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 الفقي ىمصطفلدكتور ا

 مدير مكتبة اإلسكندرية

 

 
 

 :المؤهالت العلمية

  فريقيةكلية الدراسات الشرقية واإل -دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسيةSOAS  ،جامعة لندن، 

1977. 

  فريقية كلية الدراسات الشرقية واإل -ماجستير الفلسفة في العلوم السياسيةSOAS،  جامعة

 .1974 ،لندن

 1966 ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،بكالوريوس العلوم السياسية. 

 

 :التدرج الوظيفي

 «2000 ،بالخارجية المصرية «سفير ممتاز. 

  عدة منظمات دولية في فيينا  لدى النمسا والمندوب الدائم لدىسفير جمهورية مصر العربية

ومنظمة األمم ، منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية)

منظمة األمن والتعاون ، والمقر الثالث لألمم المتحدة بفيينا، والمتحدة للتنمية الصناعية

 (.األوروبي

   (.1999 - 1995لدى جمهوريات سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا، )سفير غير مقيم 

 1995 ،سفير بالخارجية المصرية. 

 ترقية استثنائية(. 1987 ،وزير مفوض( 

 (.1983 - 1979) ، الهند،مستشار، السفارة المصرية في نيودلهي 

  لندن(  )السفارة المصرية في المصرية العامة في لندن(، سكرتير ثان   )القنصليةنائب القنصل

(1971 – 1976). 

 1966 ،ملحق دبلوماسي، وزارة الخارجية المصرية. 
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 :المناصب الرئاسية

  ،2017رئيس شرفي لحزب الوفد. 

  2012 ( منذميديا جروب)رئيس مجلس إدارة مركز اإلعالم العربي. 

  الدائم المصري مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون العربية والشرق األوسط والمندوب

 ،لدى جامعة الدول العربية

1999. 

 2011 ،الرسمي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية المصري المرشح. 

 2010 ،رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية واألمن القومي بمجلس الشورى. 

 2010ة الحريات وحقوق اإلنسان باالتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس لجن. 

  مجلس  و(، وعض2008بريل إ - 2005)فبراير  ،معة البريطانية في مصرللجارئيس أول

 ،رئيس المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الجامعة البريطانيةو، 2005منذ عام أمناء الجامعة 

 .2016نذ عام م كبير مستشاري مجلس األمناء، و(2015 - 2013)

 )2001 ،عضو البرلمان المصري )رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب. 

 للدول  منفردًاالدولي الخاصة باألمم المتحدة ممثالً  يتحاد البرلمانالعضو اللجنة االستشارية ل

 .2008، العربية

 2005، نائب رئيس البرلمان العربي. 

  2002) ،«مصر والعالم»رئيس لجنة الحاكم وعضو المجلس األعلى للسياسات بالحزب - 

2004.) 

  2005 ،الدولي يتحاد البرلماناالعضو لجنة الشرق األوسط في. 

  2000 ،وزير الخارجية المصريةلمساعد أول. 

 (1999 - 1998)و( 1997 - 1995)الذرية، مصر لدى الوكالة الدولية للطاقة  مندوب 

 والنصف األول من  1995)النصف الثاني من  ،رئيس مجلس السفراء األفارقة في فيينا

1999.) 

 (.1995 - 1993) ،وزارة الخارجية المصرية ،مدير معهد الدراسات الدبلوماسية 

 (.1993 - 1992) ،أمين عام المجلس االستشاري للسياسة الخارجية، وزارة الخارجية 

 ثم رئيس مكتب المعلومات  ،سكرتير رئيس جمهورية مصر العربية للمعلومات والمتابعة

 (.1992أكتوبر  - 1985 )يوليو ،والمتابعة برئاسة الجمهورية

 

 :األنشطة األكاديمية

 (1993 - 1978) ،الجامعة األمريكية بالقاهرة ،قسم العلوم السياسية ،أستاذ خارجي. 

 للرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية واألجنبية مناقش. 

