
 
-1- 

 الفقي ىمصطفلدكتور ا
 مدير مكتبة اإلسكندرية

 

 
 

 :املؤهالت العلمية
 .1977 ،جامعة لندن،  SOASفريقيةكلية الدراسات الشرقية واإل  -دكتوراه الفلسفة يف العلوم السياسية  −
 .1974 ،جامعة لندن ،SOASفريقية كلية الدراسات الشرقية واإل  -ماجستري الفلسفة يف العلوم السياسية  −
 .1966 ،جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية  ،بكالوريوس العلوم السياسية −
 

 :التدرج الوظيفي
 .2000 ،ابخلارجية املصرية »سفري ممتاز« −
الوكالة الدولية للطاقة عدة منظمات دولية يف فيينا ( لدى النمسا واملندوب الدائم لدىسفري مجهورية مصر العربية  −

املقر الثالث ، و ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، و الذرية
 ).منظمة األمن والتعاون األورويب، و لألمم املتحدة بفيينا

 ).1999 - 1995لدى مجهور�ت سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا، (سفري غري مقيم   −
 .1995 ،سفري ابخلارجية املصرية −
 (ترقية استثنائية). 1987 ،وزير مفوض −
 ).1983 - 1979( ، اهلند،مستشار، السفارة املصرية يف نيودهلي −
 .)1976 – 1971(لندن)  (السفارة املصرية يف املصرية العامة يف لندن)، سكرتري اثنٍ  (القنصلية�ئب القنصل  −
 .1966 ،ملحق دبلوماسي، وزارة اخلارجية املصرية −
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 :املناصب الرائسية
 .2017رئيس شريف حلزب الوفد،  −
 .2012 ) منذميد� جروب(رئيس جملس إدارة مركز اإلعالم العريب  −
 ،الدائم لدى جامعة الدول العربيةاملصري مساعد وزير اخلارجية املصرية للشئون العربية والشرق األوسط واملندوب  −

1999. 
 .2011 ،الرمسي ملنصب أمني عام جامعة الدول العربية املصري املرشح −
 .2010 ،رئيس جلنة الشئون العربية واخلارجية واألمن القومي مبجلس الشورى −
 .2010ة احلر�ت وحقوق اإلنسان ابالحتاد الربملاين الدويل، �ئب رئيس جلن −
منذ عام جملس أمناء اجلامعة  و)، وعض2008بريل إ - 2005(فرباير  ،معة الربيطانية يف مصرللجارئيس أول  −

كبري مستشاري جملس ، و )2015 - 2013( ،رئيس املكتب التنفيذي جمللس أمناء اجلامعة الربيطانيةو ، 2005
 .2016نذ عام م األمناء

 .2001 ،عضو الربملان املصري (رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشعب) −
 .2008، للدول العربية منفرًداالدويل اخلاصة ابألمم املتحدة ممثالً  حتاد الربملاينالعضو اللجنة االستشارية ل −
 .2005، �ئب رئيس الربملان العريب −
 ).2004 - 2002( ،»مصر والعامل«رئيس جلنة احلاكم و عضو اجمللس األعلى للسياسات ابحلزب  −
 .2005 ،الدويل حتاد الربملايناالعضو جلنة الشرق األوسط يف  −
 .2000 ،وزير اخلارجية املصريةلمساعد أول  −
 )1999 - 1998(و) 1997 - 1995(الذرية، مصر لدى الوكالة الدولية للطاقة  مندوب −
 ).1999والنصف األول من  1995(النصف الثاين من  ،رئيس جملس السفراء األفارقة يف فيينا −
 ).1995 - 1993( ،وزارة اخلارجية املصرية ،مدير معهد الدراسات الدبلوماسية −
 ).1993 - 1992( ،أمني عام اجمللس االستشاري للسياسة اخلارجية، وزارة اخلارجية −
 ،مث رئيس مكتب املعلومات واملتابعة برائسة اجلمهورية ،سكرتري رئيس مجهورية مصر العربية للمعلومات واملتابعة −

 ).1992أكتوبر  - 1985 (يوليو
 

 :األنشطة األكادميية
 .)1993 - 1978( ،اجلامعة األمريكية ابلقاهرة ،قسم العلوم السياسية ،أستاذ خارجي −
 .للرسائل العلمية لدرجيت املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات املصرية واألجنبية مناقش −

