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  النشأة
شأن السواد األعظم من  . ویقول الدكتور رءوف عباس عن نشأتھ: أنھ ولد ألسرة فقیرة شأنھاببورسعیدفي أحد مساكن عمال السكة الحدیدیة  1939أغسطس  24ولد رءوف في 

صعید من  جرجاالحدید نزح من قریتھ  المصریین عندئذ حیث كان والده عامال بالسكة الحدید یشغل أدني درجات السلم الوظیفي الخاص بالعمال وكان جده ألبیھ عامال أیضا بالسكة
  . القناةیبیع صاحبھا التذكارات الشرقیة علي ظھر قارب بجوار السفن عند دخولھا  بمبوطي، وعن والدتھ یقول انھا فتاة بورسعیدیة من أصول دمیاطیة یعمل والدھا  مصر

دا للمحاضرات قبل حضورھا بقراءات ودرس مادة التاریخ بھا ، ویقول عن نفسھ انھ كان یستعد جی جامعة عین شمسھى رؤوف عباس من دراستھ الثانویة وإلتحق بكلیة اآلداب إنت
خرون من تفسیر ’رأیھ فیما قدمھ اآل مركزة في المراجع الھامة ویجھز اسئلتھ وبعدما یستمع للمحاضرة یبحث عن اجابة للتساؤالت التي لم تجب علیھا المحاضرة أو یسأل االستاذ

  لبعض النقاط . 

السوبر  سمادو  حامض الكبریتیك، فعمل في بعض االعمال البسیطة حتي جاءه خطاب التعیین بشركة قطاع عام تنتج كان الخریجون یعانون من البطالة حال تخرج رؤوف عباس 
من العمال واستثمرھا في ان جعل رسالتھ للماجستیر عن الحركة العمالیة وتاریخ  شھر ثم استقال منھا واستطاع خالل ھذه الفترة أن یقترب 62استمر بالعمل بھا لمدة  فوسفات

  . 1966 نوفمبرونوفشت رسالتھ في  مصرالحركة النقابیة في 

  . سعاد الدمیريوفي خط مواز للدراسات العلیا تزوج من زمیلتھ في الدراسات العلیا 

  بعثة الیابان
لمنھجي وفي دراسة بمعھد اقتصادیات الدول النامیة وكانت ھذه المھمة انقالبا في حیاتھ العلمیة ففضال عن مساھمتھا في تكوینھ ا 1972 ابریلفي مھمة علمیة في  طوكیوسافر الي 

االكادیمي وفي في القرن التاسع عشر فقد اكسبتھ مھارات بحثیة جدیدة ومنحتھ فرصة نادرة للتعامل باللغة االنجلیزیة في المجال  تاریخ الیابانوتعمقھ في دراسة  التاریخ المقارن
  الكتابة بھا كما اتاحت لھ فرصة االحتكاك بالمجتمع الیاباني والتعرف علي ثقافتھ وااللمام بمباديء لغتھ . 

  . ببجامعة تل ابیبعد ان كان من المقرر انشاؤه  74/1975والذي فتح للدراسة عام  جامعة القاھرةالیابانیة وآدابھا بكلیة اآلداب  في انشاء قسم للغة بالیابانكان لھ الفضل اثناء وجوده 
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  لجامعة طوكیو للدراسات االجنبیة. التابع  أفریقیاو  أسیاوعمل بعد ذلك زمیل زائر بمعھد لغات وثقافات 

   ]1[ندوات ومؤتمرات قدم لھا بحوثا باالنجلیزیة. للمشاركة في ورش عمل و امریكاو  بریطانیاو  فرنساو  المانیاتكررت دعوتھ لكل من 

  شھادات علمیة
  . 1961عام  جامعة عین شمسلیسانس آداب من  -

  بتقدیر ممتاز مع التوصیة بالطبع.  1966، نوفمبر  جامعة عین شمسماجستیر في التاریخ الحدیث ،  -