  السياسية والبرلمانية والثقافية في الدول  والمراكز المؤسسات البحثيةوالجامعات  فيمحاضر

عمان و ،بيروتو لندن،و، واشنطنو ،الرياضو، الدوحةو ،نيودلهيومنها  ؛العربية واألجنبية

 ،نيويوركو ،دبلنو ،برلينو باريس،و، الرباطو ،ظبيأبوو ،الخرطومو ،فييناو،(األردن)

 .دمشقو ،مدريدو ،موسكوو إسطنبول،و،(مالطا)فاليتا و ،مونتريالو

  االقتصاد والعلوم السياسية )كليةعضو في مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات السياسية، 

 (.1993/1995/2006) ،جامعة القاهرة

  أسيوط، واإلسكندرية، وشمس عين، والقاهرة؛ ومنها الجامعات المصريةمحاضر في ،

 ، والفيوم،حلوان، والمنيا، وقناة السويس، والمنوفية، وطنطا، والزقازيق، والمنصورةو

داخل جمهورية مصر والندوات الثقافية والجمعيات العلمية  المتخصصة األكاديميات لوك

 العربية.
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 برئاسةقتصادية والعلوم السياسية بجمهورية مصر العربية عضو لجنة قطاع الدراسات اال( 

 .1995 ،رئيس الوزراء(

 دلهينيوفي  «جواهر الل نهرو»جامعة ب )زائر( أستاذ السياسة الدولية وشئون الشرق األوسط، 

(1979 - 1983). 

 جامعات القاهرة،  فيرسالة جامعية للدكتوراه والماجستير  40أكثر من  على أشرفناقش و

 ،الوادي بجنووبنها، وطنطا، والزقازيق، وقناة السويس، وعين شمس، واإلسكندرية، و

 .والجامعة األمريكية بالقاهرة

 سلحة )للحصول على درجة أستاذ مادة )السياسة الخارجية المصرية( لكبار ضباط القوات الم

 الماجستير( بأكاديمية ناصر، القاهرة.

   ومنها  ،العلوم االجتماعية واآلداب ومناهج البحث فيمقدمة عشرات الكتب المتخصصة  ب  ت  ك

رئيس دولة النمسا وسكرتير عام األمم المتحدة  ؛«كورت فالدهايم»مقدمة كتاب )الرد( للدكتور 

 .األسبق

  المؤتمرات الدولية وشارك بها في العديد مناألبحاث العلمية  مئاتقدم. 

 

 الُمشاركة في االجتماعات والمؤتمرات الدولية:

  2018ُمتحدث في مؤتمر اإلسالم اليوم وحوار الثقافات، لشبونة، أكتوبر. 

 المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض  الدورة الخامسة والعشرين من ُمتحدث في

البحر األبيض المتوسط، "التراث واإلعالم: الحفاظ على ُمستقبلنا من خالل الماضي: هل هي 

 .2018، مايو ة؟"، بالما دي مايوركا، إسبانياطيفرصة للنمو والديمقرا

  جامعة ليفربول هوب،  التغيير في الوطن العربي في مركز ديزموند توتو،إلقاء ُمحاضرة عن

 .2018المملكة الُمتحدة، مارس 

  جامعة في قاعة وايكليف،  في الوطن العربي المسلمين والمسيحيينإلقاء ُمحاضرة عن

 .2018فبراير  أكسفورد، المملكة الُمتحدة،

 2017، ديسمبر ُمتحدث في احتفالية اليوبيل الماسي لجامعة اإلسكندرية. 

 الهلنستية: االحتفال بأربعة وعشرين قرنًا""االسكندرية مؤتمر ُمتحدث في الجلسة االفتتاحية ل- 

 2017أثينا 

  سات التالية:بالجل 2017شرم الشيخ  -بمنتدي شباب العالم متحدث 

 م تكامل؟صدام أ الثقافات ..ورات ختالف الحضاا 

 لمشاركة السياسيةالعالقة بين ملف الحريات العامة وا 

 الشرعية في منطقة البحر المتوسط.ال الهجرة غير مجفي  سبل التعاون استعراض 

  ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي  نُظمت، والتي "الثقافة والتنمية"متحدث في جلسة

 2017السادس والثالثين للكتاب، اإلمارات العربية المتحدة، 

  المتحدث الرئيسي في االجتماع الذي نظمته الجالية المصرية في فرانكفورت، ألمانيا، أكتوبر

2017 

  وان: تحت عنوالمعلومات )ضيف رسمي في مؤتمر اإلفال العالمي الثالث والثمانين للمكتبات

أغسطس  25و 19المكتبات، والتضامن، والُمجتمع(، فروتسواف، بولندا، في الفترة بين 

2017. 