ومنها  ؛السياسية والربملانية والثقافية يف الدول العربية واألجنبية واملراكز املؤسسات البحثيةو اجلامعات  يفحماضر  −
 ،ظيبأبو و  ،اخلرطومو  ،فييناو  ،)األردن(عمان و  ،بريوتو  لندن،و ، واشنطنو  ،الر�ضو ، الدوحةو  ،نيودهلي
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 ،مدريدو  ،موسكوو  إسطنبول،و  ،)مالطا(فاليتا و  ،مونرت�لو  ،نيويوركو  ،دبلنو  ،برلنيو  ابريس،و ، الرابطو 
 ، وأكسفورد، وبرمنجهام، وليفربول.رمييين، و ترييسيت، ولشبونة، و دمشقو 

 ،جامعة القاهرة ،االقتصاد والعلوم السياسية (كليةعضو يف جملس إدارة مركز البحوث والدراسات السياسية  −
)1993/1995/2006.( 

، وطنطا، الزقازيق، و املنصورة، و أسيوط، و اإلسكندرية، و مشس عني، و القاهرة؛ ومنها حماضر يف اجلامعات املصرية −
والندوات واجلمعيات العلمية  املتخصصة األكادمييات لوك ، والفيوم،حلوان، و املنيا، و قناة السويس، و املنوفيةو 

 داخل مجهورية مصر العربية.الثقافية 

 .1995 ،رئيس الوزراء) (برائسةعضو جلنة قطاع الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية جبمهورية مصر العربية  −
 .)1983 - 1979( ،دهلينيو يف  »جواهر الل �رو«امعة جب (زائر) أستاذ السياسة الدولية وشئون الشرق األوسط −
عني و اإلسكندرية، و جامعات القاهرة،  يفرسالة جامعية للدكتوراه واملاجستري  40أكثر من  على أشرف�قش و  −

 .واجلامعة األمريكية ابلقاهرة ،الوادي بجنو و بنها، و طنطا، و الزقازيق، و قناة السويس، و مشس، 
(للحصول على درجة املاجستري) أبكادميية سلحة أستاذ مادة (السياسة اخلارجية املصرية) لكبار ضباط القوات امل −

 �صر، القاهرة.
ومنها مقدمة كتاب (الرد)  ،العلوم االجتماعية واآلداب ومناهج البحث يفمقدمة عشرات الكتب املتخصصة  بَ تَ كَ  −

 .األسبقرئيس دولة النمسا وسكرتري عام األمم املتحدة  ؛»كورت فالدهامي«للدكتور 
 .املؤمترات الدولية وشارك هبا يف العديد مناألحباث العلمية  مئاتقدم  −
 

 املُشاركة يف االجتماعات واملؤمترات الدولية:
 .2018ُمتحدث يف مؤمتر اإلسالم اليوم وحوار الثقافات، لشبونة، أكتوبر  −
املؤمتر الدائم للوسائل السمعية والبصرية يف حوض البحر األبيض املتوسط،  الدورة اخلامسة والعشرين من ُمتحدث يف −

طية؟"، ابملا دي مايوركا، "الرتاث واإلعالم: احلفاظ على ُمستقبلنا من خالل املاضي: هل هي فرصة للنمو والدميقرا
 .2018، مايو إسبانيا

تحدة، مارس  توتو،التغيري يف الوطن العريب يف مركز ديزموند إلقاء ُحماضرة عن  −
ُ
جامعة ليفربول هوب، اململكة امل

2018. 
تحدة، فرباير يف قاعة وايكليف،  يف الوطن العريب املسلمني واملسيحينيإلقاء ُحماضرة عن  −

ُ
جامعة أكسفورد، اململكة امل

2018. 
 .2017، ديسمرب ُمتحدث يف احتفالية اليوبيل املاسي جلامعة اإلسكندرية −
 2017أثينا  -اهللنستية: االحتفال أبربعة وعشرين قرً�""االسكندرية ؤمتر فتتاحية ملُمتحدث يف اجللسة اال −
 سات التالية:ابجلل 2017شرم الشيخ  -مبنتدي شباب العامل متحدث  −

