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  بقلم

  عبد العزیز رمضان. طارق منصور و د. د


، ذاك الرجـــل، الـــذي یقابلـــك بكـــل بشاشـــة وترحـــاب أینمـــا القیتـــهال یختلـــف اثنـــان علـــى   
وبمــودة وســماحة، قلمــا  -فهــو علیهــا بــاق -التــي نفتقــدها الیــوم ،بحــرارة المصــري األصــیل كیســتقبل

 حتـى النخـاعمصـري ، فهـو إال بالمحبـة والتقـدیرمـن لقائـه  ، وال تخـرجكعـیتواصـل منجـدها الیـوم، 
یجمع بین جنباته أنموذجـا للتسـامح مـع اآلخـر، وقـدرة فریـدة علـى التواصـل فـال تملـك إال أن تحبـه 

وسـواء تحـدث بالعربیـة أم باالنجلیزیـة أم بالفرنسـیة فلـه . ا منه إماما فـي الحیـاةتخذممن كل قلبك، 
وهــم  قطــاع،نبـال ا ونكاتــه بهــذه اللغـات تجعــل مسـتمعیه یقهقهــونف علیهــا أحـد، خفـة ظــل ال یختلـ

إال الفخـــر بـــه وبأنـــه  -نحـــن التالمیـــذ–وال نملـــك ... علـــى شـــتى صـــنوفهم یجمعـــون علـــي محبتـــه 
والحـرص علـى  واإلیمـان أستاذنا الذي تعلمنا منه التسامح ومحبة اآلخر والرحمـة والوفـاء والصـدق

إنـه اسـحق تاوضـروس عبیـد الـذي ... م بسـوء القـول نـاس أو تجـریحهعدم الخوض في أعـراض ال
  .م١٩٣٣ عام مایو الحادي عشر منولد في أسیوط في 

بهـا ویعلـم أن اسـحق  القـارئولیس علینا اآلن إال أن نقدم سـیرته الذاتیـة فـي سـطور لـیلم   
ثیـر والكثیـر عبید هو عالم من علماء مصر األجالء ذوي الهمـة والنشـاط، الـذین أعطـوا مصـر الك

     .، وأن تقول لهم كلمة شكر تتناسب وقدرهم األدبي والعلمي بینناوبقي أن ترد لهم مصر الجمیل
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 :هالت العلمیة المؤ 
  م١٩٥٥جامعة االسكندریة  - بمرتبة الشرف  اآلدابلیسانس  -
 م١٩٥٦االسكندریة  -دبلوم معهد التربیة العالى  -
 م١٩٦٨انجلترا  –جامعة نوتنجهام  –الدكتوراة  -

  

 :ات البعثات والمهمات العلمیة والمؤتمر 
-١٩٦٤(بعثة جامعة عـین شـمس الـى جامعـة نوتنجهـام للحصـول علـى درجـة الـدكتوراة  -

 )م١٩٦٨

 .عاء بالیمنوصن، وبنغازى بلیبیا، بجامعات الكویتعمل أستاذا  -

، )انجلتـرا(جامعـة لیـدز ، )لنـدن(رویـال هولـواى كـولیج ، أرشـیفات البندقیـة أستاذ زائر إلـى -
 ) .الوالیات المتحدة االمریكیة(جامعة بنسلفانیا 

اقلیمیـة ودولیـة حـول العدیـد مـن القضـایا التاریخیـة  مساهمات علمیة فى مـؤتمراتشارك ب -
روبــا فــى العصــور الوســطى وتــاریخ أو ، تــاریخوفلســفة ال، حــوار الحضــارات الجدلیــة وحــول

، بـالرمو، مـیالن، صـقلیة، قبـرص، أكسـفورد، بواتییه، الكویت، الرباط، مصر فى كل من
 أثینا 

  :الداخل والخارجالجمعیات والهیئات العلمیة عضویة 
 المجلس األعلى للثقافة -

  اللجنة االستشاریة للتاریخ واالثار والجغرافیا بمكتبة االسكندریة -
 حاد المؤرخین العربات -

 الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة -

 )جامعة عین شمس(مركز الدراسا ت البردیة  -

 )جامعة القاهرة(الجمعیة المصریة للدراسات الیونانیة والرومانیة  -

 .اداب عین شمس، المشرف العام على سمنار التاریخ االسالمى والوسیط -
-  Society for the Study of the Crusades , London                               

                          

  : فى الداخل والخارجمظاهر التقدیر 
 م٢٠٠٢بجامعة عین شمس فى ینایر  الجامعيعداد المعلم الرائد المثالي لدورات إ -

 .م لمجهوداته فى مشروع الترجمة٢٠٠٦تكریم المجلس األعلى للثقافة فى  -
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للتبـادل الثقــافى مـع الجامعــات  سـاتذة الجامعــة المصـریة المرشــحینعضـو بلجنـة اختیــار أ -
 .من خالل هیئة الفولبرایت األمریكیة

