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 تكوین خاللھا من تولى اإلجتماعى، التاریخ فى مدرسة صاحب
 تكوین فى وساھم اإلجتماعى مصر تاریخ فى الباحثین من جیل

 فرنسا و وألمانیا الیابان فى المجال ھذا فى الباحثین بعض
.  واإلنجلیزیة العربیة باللغتین األعمال من العدید لھ.  اأمریكو

  .المتمیزة األعمال من العدید العربیة اللغة إلى ترجم

 القاھرة بجامعة الحدیث للتاریخ أستاذا عباس رءوف عمل
 الدولة جائزة على حصلو ةعدة جامعات غربیب زائرا وأستاذا

 من والعلوم الفنون وسام وعلى اإلجتماعیة العلوم فى التقدیریة
  .العربیة مصر جمھوریة من األولى الطبقة

 أغسطس 24 یوم بورسعید فى ولد. لوالدیھ البكر اإلبن ھو
تاب األساسى تعلیمھ من األولى المرحلة إستكملو 1939 ُ  بالك

 شبرا بحى اإلبتدائیة السلحدار حنیفة السیدة بمدرسة إلتحق ثم
قبل  واحدا عاما بھا ظل التى الثانویة شبرا مدرسة إلى ومنھا
   .طوخل لھإنتقا

 شمس عین بجامعة اآلداب كلیة فى التاریخ قسمتخرجھ من بعد 
 المالیة بالشركة للحسابات مراجعا نیّ عُ  1961 مایو فى

  حصل على الدكتوراه.ثم  الزیات كفر فى المصریة والصناعیة

 إلى 1996 من والبحوث العلیا للدراسات للكلیة وكیالً  عمل حتى القاھرة جامعة فى األداب بكلیة األكادیمى العمل فى تدرج
1999.  

والذى خ مصر المعاصر" رفض اإلشتراك فى مشروع السادات لـ"إعادة كتابة تاریمنتصف سبعینات القرن الماضى وفى 
ً عنھ. السادات نائبھ آنذاك مبارك  نیّ عَ  ً بعد أن حدد وجھة نظر عباس أن السادات أراد كانت مسئوال ً ذاتیا بدایة كتابة تاریخا

حینھا . "فھمىحكمت "قضیة إسم ة التخابر مع األلمان الشھیرة بفى قضیوفصلھ من الخدمة فى الجیش التاریخ منذ حبسھ 
ً فى تار ذلك لیس حدثاً عباس أن قال    یخ.لتبدأ من عنده كتابة التاریخ مصر فارقا

  أعمالھ:

 مصر فى العمالیة الحركة  
 الكبیرة الملكیات ظل فى مصر فى اإلجتماعى النظام  
 تحقیقو دراسة األول، المجلد فرید، محمد مذكرات  
 1937 – 1924 البریطانیة الوثائق ضوء فى المصریة العمالیة الحركة  
 مشترك تألیف( والعرب األمریكیة السیاسة(  
 القومیة النھضة جماعة  
 مایجى عصر فى الیابانى المجتمع  

  