  فروتسواف، بولندا،  العالمية،ًمتحدث ورئيس اجتماع المجلس التنفيذي للمكتبة الرقمية

 .2017أغسطس 

 ل دبلوماسية الُمتحدث الرئيسي في الدورة الصيفية التي عقدتها األكاديمية العالمية للعلوم حو

 .2017العلوم، تريستا، إيطاليا، أغسطس 
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  ُمتحدث في المؤتمر السنوي الثامن والثالثين للصداقة بين الشعوب، ريميني، إيطاليا، أغسطس

2017. 

  ُمتحدث في االجتماع الثالث للفريق األساسي للتحالف العالمي لمحو األمية ضمن إطار التعلُّم

 .2017فرنسا، سبتمبر مدى الحياة، اليونسكو، باريس، 

  محاضرة عكاشة السنوية»دعوة من الجمعية الدولية لألمراض العصبية والنفسية إللقاء» ،

 . 2017القاهرة، 

  )23/8/2017محاضر أمام أكاديمية العلوم في تريست )إيطاليا 

  ُمتحدث وُمحاضر في ُمختلف اجتماعات ومؤتمرات مؤسسة الفكر العربي في الفترة بين

 .2014و 2012

  ُمتحدث وُمحاضر في ُمختلف اجتماعات ومؤتمرات االتحاد البرلماني الدولي في الفترة بين

 .2016و 2005

 ة يفريقإلمتحدث رئيسي في مؤتمر كلية الدراسات الشرقية واSOAS  في الذكرى بجامعة لندن

 .2006 ،الخمسين لحرب السويس

  2004أكتوبر ، يوجيرسين ،الهيئة اإلسالمية األمريكيةمؤتمر  فيمتحدث 

  فرانكفورت، ،«المستقبل العربي»متحدث أمام رواد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب حول 

 .2004أكتوبر 

  2003، نوفمبرمونتريالمحاضر بدعوة من الجالية المصرية في. 

 أكتوبر ونوفمبر  ،ممثل للبرلمان المصري أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك

2003. 

 2003واشنطن، أكتوبر  ،متحدث في المؤتمر السنوي لمعهد الشرق األوسط. 

  2003نيويورك، أكتوبر  ،العالقات الخارجية لجنةمتحدث أمام. 

  2003دبلن، مايو ، لمعهد األوروبي األيرلنديلمتحدث في محاضرة. 

 2003لندن، مايو  ،السنوي للجمعية المصرية البريطانية الجتماعمتحدث في ا. 

 باريس، ، «قضية حماية التراث اإلنساني»مجلس الشيوخ الفرنسي حول  ندوة متحدث في

 .2002أكتوبر 

  برنامج ضيف(Hard Talk) في التليفزيون البريطاني  رالشهي(B.B.C.) أغسطس ،

2002. 

 المؤتمر المشترك بين المعهد  «المالحظات االفتتاحية»حول  ،المتحدث في الجلسة الرئيسية(

 شئون الدوليةالملكي لل

  )ماذا يمكن أن يفعل اآلخرون للفلسطينيين »عنوان بوالمجلس المصري للشئون الخارجية

 (.2002تام هاوس، لندن، يوليو اشت) «واإلسرائيليين

 2000منذ عام  االتحاد البرلماني الدولي اجتماعات عضو الوفد المصري في. 

  حول الشرق األوسط، المملكة  «بارك ولتون»المتحدث الرئيسي في الجلسة الختامية في ندوة

 .2000يوليو  ،المتحدة

  المصري في االجتماعات التحضيرية للجان المشتركة بين مصر والدول العربية الوفدرئيس، 

(1999 - 2000). 