وجهت الیه جامعة تكساس بالوالیات المتحدة االمریكیة الدعوة لزیارتها لمدة تسـعة أشـهر  -
 .للمشاركة فى تطویر مناهج الدراسات االفریقیة بها من منظور حضارى

 .ح بجامعة عین شمسلسائرائد أسرة أصدقاء ا -

 التــي، "الموســوعة القومیــة للشخصــیات المصــریة البــارزة"تــم ترشــیحه ضــمن شخصــیات  -
 .ستصدرها الهیئة العامة لالستعالمات

دراسـات فـى "كتـاب علـى شـرفه یحمـل عنـوان  بإصـدارتالمیـذه بعـض تم تكریمه من قبل  -
 ".م٢٠٠٣، جتماعیةعین للدراسات والبحوث اال، تاریخ العالقات بین الشرق والغرب

  

  :اإلنتاج العلمي
  

  :أوال الكتب 
دار ، روما وبیزنطة من قطیعة فوشیوس حتى الغزو الالتیني لمدینة قسطنطین - ١

  .١٩٧٠، القاهرة، المعارف
 .١٩٧٠، القاهرة، دار المعارف، اإلمبراطوریة الرومانیة بین الدین والبربریة - ٢

 .١٩٧٥، یونس بلیبیا معة قارجا، الدولة البیزنطیة فى عصر أسرة بالیولوغوس - ٣

 .١٩٧٥، بنغازي، مكتبة قونیا، الفرسان واألقنان فى مجتمع اإلقطاع - ٤

، القاهرة، دراسة في حولیات العصور المظلمة، دار المعارف، من االرك إلى جستنیان - ٥
١٩٧٧. 

 .١٩٧٨، القاهرة، دار المعارف، محاكم التفتیش نشأتها ونشاطها - ٦

 .١٩٨١، القاهرة، دار المعارف، توینبى معرفة الماضي من هیرودوت إلى - ٧

 .١٩٩٠، القاهرة، مكتبة سعید رأفت، )عصر الظالم(العصور الوسطى األوربیة  - ٨

 .١٩٩٥، الكویت، دار القلم، أوروبا في بحر الظلمات - ٩

 .١٩٩٩، القاهرة، وزارة الشباب والریاضة، مصر منارة حوض البحر المتوسط -١٠

 .٢٠٠٠، القاهرة، فكر العربيدار ال، المدینة الفاضلة عبر التاریخ -١١

 .٢٠٠٠، جامعة عین شمس، مركز التعلیم المفتوح، الحضارة األوروبیة -١٢

فاز هذا الكتاب بجائزة (، ٢٠٠٠، مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، حكمة المصریین  -١٣
 )مع آخرین( )م٢٠٠٠معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 
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 :ثانیا البحوث المنشورة
المجلــــة ، "أســــطورة أم حقیقــــة: النــــة علــــى خشــــبة الصــــلیب قصــــة عثــــور القدیســــة هی" - ١

  .١٩٦٩، ١٧م، التاریخیة المصریة
 .١٩٧٣، ٢٠م، المجلة التاریخیة المصریة، "أبیالر الالهوتى الحر" - ٢

-٧٦للجمعیــة التاریخیــة عــام  الثقــافيالموســم ، "رؤیــة مــن خــالل الوثــائق: جــان دارك " - ٣
 .١٩٧٨، القاهرة، م١٩٧٧

عــدد ، اإلنسـانیةالمجلــة العربیـة للعلــوم ، "ة الفكـر العربــى المعاصـرالبعـد التـاریخى ألزمــ" - ٤
 .١٩٩٥، جامعة الكویت، العلميمجلس النشر ، ٥٢

من كتـاب أثـر االسـالم فـى مصـر وأثـر مصـر ، "شمس العرب تسطع على أرض النیل" - ٥
الهیئــة العامــة لقصــور ، قاســم عبــده قاسـم. د. تحریــر ا، اإلسـالمیةفـى الحضــارة العربیــة 

 .١٩٩٩، القاهرة، فةالثقا

دراســـات ، ضـــمن كتـــاب حكمـــة المصـــریین، "تكـــوین المصـــریین وحضـــارتهم األخالقیـــة" - ٦
مركــز القــاهرة لدراســات حقــوق ، تقــدیم وتحریــر محمــد الســید ســعید، )٤( اإلنســانحقــوق 
 .٢٠٠٠، القاهرة، اإلنسان

٧ - "Was Pope Innocent III an accomplice in the diversion of the 
Fourth Crusade?" , Egyptian Historical Review 16 , 1969.              