 م تكامل؟صدام أ الثقافات ..و رات ختالف احلضاا •
 ملشاركة السياسيةالعالقة بني ملف احلر�ت العامة وا •
 الشرعية يف منطقة البحر املتوسط.ال اهلجرة غري جميف  سبل التعاون استعراض •
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ضمن فعاليات معرض الشارقة الدويل السادس والثالثني للكتاب،  نُظمت، واليت "الثقافة والتنمية"متحدث يف جلسة  −
 2017اإلمارات العربية املتحدة، 

 2017املتحدث الرئيسي يف االجتماع الذي نظمته اجلالية املصرية يف فرانكفورت، أملانيا، أكتوبر  −
حتت عنوان: املكتبات، والتضامن، واملعلومات (ضيف رمسي يف مؤمتر اإلفال العاملي الثالث والثمانني للمكتبات  −

جتمع)، فروتسواف، بولندا، يف الفرتة بني 
ُ
 .2017أغسطس  25و 19وامل

 .2017فروتسواف، بولندا، أغسطس  العاملية،تحدث ورئيس اجتماع اجمللس التنفيذي للمكتبة الرقمية مً  −
تحدث الرئيسي يف الدورة الصيفية اليت عقدهتا األكادميية العاملية للعلوم حول دبلوماسية العلوم، تريستا، إيطاليا،  −

ُ
امل

 .2017أغسطس 
 .2017 للصداقة بني الشعوب، رمييين، إيطاليا، أغسطس ُمتحدث يف املؤمتر السنوي الثامن والثالثني −
ُمتحدث يف االجتماع الثالث للفريق األساسي للتحالف العاملي حملو األمية ضمن إطار التعلُّم مدى احلياة، اليونسكو،  −

 .2017ابريس، فرنسا، سبتمرب 
 . 2017، القاهرة، »السنوية حماضرة عكاشة«دعوة من اجلمعية الدولية لألمراض العصبية والنفسية إللقاء  −
 23/8/2017حماضر أمام أكادميية العلوم يف تريست (إيطاليا)  −
 .2014و 2012ُمتحدث وُحماضر يف ُخمتلف اجتماعات ومؤمترات مؤسسة الفكر العريب يف الفرتة بني  −
 .2016و 2005ُمتحدث وُحماضر يف ُخمتلف اجتماعات ومؤمترات االحتاد الربملاين الدويل يف الفرتة بني  −
يف الذكرى اخلمسني حلرب جبامعة لندن  SOASة يفريقإلمتحدث رئيسي يف مؤمتر كلية الدراسات الشرقية وا −

 .2006 ،السويس
 2004أكتوبر ، يوجريسين ،اهليئة اإلسالمية األمريكيةمؤمتر  يفمتحدث  −
 .2004أكتوبر  نكفورت،فرا ،»املستقبل العريب«متحدث أمام رواد معرض فرانكفورت الدويل للكتاب حول  −
 .2003، نوفمربمونرت�لحماضر بدعوة من اجلالية املصرية يف  −
 .2003أكتوبر ونوفمرب  ،ممثل للربملان املصري أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك −
 .2003واشنطن، أكتوبر  ،متحدث يف املؤمتر السنوي ملعهد الشرق األوسط −
 .2003نيويورك، أكتوبر  ،خلارجيةالعالقات ا جلنةمتحدث أمام  −
 .2003دبلن، مايو ، لمعهد األورويب األيرلنديلمتحدث يف حماضرة  −
 .2003لندن، مايو  ،السنوي للجمعية املصرية الربيطانية الجتماعمتحدث يف ا −
 .2002ابريس، أكتوبر ، »قضية محاية الرتاث اإلنساين«جملس الشيوخ الفرنسي حول  ندوة متحدث يف −
 .2002، أغسطس (.B.B.C)يف التليفزيون الربيطاين  الشهري (Hard Talk)بر�مج ضيف  −
 (املؤمتر املشرتك بني املعهد امللكي للشئون الدولية »املالحظات االفتتاحية«حول  ،املتحدث يف اجللسة الرئيسية −
اتم هاوس، اشت( »واإلسرائيلينيماذا ميكن أن يفعل اآلخرون للفلسطينيني «عنوان بواجمللس املصري للشئون اخلارجية)  −

