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 باس عدكتور رؤوف  األدب والثقافة قمم بورسعید الصفحة الرئیسیة
  

    دكتور رؤوف عباس

 1961لیسانس آداب من جامعة عین شمس عام  -
 1971دكتوراه في التاريخ الحديث بمرتبة الشرف االولي في يناير  -
 2000في العلوم االجتماعیة عام  التقديرية جائزة الدولة -
 اآلداب جامعة القاھرة شغل منصب رئیس قسم التاريخ بكلیة -
 1990/  1989استاذ زائر بجامعة طوكیو في الفترة من  -
 رئیس اللجنة العلمیة لدار الوثائق المصرية -
 المعاصر التابع لدار الكتب المصرية تولي االشراف علي مركز تاريخ مصر -
 االھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة حدة الدراسات التاريخیة بمركزرئیس و -
  بوالية تكساس 1990دراسات الشرق االوسط بأمريكا الشمالیة الذي عقد في نوفمبر  اختیر ضیف شرف المؤتمر السنوي لجمعیة -
تبرعات وانشأ لھا مقرا جديدا تكلف ما يقرب  بجمعوقد قام  1999رئیس مجلس ادارة الجمعیة المصرية للدراسات التاريخیة منذ عام  -

 . مركز ثقافي علمي متمیز ومنارة للعمل العلمي من اربعة ماليین جنیه والجمعیة تعد اآلن

 ( مساكن عمال السكة الحديد ( الدريسة بأحد 1939أغسطس  24والدكتور رءوف عباس من موالید بورسعید في 
الحديد يشغل أدني درجات  ألسرة فقیرة شأنھا شأن السواد األعظم من المصريین عندئذ حیث كان والده عامال بالسكة : أنه ولديقول الدكتور رءوف عباس عن نشأته 

ل بورسعیدية من أصو بالسكة الحديد نزح من قريته جرجا من صعید مصر ، وعن والدته يقول انھا فتاة السلم الوظیفي الخاص بالعمال وكان جده ألبیه عامال أيضا
 . ظھر قارب بجوار السفن عند دخولھا القناة دمیاطیة يعمل والدھا بمبوطي يبیع صاحبھا التذكارات الشرقیة علي

العقلي علي  التاريخ الحديث حیث كان يحث تالمیذه علي التفكیر ونبذ المسلمات ما لم يقم الدلیل تاثر تأثیرا شديدا بإستاذه الدكتور احمد عبد الرحیم مصطفي استاذ
 كما تأثر في مرحلة الدراسات العلیا باستاذه الدكتور احمد عزت عبد الكريم الذي كان , صحتھا وأن الحقیقة التاريخیة لیست كاملة وأن الموضوعیة مسألة نسبیة

وع المحاضرة قضیة يتفحص شواھدھا مع طالبه المحتملة جاعال من موض محاضرا متمیزا يستقريء المادة التي يقدمھا في صورة تساؤالت يستخلص منھا االجابات
 . دالالتھا ويبحث معھم عن

للتساؤالت  مركزة في المراجع الھامة ويجھز اسئلته وبعدما يستمع للمحاضرة يبحث عن اجابة ويقول عن نفسه انه كان يستعد جیدا للمحاضرات قبل حضورھا بقراءات
 . تفسیر لبعض النقاط خرون من’ه فیما قدمه اآلالتي لم تجب علیھا المحاضرة أو يسأل االستاذ رأي

السوبر  االعمال البسیطة حتي جاءه خطاب التعیین بشركة قطاع عام تنتج حامض الكبريتیك وسماد كان الخريجون يعانون من البطالة حال تخرج صاحبنا فعمل في بعض
 الفترة اين يقترب من العمال واستثمرھا في ان جعل رسالتة للماجستیر عن الحركة شھر ثم استقال منھا واستطاع خالل ھذه 62فوسفات استمر بالعمل بھا لمدة 

 1966العمالیة وتاريخ الحركة النقابیة في مصر ونوفشت رسالتة في نوفمبر 

  سعاد الدمیري وفي خط مواز للدراسات العلیا تزوج من زمیلته في الدراسات العلیا

تكوينه  الدول النامیة وكانت ھذه المھمة انقالبا في حیاته العلمیة ففضال عن مساھمتھا في بمعھد اقتصاديات 1972 سافر الي طوكیو في مھمة علمیة في ابريل
 التاسع عشر فقد اكسبته مھارات بحثیة جديدة ومنحته فرصة نادرة للتعامل باللغة المنھجي وفي دراسة التاريخ المقارن وتعمقه في دراسة تاريخ الیابان في القرن

 . بالمجتمع الیاباني والتعرف علي ثقافته وااللمام بمباديء لغته نجلیزية في المجال االكاديمي وفي الكتابة بھا كما اتاحت له فرصة االحتكاكاال

المقرر انشاؤه  بعد ان كان من 74/1975وآدابھا بكلیة اآلداب جامعة القاھرة والذي فتح للدراسة عام  كان له الفضل اثناء وجوده بالیابان في انشاء قسم للغة الیابانیة
 بجامعة تل ابیب

 للدراسات االجنبیة زمیل زائر بمعھد لغات وثقافات أسیا وأفريقیا التابع لجامعة طوكیو

 باالنجلیزية ورش عمل وندوات ومؤتمرات قدم لھا بحوثا تكررت دعوته لكل من المانیا وفرنسا وبريطانیا وامريكا للمشاركة في
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