٨ - "Concerning the happenings which befell the Alexandrian 
Church after the Ecumenical Council of Chalcedon (Arabic 
Manuscript)" , Annals of the Faculty of Arts , Ain Shams 
University , 1972.                                                                              

٩ - "Aurelius Prudentius Clemens and his "Contra Symmachum"", 
Annals of the Faculty of Arts , Benghazi University , 1974.            

١٠- "A Fragment of a tenth Century Sermon (Arabic manuscript)" , 
edit . Annotated and translated jointly with Alia Hanafi , Bulletin 
of the Center of Papyrological Studies , Cairo , 1986.                     

١١- "Julian the Apostate as reported in an Arabic Manuscript" , 
Seminario Internazionale : Roma e Ľ Egitto , Cairo , 1989.            

١٢- "The Impact of Arab Culture on the Court of Emperor Frederic 
II" , Palermo , 1992.                                                                          
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١٣- "The Legacy of Egypt as a Pattern for Dialogue amongst 
Civilizations" , International Conference on "World Heritage in 
Young Hands", Egyptian National Commission for UNESCO , 
Aswan , 2002.                                                                                   

١٤- "The Nemesis of Globalization" , Acts of the First International 
Conference on the Contemporary Civilizations (Globalization 
and the Dialogue of Civilizations : Making of a New World) , 
Cairo , 2003.                                                                                      

  :ثالثًا الكتب الترجمة
  .١٩٥٥، صنعاء، العجوز والبحر، أرنست همنجواى-١
  ١٩٩٧، القاهرة، األغالل فيوس یبروموث، أیسخیلوس -٢
  )االنجلیزیة إلىترجمة (.٢٠٠١، دبى، مدائن من رماد، الشیخ محمد خلیفة -٣
، العـــالمياالقتصـــاد : نـــا المعاصــرالجغرافیـــا السیاســیة لعالم، بینســر تیلـــور وكــولن فلنـــت -٤

، سلسـلة عـالم المعرفـة، ترجمـة باالشـتراك مـع عبـد السـالم رضـوان، المحلیات، الدولة القومیة
  .٢٠٠٢، الكویت

للترجمـــة بـــالمجلس  القـــوميالمشـــروع ، تـــاریخ المســـیحیة الشـــرقیة، عزیـــز ســـولایر عطیـــة -٥
  .٢٠٠٥، القاهرة، األعلى للثقافة

المشــروع القــومى للترجمــة بــالمجلس ، ٢، جـــ، أثینــا الســوداء، نــالمــارتن بر ) خــرینمــع آ( -٦
  .٢٠٠٥، األعلى للثقافة

بــدءا مــن االلهــات القدیمــة ( ١جـــ، موســوعة تــاریخ النســاء فــى الغــرب) مراجعــة ترجمــة( -٧
، ترجمـــة ســـحر فـــراج، تحریـــر جـــورج دوبـــى و میشـــیل بیـــرو، )حتـــى القدیســـات المســـیحیات

  .٢٠٠٥، لس األعلى للثقافةللترجمة بالمج القوميالمشروع 
  ):والدكتوراهالماجستیر (اإلشراف على الرسائل الجامعیة 

، عــین شــمس آداب، ماجســتیر، م٦٠٢-٥٨٢مــوریس  اإلمبراطــور، وفــاء عبــد الحمیــد محمــد -١
١٩٨٨.  

العالقــات بــین الدولــة البیزنطیــة والنورمــان فــى جنــوب ایطالیــا وصــقلیة ، نبیلــة ابــراهیم مقــامى -٢
  .١٩٨٩، عین شمس آداب، دكتوراه، م١١٩٧-١٠٢٥

، ماجسـتیر، م١٠٥٦-١٠٢٥السـنوات األخیـرة لألسـرة المقدونیـة ، فهميجیهان عبد المقصود  -٣
  .٢٠٠٢، عین شمس آداب
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المــرأة البیزنطیــة مــن القــرن التاســع حتــى نهایــة القــرن الثــانى ، عبــد العزیــز محمــد عبــد العزیــز -٤
  .٢٠٠٣، عین شمس آداب، دكتوراه، المیالديعشر 

جامعــة بــاریس ودورهــا فــى النهضــة الفكریــة بأوربــا فــى العصــر ، یاســر عبــد العبــود عبــد اهللا -٥
  .٢٠٠٣، عین شمس آداب، ماجستیر، الوسیط

وتیبریــوس  الثـانيجسـتین  اإلمبراطـورینعهــد  فـيالدولـة البیزنطیـة ، ناصـر عبـد الحمیـد زیــدان -٦
  .٢٠٠٤، عین شمس آداب، ماجستیر، م٥٨٣-٥٦٥

عـــین  آداب، ماجســـتیر، م١٠٥٩-٩٦٢العالقـــات البیزنطیـــة األلمانیـــة ، زایـــد عبـــد اهللا محمـــد -٧
  .٢٠٠٦، شمس

