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ِّد رءوف عباس في مدینة بورسعید في أغسطس  ل ُ ، ولكنھ انتقل إلى القاھرة لیستقر بھا مع أسرتھ. وأنھى 1939و
ل على درجة الماجستیر رءوف عباس دراستھ الجامعیة في التاریخ من كلیة اآلداب جامعة عین شمس؛ ثم حص

؛ ثم حصل على الدكتوراه عن 1952 -1899في التاریخ الحدیث عن موضوع الحركة العمالیة في مصر 
 .1914موضوع الملكیات الزراعیة الكبیرة في مصر حتى عام 

 
خ انتقل رءوف عباس للعمل في كلیة اآلداب جامعة القاھرة التي ترقى فیھا لیصل إلى منصب رئیس قسم التاری

ا منصب وكیل الكلیة للدراسات العلیا من عام 1988إلى عام  1982بھا من عام  إلى عام  1996؛ كما تولى أیضً
ا رءوف عباس الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة من عام 1999 حتى وفاتھ في عام  1999؛ ورأس أیضً
2008. 

 
ِّل سفر عباس إلى الیابان كأستاذ زائر في السبعینات، ثم في الثمانینیات، نقلة فكریة مھمة في حیاتھ. إذ اطلع  ویُمث

رءوف على أفكار ومناھج جدیدة جاء لیبشر بھا في القاھرة، وأحدثت نقلة نوعیة ظھر أثرھا على تالمیذه 
ا عن التاریخ الیابان ً ي، ویعتبر كتابھ عن الیابان في عصر میجي من الكتب ومریدیھ. كما كتب في وقتٍ مبكر جد

ً فیھ فظائع الھجوم  الرائدة في ھذا الشأن في المكتبة العربیة. كما ترجم كتابًا آخر عن یومیات ھیروشیما مسجال
ا بعقد دراسة مقارنة بین تطور الفكر المصري في القرن التاسع عشر مع مثیلھ  ً الذري على ھذه البلدة. واھتم الحق

 الیاباني.
 

االجتماعي لمصر -وبالنسبة لتاریخ مصر، انصب االھتمام األكبر لرءوف عباس على مجال التاریخ االقتصادي
الحدیثة والمعاصرة، حیث أسس مدرسة في ھذا المجال في جامعة القاھرة. واھتم في أواخر أیامھ بالعصر 

 دید من الباحثین المصریین المھتمین بھذا الشأن.العثماني، رغم أنھ لم یكن من دارسیھ، إال أنھ رعى الجیل الج
 

تم  2008، وفي ینایر 1999وحصل رءوف عباس على جائزة الدولة التقدیریة في العلوم االجتماعیة في عام 
اكتشاف إصابتھ بالمرض اللعین، وبعد عدة أشھر من المعاناة مع ھذا المرض توفى رءوف عباس في یولیو 

ا م 2008 ً ا في تطور المدرسة التاریخیة المصریة.بعد أن أدى دور ً  ھم
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