 سويسرا )تولى تقديمه  «دافوس»في الجلسة الرئيسية للمنتدى االقتصادي العالمي في  المتحدث

 .1995يناير  ،س وزراء فرنسا األسبق(رئي ؛«ريمون بار»السيد 

  1985بريل إ ،«جامايكا»رئيس وفد مصر للمؤتمر العالمي للشباب في. 

    خالل فترة  فريقية والدوليةالعربية واإل ممؤتمرات القم عضو في الوفد المصري الرسمي لكل

 .عمله مع رئيس الجمهورية
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 :في المجتمع المدني اإلسهام

  إيسيسكو( –ألسكو  –يونسكو للتربية والعلوم والثقافة ) ة المصريةاللجنة الوطنيعضو، 

2019. 

 2018مطروح عام مرسى  –المؤتمر السنوي ألدباء مصر ئيس ر. 

 ومن  2008فترتين من عام  ،ضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرةع

 .2018 عام

 ( عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم االتصاالتNTRA) ،2017. 

  2017، األكبرلحوار باألزهر الشريف برئاسة اإلمام ل الدولية لجنةالعضو. 

  2017، المصرية(عضو مجلس أمناء )المتحف القومي للحضارة. 

  2017رئيس المجلس التنفيذي للمكتبة الرقمية العالمية. 

 2016 ،عضو مجلس جامعة دمنهور. 

 2016 ،عضو مجلس أكاديمية الفنون. 

 2016 ،القاهرة ،رئيس الصالون الثقافي العربي. 

  2005) ،مقرر اللجنة الثقافية للمجلس ؛2004 يناير، اإلنسانعضو المجلس القومي لحقوق- 

2006)، (2008 - 2009). 

 2008،بلندناالستراتيجيةالدولي للدراسات  عضو عامل في المركز. 

 2008 ،عضو الجمعية العمومية لمؤسسة األهرام. 

 2008 ،عضو رابطة خريجي جامعة القاهرة. 

  2008 ،للعالقات المصرية السودانية «وادي النيل»نائب رئيس جمعية. 

 2008 ،مقرر لجنة الفكر اإلسالمي ؛ون اإلسالميةئعضو المجلس األعلى للش. 

  2008،جوائز الدولةلح يلترشابها عضو لجنة تحديد الجهات المنوط. 

  عضو اللجنة العليا لقطاع االقتصاد والعلوم السياسية، وزارة التعليم العالي والمجلس األعلى

 2018للجامعات 

 2007 عام من ،1798عام بونابرت  أسسه نابليون المصري الذيالمجمع العلمي  عضو . 

  2007منذ عام عضو المجلس األعلى للثقافة. 

 ( 2006-2000عضو اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للمرأة)،  مقرر لجنة المشاركة السياسية

 (.2007-2006جلس )للم

  2006منذ عام عضو اتحاد الكتاب. 

 2005 ،المجلس األعلى لآلثار ،عضو جمعية أصدقاء المتحف القبطي. 

  عضو مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلدابMSA ،(2003 - 2005.) 

  (2012)و( 2004-2002) لمؤسسة الفكر العربي،عضو الهيئة االستشارية. 

  2004 ،«مجلس الشعب»رئيس تحرير مجلة. 

  مراجعةعضو لجنة المجلس لو ،1993، للثقافةعضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس األعلى 

 .2003منذ عام جوائز الدولة في العلوم االجتماعية ترشيحات 

 2003 ،وزارة الخارجية ،عضو مجلس أمناء معهد الدراسات الدبلوماسية. 

  1999ديسمبر  منذرئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية النمساوية. 

  2001منذ عام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية. 

  عضو مجلس األمناء للمؤسسة التعليمية(MBI)2002 ،، لندن، المملكة المتحدة. 

 وعضو مجلس  ،(1995 - 1992) ،نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الهندية

 .2002 ،أمنائها



 
-6- 

 معهد الدراسات العربية بالقاهرة. عضو 

 2003،القاهرة، عضو مجلس إدارة المعهد اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات. 