السیاســة الخارجیــة لمملكــة بیــت المقــدس فــى عهــد الملــك ، حجــازى عبــد المــنعم عبــد الحفــیظ -٨
 .٢٠٠٦، داب المنوفیةم، دكتوراه، آ١١٧٤-١١٦٣عمورى األول 

ودوره فــي الحیــاة السیاســیة والثقافیــة فــي ) ســتر الثــانيالبابــا سیلف(ســامر ســید قنــدیل، جیربــرت -٩
  .٢٠٠٩، آداب عین شمس، ماجستیرم، ١٠٠٣-٩٤٥غرب أوروبا 

  :والقومي والفكري الثقافيالمجال  في نشاط
یعمل رائدا فى دورات اعداد المدرس الجامعى بجامعة عین شمس منـذ بـدایتها حتـى الیـوم  -

 .م٢٠٠٢فى ینایر " رائدا مثالیا"خاصة  وقد كرمته جامعة عین شمس فى احتفالیة

ـــم الجـــامعى والتـــى تنظمهـــا كلیـــة  - یحاضـــر فـــى الـــدورات التنشـــیطیة المتقدمـــة العـــداد المعل
 .االداب بجامعة عین شمس

 باإلرشـادوللعـاملین ، یلقى محاضرات ثقافیة بصفة دوریة للقادة فى وزارة الشباب والریاضـة -
 .وزارة السیاحة في السیاحي

الجمعیـــة المصـــریة : محاضـــرات فـــى العدیـــد مـــن الهیئـــات والمحافـــل الثقافیـــة منهـــا ألقـــى  -
 .بجامعة عین شمس اآلدابكلیة ، االیطالي الثقافيالمركز ، للدراسات التاریخیة

قسم التاریخ بكلیـة  فيفة دوریة صیعقد ب الذيسمنار التاریخ االسالمى والوسیط  أمین عام -
 .جامعة عین شمس، اآلداب

سـنویة محكمـة  مجلـة دولیـةوهـى "  والوسـیط ياإلسـالمحولیة التاریخ "رف العام على المش -
 .التاریخیة اإلسالمیة والبیزنطیة وأوروبا العصر الوسیطتعنى بالدراسات 

اختیــر عضـــوا بلجنـــة اختیـــار أســـاتذة الجامعــات المصـــریة المرشـــحین للتبـــادل الثقـــافى مـــع  -
 .لبرایتالجامعات األمریكیة من خالل هیئة الفو 
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مـع (لجـزء الخـاص بالحقبـة المسـیحیة مـن تـاریخ مصـر كلفته وزارة التربیـة والتعلـیم بكتابـة ا -
 .لجان تطویر مناهج التعلیم الثانوى فيكما شارك ، لطالب مرحلة التعلیم العام) خرینآ

وزارة التربیــة ، "زعمــاء وشخصــیات مصــریة"قــراص اللیــزر التعلیمیــة لموســوعة باعــداد أ قــام -
 .م٢٠٠٢تعلیم وال

، وزارة التربیـــة والتعلـــیم، "الرومـــاني -العصـــر الیونـــانى"شـــرف علـــى الموســـوعة التاریخیـــة أ -
 .م٢٠٠٢

 .عضو فى العدید من المجالس والجمعیات واللجان االقلیمیة والدولیة -

نـاقش حیـث ، ور الوسطى فى مصر والعالم العربىصاحب مدرسة متمیزة فى تاریخ العص -
، وشـارك فـى تحكـیم جستیر والدكتوراة فـى مصـر وخارجهـاید من رسائل الماوأشرف على العد

أو للنشـر ، یندعشرات البحوث العلمیة سواء من خالل لجنة ترقیة األساتذة واألساتذة المساع
ویحتــــل تالمیــــذه مواقــــع ، المجــــالت والــــدوریات العلمیــــة المتخصصــــة االقلیمیـــة والدولیــــة فـــي

 .المصریة والعربیةاألستاذیة بالعدید من الجامعات 

ــــ - عـــام  لمجلـــس الشـــورى" مصـــرالثقافـــة فـــى مســـتقبل "شـــارك فـــى اعـــداد التقریـــر الخـــاص ب
 .م٢٠٠٢

 فزیون المصـــرى و القنـــوات الفضـــائیة، ونـــالشـــارك فـــى العدیـــد مـــن البـــرامج الثقافیـــة بـــالتلی -
  .من قناة التنویر الفضائیة اتكریم
باقة من الحب والوفـاء داعـین المـولى  وفي ختام كلمتنا ال نملك إال أن نقدم لسعادته  

  .عز وجل أن یمنحه الصحة والعافیة وأن یجعله من عبادة المصطافین یوم الدین