 ).2002لندن، يوليو 
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 .2000منذ عام  االحتاد الربملاين الدويل اجتماعات عضو الوفد املصري يف −
 .2000يوليو  ،حول الشرق األوسط، اململكة املتحدة »ولتون ابرك«املتحدث الرئيسي يف اجللسة اخلتامية يف ندوة  −
 .)2000 - 1999( ،ريية للجان املشرتكة بني مصر والدول العربيةاملصري يف االجتماعات التحض الوفدرئيس  −
 ؛»رميون ابر«سويسرا (توىل تقدميه السيد  »دافوس«يف اجللسة الرئيسية للمنتدى االقتصادي العاملي يف  املتحدث −

 .1995يناير  ،رئيس وزراء فرنسا األسبق)
 .1985بريل إ ،»جامايكا«رئيس وفد مصر للمؤمتر العاملي للشباب يف  −
 .خالل فرتة عمله مع رئيس اجلمهورية فريقية والدوليةالعربية واإل ممؤمترات القم عضو يف الوفد املصري الرمسي لكلِّ  −
 

 
 :يف اجملتمع املدين اإلسهام

 .2018مرسى مطروح عام  – رئيس املؤمتر السنوي ألدابء مصر −
 .2018 ومن عام 2008فرتتني من عام  ،عضو جملس كلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة −
 .NTRA( ،2017عضو جلنة محاية حقوق املستخدمني ابجلهاز القومي لتنظيم االتصاالت ( −
 .2017، لحوار ابألزهر الشريف برائسة اإلمام األكربل الدولية لجنةالعضو  −
 .2017، املصرية)عضو جملس أمناء (املتحف القومي للحضارة  −
 .2017للمكتبة الرقمية العاملية رئيس اجمللس التنفيذي  −
 .2016 ،عضو جملس جامعة دمنهور −
 .2016 ،عضو جملس أكادميية الفنون −
 .2016 ،القاهرة ،رئيس الصالون الثقايف العريب −
 ،)2006 -2005( ،مقرر اللجنة الثقافية للمجلس ؛2004 يناير، اإلنسانعضو اجمللس القومي حلقوق  −

)2008 - 2009(. 
 .2008،بلندناالسرتاتيجيةالدويل للدراسات  املركزعضو عامل يف  −
 .2008 ،عضو اجلمعية العمومية ملؤسسة األهرام −
 .2008 ،عضو رابطة خرجيي جامعة القاهرة −
 .2008 ،للعالقات املصرية السودانية »وادي النيل«�ئب رئيس مجعية  −
 .2008 ،مقرر جلنة الفكر اإلسالمي ؛ون اإلسالميةئعضو اجمللس األعلى للش −
 .2008،وائز الدولةجلح يلرتشاهبا عضو جلنة حتديد اجلهات املنوط  −
 2018عضو اللجنة العليا لقطاع االقتصاد والعلوم السياسية، وزارة التعليم العايل واجمللس األعلى للجامعات  −
 . 2007 عام من ،1798عام بو�برت  أسسه �بليون املصري الذياجملمع العلمي  عضو −
 .2007منذ عام عضو اجمللس األعلى للثقافة  −
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جلس مقرر جلنة املشاركة السياسية للم ،)2006-2000عضو اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للمرأة ( −
)2006-2007.( 

 .2006منذ عام عضو احتاد الكتاب  −
 .2005 ،اجمللس األعلى لآلاثر ،عضو مجعية أصدقاء املتحف القبطي −
 ).MSA ،)2003 - 2005عضو جملس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم احلديثة واآلداب  −
 .)2012(و) 2004-2002( ملؤسسة الفكر العريب،عضو اهليئة االستشارية  −
 .2004 ،»جملس الشعب«رئيس حترير جملة  −
جوائز الدولة ترشيحات  راجعةعضو جلنة اجمللس ملو  ،1993، للثقافةعضو جلنة العلوم السياسية ابجمللس األعلى  −