  (1995 - 1994) ،لجمعية المصرية للدراسات التاريخيةل التنفيذيمجلس العضو. 

 المجلس ثم مستشار  ،(2005 – 2000) ، القاهرةيسعضو مجلس إدارة نادي هليوبول

(2010 - 2016). 

 1998 ،األردن ،عضو المنتدى العربي. 

  1990منذ عام عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي. 

 1979 ،عضو جمعية اإلخاء الديني . 

 1989 ،البريطانية بالقاهرة ةعضو جمعية خريجي الجامع. 

 (.1994 - 1993) ،صالون ثقافي شهري مشرف على 

  ُالسياسي والتطور ،العالقات الدوليةبالجمعيات األهلية والعلمية ذات الصلة  ل   عضو في ك 

 .  الوحدة الوطنية في جمهورية مصر العربيةو ،واالجتماعي

  (1977-1976) ،لندن ،غرفة التجارة العربية البريطانية فيرئيس قسم العضوية. 

   ونقل رفات األمير عبد  ،هااحتفاالت عيد استقاللفي  «الجزائر» فيممثل الشباب المصري

 .1966 و،يوني ،القادر الجزائري إلى وطنه

 مسئول التثقيف و(، 1966 –1964) ،رئيس اتحاد طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 .(1967 - 66) ،لمنظمة الشباب العربي بالقاهرة

 

 :وسمة والنياشيناأل

 وسام القائد "The Medal of the Superior Commander of the Order of the 

Lion of Alexandria"  ة قداسة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك اإلسكندريمن

 .2019، وسائر أفريقيا للروم األرثوذكس

 2001 ،الوسام الرفيع للصليب الفضي من جمهورية النمسا. 

  1998 ،الطبقة األولى من جمهورية النمساوسام العلوم والفنون واآلداب من. 

 1990 ،وسام الجمهورية من الصنف الثاني من جمهورية تونس. 

 1989،وسام االستحقاق الوطني من جمهورية قبرص. 

  1989 ،من جمهورية فرنسا «قائد»وسام االستحقاق الوطني بدرجة. 

 1988 ،وسام الجمهورية من الطبقة الثانية من جمهورية السودان. 

  1987 ،من مملكة السويد «فارس»وسام االستحقاق بدرجة. 

  1986 ،من مملكة الدانمارك «فارس»وسام االستحقاق بدرجة. 

  1985 ،سبانياإمن مملكة  «الخدمة المدنية»وسام استحقاق. 

 1983 ،وسام االستحقاق من الطبقة الثالثة من جمهورية مصر العربية. 

  1975 ،من جمهورية مصر العربيةوسام االستحقاق من الطبقة الرابعة. 

 

 :الجوائز

  2015" )أفضل مقال صحفي( لعام ينمصطفى وعلي أم"جائزة. 

  2010 ،وهي أعلى جوائز الدولة المصرية ؛في العلوم االجتماعية «النيل العليا»جائزة. 

  2003 ،العلوم االجتماعية فيجائزة الدولة التقديرية. 

 «للصحافة المرئية( أدهم)مركز  1995 ،في القاهرة الجامعة األمريكية من «شخصية العام. 

 1994 ،جائزة الدولة التشجيعية في العلوم السياسية. 

  1993 ،معرض القاهرة الدولي للكتاب ،كتاب في الفكر السياسيالجائزة األولى ألفضل. 
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  1966 ،ون واآلدابمن المجلس األعلى للعلوم والفن «المقال السياسي»الجائزة األولى في. 

 1965 ،كأس أسبوع شباب الجامعات في الخطابة. 

 

 الكتب واإلصدارات:

  القاهرة "نوادر ومواقف": الدار المصرية اللبنانية السياسة وكواليس الدبلوماسيةدهاليز ،

2019. 

  2018ة معهم: الدار المصرية اللبنانية، القاهرذكرياتي. 

  :2017القاهرة  –العامة للكتاب  الهيئةالعروبة المصرية. 

 2017القاهرة  ،: مركز األهرام للنشرلقطات من العمر. 

  :عدة طبعات(2017،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانيةشخصيات على الطريق(. 