  . 1971الحدیث بمرتبة الشرف االولي في ینایر  التاریخدكتوراه في  -

  . 2000جائزة الدولة التقدیریة في العلوم االجتماعیة عام  -

  مناصب توالھا
  . جامعة القاھرةشغل منصب رئیس قسم التاریخ بكلیة اآلداب  -

  . 1990/  1989في الفترة من  بجامعة طوكیواستاذ زائر  -

  رئیس اللجنة العلمیة لدار الوثائق المصریة.  -

  . لدار الكتب المصریةتولي االشراف علي مركز تاریخ مصر المعاصر التابع  -

  . بمركز االھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیةرئیس وحدة الدراسات التاریخیة  -

  . تكساسبوالیة  1990 نوفمبرالذي عقد في  بأمریكا الشمالیةاختیر ضیف شرف المؤتمر السنوي لجمعیة دراسات الشرق االوسط  -

وقد قام بجمع تبرعات وانشأ لھا مقرا جدیدا تكلف ما یقرب من اربعة مالیین جنیھ والجمعیة تعد اآلن  1999منذ عام  الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیةرئیس مجلس ادارة  -
  مركز ثقافي علمي متمیز ومنارة للعمل العلمي. 

  الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة
وتفرغھ للدراسة في مرحلة الدكتوراه، وكانت  كفر الزیاتبعد ترك عملھ في  بالقاھرةعندما استقر  1966عام  الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیةإلى عضویة  رؤوف عباسانضم 

ً عن الجمعیة بإدارتھ للجامعة، فترك أمورھا للدكتور أحمد بدويالذي خلف  أحمد عزت عبد الكریمتور الجمعیة تعیش عصرھا الذھبي في ظل رئاسة الدك ، وكان بدوي مشغوال
   ]2[. محمد شفیق غربالالذي لم یستطع إدارة النشاط العلمي والثقافي للجمعیة على نحو ما كان علیھ الحال أیام  مصطفى زیادة

  شخصیات أثرت فیھ
ما لم یقم الدلیل العقلي علي صحتھا وأن  حیث كان یحث تالمیذه علي التفكیر ونبذ المسلمات التاریخ الحدیثاستاذ  احمد عبد الرحیم مصطفيتاثر تأثیرا شدیدا بإستاذه الدكتور  -

  الحقیقة التاریخیة لیست كاملة وأن الموضوعیة مسألة نسبیة. 

الذي كان محاضرا متمیزا یستقريء المادة التي یقدمھا في صورة تساؤالت یستخلص منھا االجابات  احمد عزت عبد الكریمكما تأثر في مرحلة الدراسات العلیا باستاذه الدكتور  -
  یة یتفحص شواھدھا مع طالبھ ویبحث معھم عن دالالتھا. المحتملة جاعال من موضوع المحاضرة قض

  أھم الكتابات
  جامعة القاھرةتاریخ .  
 بیاتھا بعد نصف قرن. ثورة القاھرة ، إیجابیاتھا وسل  
  .المجتمع الیاباني في عصر مایچي  
  إصالح أم تحدیث.  - مصر في عصر محمد علي  
  .التاریخ المقارن للشرق األوسط  
  مراجعة وتقدیم.  - عھد محمد علياألصول االجتماعیة للسیاسة التوسعیة لمصر فى  
  ترجمة.  -توجھات بریطانیة شرقیة  
  ترجمة.  -فراعنة من  
  ترجمة.  -ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانیة  
 مذكرات شخصیة.  - مشیناھا خطى  
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  أنظر أیضا
 الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة   

  المصادر
   أون الین دكتور رؤوف عباس حامد ^ .1
   . الوطنیة الجدیدة، دمشق سوریة.سیرة ذاتیة -مشیناھا خطى ). 2006رءوف عباس ( ^ .2

  روابط خارجیة
 الموقع اإللكترونى لألستاذ الدكتور رءوف عباس  

  
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A1%D9%88%D9%81_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3   

 