 .2003منذ عام يف العلوم االجتماعية 
 .2003 ،وزارة اخلارجية ،عضو جملس أمناء معهد الدراسات الدبلوماسية −
 .1999ديسمرب  منذرئيس جملس إدارة مجعية الصداقة املصرية النمساوية  −
 .2001منذ عام عضو اجمللس املصري للشئون اخلارجية  −
 .2002 ،، لندن، اململكة املتحدة(MBI)ة التعليمية عضو جملس األمناء للمؤسس −
 .2002 ،وعضو جملس أمنائها ،)1995 - 1992( ،�ئب رئيس جملس إدارة مجعية الصداقة املصرية اهلندية −
 معهد الدراسات العربية ابلقاهرة. عضو −
 .2003،القاهرة، عضو جملس إدارة املعهد اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات −
 .)1995 - 1994( ،لجمعية املصرية للدراسات التارخييةل التنفيذيلس اجملعضو  −
 .)2016 - 2010اجمللس (مث مستشار  ،)2005 – 2000( ، القاهرةيسعضو جملس إدارة �دي هليوبول −
 .1998 ،األردن ،عضو املنتدى العريب −
 .1990منذ عام عضو اجلمعية املصرية للقانون الدويل  −
 . 1979 ،عضو مجعية اإلخاء الديين −
 .1989 ،الربيطانية ابلقاهرة ةعضو مجعية خرجيي اجلامع −
 ).1994 - 1993( ،صالون ثقايف شهري مشرف على −
الوحدة و  ،واالجتماعي السياسي والتطور ،لعالقات الدوليةاباجلمعيات األهلية والعلمية ذات الصلة  لِّ عضو يف كُ  −

 .  الوطنية يف مجهورية مصر العربية
 .)1977-1976( ،لندن ،غرفة التجارة العربية الربيطانية يفرئيس قسم العضوية  −
 ،ونقل رفات األمري عبد القادر اجلزائري إىل وطنه ،ااحتفاالت عيد استقالهليف  »اجلزائر« يفممثل الشباب املصري   −

 .1966 و،يوني
ملنظمة الشباب العريب مسئول التثقيف و )، 1966 –1964( ،رئيس احتاد طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية −

 .)1967 - 66( ،ابلقاهرة
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 :ومسة والنياشنياأل
 .2001 ،الوسام الرفيع للصليب الفضي من مجهورية النمسا −
 .1998 ،وسام العلوم والفنون واآلداب من الطبقة األوىل من مجهورية النمسا −
 .1990 ،وسام اجلمهورية من الصنف الثاين من مجهورية تونس −
 .1989،الوطين من مجهورية قربصوسام االستحقاق  −
 .1989 ،من مجهورية فرنسا »قائد«وسام االستحقاق الوطين بدرجة  −
 .1988 ،وسام اجلمهورية من الطبقة الثانية من مجهورية السودان −
 .1987 ،من مملكة السويد »فارس«وسام االستحقاق بدرجة  −
 .1986 ،من مملكة الدامنارك »فارس«وسام االستحقاق بدرجة  −
 .1985 ،سبانياإمن مملكة  »اخلدمة املدنية«وسام استحقاق  −
 .1983 ،وسام االستحقاق من الطبقة الثالثة من مجهورية مصر العربية −
 .1975 ،وسام االستحقاق من الطبقة الرابعة من مجهورية مصر العربية −
 

 :اجلوائز
 .2015" (أفضل مقال صحفي) لعام نيمصطفى وعلي أم"جائزة  −
 .2010 ،وهي أعلى جوائز الدولة املصرية ؛يف العلوم االجتماعية »العلياالنيل «جائزة  −
 .2003 ،العلوم االجتماعية يفجائزة الدولة التقديرية  −
 .للصحافة املرئية) أدهم(مركز  1995 ،يف القاهرة اجلامعة األمريكية من »شخصية العام« −
 .1994 ،جائزة الدولة التشجيعية يف العلوم السياسية −
 .1993 ،معرض القاهرة الدويل للكتاب ،كتاب يف الفكر السياسياجلائزة األوىل ألفضل   −
 .1966 ،من اجمللس األعلى للعلوم والفنون واآلداب »املقال السياسي«اجلائزة األوىل يف  −
 .1965 ،كأس أسبوع شباب اجلامعات يف اخلطابة −
 