 عدة طبعات( 2016 ،القاهرة ،عرفتهم عن قرب: الدار المصرية اللبنانية(. 

 2016 ،القاهرة ،حوار العصر ماذا جرى لمصر: دار المعارف. 

 2016 ،القاهرة ،االنفجار العظيم والفوضى الخالقة: دار المعارف. 

 عدة طبعات( 2015 ،القاهرة ،نهضة مصر سنوات الفرص الضائعة: دار(. 

  القاهرة ،العامة للكتابالمصرية فلسطين من التأييد السياسي إلى التعاطف اإلنساني: الهيئة، 

2015. 

  2015 ،القاهرة ،العامة للكتابالمصرية فلسفة الكون وتوازن الوجود: الهيئة. 

  الفقي رائد التحديث  ى. مصطفدكتاب تذكاري بعنوان ) «الصالون الثقافي العربي»صدر عن

 .2014،القاهرة ،في الفكر السياسي العربي( بمناسبة بلوغه السبعين

 2009 ،القاهرة ،العرب من فقه المؤامرة إلى فكر الحريات: دار الشروق. 

  2005 ،القاهرة ،الشروق العصرية: دارالدولة المصرية والرؤية. 

  نجليزية(.)باللغة اإل 2004 ،القاهرة ،العامة للكتابالمصرية  قرن: الهيئةحصاد 

 جائزة أفضل كتاب من معرض القاهرة الدولي 2003 ،القاهرة ،محنة أمة: دار الشروق(

 (.2004 ، ينايرللكتاب

  2002 ،القاهرة ،الشروق الحصان: دارالرهان على. 

 2002 ،القاهرة ،نهج الثورة وفكر اإلصالح: دار الشروق. 

 2002 ،القاهرة ،والصورة: دار الشروق لاألص .العرب. 

 عدة طبعات( 1998 ،القاهرة ،ليالي الفكر في فيينا: دار الشروق(. 

  عدة طبعات(1996 ،القاهرة ،الشروق الغائبة: دارالرؤية(. 

  طبعات()عدة 1994 ،القاهرة ،الشروق األجيال: دارحوار. 

 بجائزة الدولة  ز(. وفائطبعات)عدة  1993القاهرة  ،تجديد الفكر القومي: دار الشروق

 .اإلصدار في عامالتشجيعية وجائزة أفضل كتاب من معرض القاهرة الدولي للكتاب 

  ؛(الطبعة اإلنجليزية) 1993 ،القاهرة ،للكتابالعامة اإلسالم في عالم متغير: الهيئة المصرية 

 .2008وصدرت ترجمة فرنسية للكتاب عام  ؛)الطبعة العربية( 1999 ،القاهرة ،دار الشروق

 1993القاهرة  ،لقاء األفكار: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

 فريقيةكلية الدراسات الشرقية واإلفي رسالة دكتوراه  :األقباط في السياسة المصرية SOAS 

 ،القاهرة ،الطبعات العربية دار الهاللودار الشروق ونشرت  .1977عام جامعة لندن ب

 .1989 ،القاهرة ،الطبعة اإلنجليزيةالعامة للكتاب المصرية الهيئة  نشرت في حين ؛1985

 غالي: األهرام سبطر الدكتورتقديم كتابته وكتب ال اشترك في :الشعب الواحد والوطن الواحد، 

 .1981 ،القاهرة

 1970 ،القاهرة ،التقارب األمريكي السوفيتي ومشكلة الشرق األوسط: مطبعة أكاديمية ناصر. 
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 :المتخصصةالموسوعات 

  1990 ،باريس (،مشارك)الموسوعة القبطية. 

  1994 ،القاهرة، (مشارك)موسوعة الشروق. 

 

 الدراسات والمقاالت:

 المقاالت المنشورة في الدوريات العربية واألجنبية )منذ عام  آالفمن الدراسات و مئات

1966.) 

 2016 ،كتابها رام واحدًا من كبارصحيفة األه صنفته. 

 

 .1944نوفمبر  14الد: يخ المتاري

 .الجنسية: مصري