 الكتب واإلصدارات:
 .2018اللبنانية، القاهرة يت معهم: الدار املصرية �ذكر  −
 .2017القاهرة  –العامة للكتاب  اهليئةالعروبة املصرية:  −
 .2017القاهرة  ،: مركز األهرام للنشرلقطات من العمر −
 .(عدة طبعات)2017،القاهرة ،الدار املصرية اللبنانيةشخصيات على الطريق:  −
 .(عدة طبعات) 2016 ،القاهرة ،عرفتهم عن قرب: الدار املصرية اللبنانية −
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 .2016 ،القاهرة ،حوار العصر ماذا جرى ملصر: دار املعارف −
 .2016 ،القاهرة ،االنفجار العظيم والفوضى اخلالقة: دار املعارف −
 .(عدة طبعات) 2015 ،القاهرة ،سنوات الفرص الضائعة: دار �ضة مصر −
 .2015 ،القاهرة ،عامة للكتابالاملصرية فلسطني من التأييد السياسي إىل التعاطف اإلنساين: اهليئة  −
 .2015 ،القاهرة ،العامة للكتاباملصرية فلسفة الكون وتوازن الوجود: اهليئة  −
الفقي رائد التحديث يف الفكر السياسي  ىد. مصطفكتاب تذكاري بعنوان ( »الصالون الثقايف العريب«صدر عن  −

 .2014،القاهرة ،العريب) مبناسبة بلوغه السبعني
 .2009 ،القاهرة ،املؤامرة إىل فكر احلر�ت: دار الشروقالعرب من فقه  −
 .2005 ،القاهرة ،الشروق العصرية: دارالدولة املصرية والرؤية  −
 جنليزية).(ابللغة اإل 2004 ،القاهرة ،العامة للكتاباملصرية  قرن: اهليئةحصاد  −
 ).2004 ، يناير(جائزة أفضل كتاب من معرض القاهرة الدويل للكتاب2003 ،القاهرة ،حمنة أمة: دار الشروق −
 .2002 ،القاهرة ،الشروق احلصان: دارالرهان على  −
 .2002 ،القاهرة ،�ج الثورة وفكر اإلصالح: دار الشروق −
 .2002 ،القاهرة ،والصورة: دار الشروق لاألص .العرب −
 .(عدة طبعات) 1998 ،القاهرة ،ليايل الفكر يف فيينا: دار الشروق −
 .(عدة طبعات)1996 ،القاهرة ،الشروق الغائبة: دارالرؤية  −
 .طبعات)(عدة 1994 ،القاهرة ،الشروق األجيال: دارحوار  −
جبائزة الدولة التشجيعية وجائزة أفضل  ز). وفائطبعات(عدة  1993القاهرة  ،جتديد الفكر القومي: دار الشروق −

 .اإلصدار يف عامكتاب من معرض القاهرة الدويل للكتاب 
 ،القاهرة ،دار الشروق ؛)الطبعة اإلجنليزية( 1993 ،القاهرة ،للكتابالعامة اإلسالم يف عامل متغري: اهليئة املصرية  −

 .2008وصدرت ترمجة فرنسية للكتاب عام  ؛(الطبعة العربية) 1999
 .1993القاهرة  ،لقاء األفكار: اهليئة املصرية العامة للكتاب −
عام امعة لندن جب SOAS فريقيةكلية الدراسات الشرقية واإليف  رسالة دكتوراه  :األقباط يف السياسة املصرية −

العامة املصرية اهليئة  نشرت يف حني ؛1985 ،القاهرة ،الطبعات العربية دار اهلاللو دار الشروق ونشرت  .1977
 .1989 ،القاهرة ،الطبعة اإلجنليزيةللكتاب 

 .1981 ،القاهرة ،غايل: األهرام سبطر  الدكتورتقدمي كتابته وكتب ال  اشرتك يف :الشعب الواحد والوطن الواحد −
 .1970 ،القاهرة ،التقارب األمريكي السوفييت ومشكلة الشرق األوسط: مطبعة أكادميية �صر −

 
 :املتخصصةاملوسوعات 

 .1990 ،ابريس )،مشارك(املوسوعة القبطية  −
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 .1994 ،القاهرة، )مشارك(موسوعة الشروق  −
 

 الدراسات واملقاالت:
 ).1966املقاالت املنشورة يف الدور�ت العربية واألجنبية (منذ عام  آالفمن الدراسات و  مئات −
 .2016 ،رام واحًدا من كبار كتاهباصحيفة األه صنفته −
 

 .1944نوفمرب  14الد: يخ املاتري
 .اجلنسية: مصري


