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معلومات شخصية :
األسم :إبراهيم محمد على محمد مرجونة
المواليد1975/8/31 :
الحالة االجتماعية :متزوج

العنوان  :قسم التاريخ -كلية اآلداب – مجمع  25يناير -األبعادية -طريق دمنهور األسكندرية الزراعي –
محافظة البحيرة-جمهورية مصر العربية
الهاتف الجوال00201287228817 :
dr_morgona@yahoo.com

البريد االلكتروني:

Fac: Ibrahim Margona:

الجامعة :جامعة دمنهور (فرع جامعة اإلسكندرية سابقاً)

dr_morgona@yahoo.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
الشهادات:

 .1دكتوراه الفلسفة واآلداب من قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية .بعنوان  :النظم االجتماعية والدينية
لمغول فارس وتأثرها بالحضارة اإلسالمية ( شعبة التاريخ اإلسالمي ) جامعة اإلسكندرية -ابريل 2007
(بتقدير مرتبة الشرف األولى مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة والتداول مع الجامعات االعربية واألجنبية

)
 .2ماجستير :الدويالت الكردية ودورها السياسي من العصر العباسي الثاني لنهاية العصر العباسي الثالث
( بتقدير امتياز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة والتداول مع الجامعات االعربية واألجنبية )جامعة
اإلسكندرية -سبتمبر .2002
 .3ليسا نسيه اآلداب :قسم التاريخ واآلثار المصرية واإلسالمية  1997بتقدير جيد جدا.
الوظيفة الحالية:

.1

رئيس قسم التاريخ إبتداء من  8يونية 2018م.

.2

أستاذ دكتور بقسم التاريخ إبتداء من  25مارس 2018م.
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.3
.4
.5
.6
.7

أستاذ مساعد بقسم التاريخ ( أستاذ مشارك )– ابتداء من ديسمبر 2012م.

ابتداء من يونيه 2007
مدرس بقسم التاريخ – ً
ابتداء من يناير2003
مدرس مساعد بقسم التاريخ – ً

ابتداء من سبتمبر .1998
معيد بقسم التاريخ – ً
مدرس متعاقد بمدرسة الشهيد محمد فؤاد اإلعدادية بمحافظة البحيرة من سبتمبر  1997وحتى

سبتمبر .1998
الجوائز والتقديرات:
•

جائزة الجامعة بشهادة التميز في أنشطة الجودة الممنوحة من مركز الجودة بالجامعة

•

درع عن مؤتمر البحيرة عبر العصور رؤية تنموية مستقبيلة.

•

عشرات شهادات التقدير فيالتميز واإلبداع في مجاالت الجودة.

•

درع الجامعة في إدارة مركز منح شهادات الجودة األيزو.

•

جائزة الجامعة التشجعية (التشجيع العلمي) لعام .2014

•

درع الجامعة وشهادة تقدير للتشجيع العلمي.2014

•

درع كلية اآلداب في مهرجان األسر وحصول كلية اآلداب على المركز األول على مستوى الجامعة.

•

درع قسم التاريخ بكلية اآلداب عن اآلنشطة العلمية واألكاديمية واإلدارية.

•

درع كلية اآلداب بمناسبة الترقية الى درجة أستاذ مساعد (أستاذ مشارك).

•

ميدالية محافظة البحيرة التذكارية بمناسبة الحصول على الترتيب األول في الليسانس عام 1997م

في العيد القومي للبحيرة.
•

شهادة تقدير من وحدة ضمان الجودة للتميز العلمي واألكاديمي والحصول على المركز األول على

•

الحصول على ما يربو من ( )100مائة شهادة تقدير في التميز العلمي واألخالقي واألكاديمي

مستوى الكلية.

واالجتماعي من جهات مختلفة حكومية وأهلية وأكاديمية.

•

أنشــــــــــــــــــــــــــــطة الجــــــــــــــــــــــــــودة

أ -مراجع داخلي وخارجي من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد جودة التعليم
Peer Reviewer
إجتزت دورة:

Introduction and Overview of ISO/IEC 17021-1:2015 & Related

•

Standards/IAF/EGAC Regulations Form20 to22
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August, 2017 Cairo, Egypt.
في أنظمة الجودة اإلدارية Attended Assessor
إجتزت دورة:

ISO 9001:2015 Documentation. 2017 Cairo, Egypt

•

وقد شغلت المناصب اآلتية في مجاالت الجودة:

•
.1

•

مدير مركز منح شهادات الجودة األيزو بجامعة دمنهور بداية من مارس 2017م.

ويقدم المركز خدمات منح الشهادات والتدريب الدولية المختلفة في مجاالت أنظمة إدارة الجودة وهى-:
• تأهيل وإعتماد المركز دوليا في مجال منح شهادة نظام إدارة الجودة آيزو النظم اإلدارية
• تأهيل و إعتماد ومنح شهادة نظم إدارة الجودة آيزو .9001

• تأهيل و إعتماد ومنح شهادة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية .18001
• تأهيل و إعتماد ومنح شهادة نظم إدارة البيئة آيزو .14001
• تأهيل و إعتماد ومنح شهادة نظم إدارة سالمة الغذاء آيزو .22000
.2

المدير التنفيذي لوحدة الجودة حتى مارس 2017م.

.3

عضو المجلس التنفيذي للجودة بالجامعة.

.5

عضو لجنة الخبراء في مجال الجودة بوحدة ضمان الجودة بالكلية بقرار من مجلس الكلية بتاريخ 7

.4

عضو مجلس إدارة الجودة بالجامعة (الهيئة العليا للجودة).

مايو 2017م.
.6

عضو لجنة مراجعة الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة بالكلية بتكليف من مجلس الكلية بتاريخ

 7مايو 2017م.
.7

رئيس وعضو فريق المراجعة الداخلية والخارجية والدعم الفني المنبثق عن مركز ضمان الجودة

.8

رئيس لجنة توكيد الجودة واالعتماد

.9

رئيس فريق ورش عمل إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة2020-2016م

بجامعة دمنهور لزيارة ومتابعة كليات الجامعة.

 .10عضو فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة لتأهيل كلية تمريض لإلعتماد
 .11عضو فريق وضع وأعداد الخطة االستراتيجية 2020-2016م لجامعة دمنهور
 .12عضو الفريق التنفيذي بمشروع  QAAP2بالكلية وقد تم اجتيازه.

 .13نائب المدير التنفيذي لمشروع دعم الفاعلية التعلمية من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وقد
تم اجتيازه.
.14

نائب المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب 2013م.

 .15عضو لجنة االستبيان الخاصة بالمقررات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس ديسمبر 2013م
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.16

منسق الجودة بقسم التاريخ واآلثار حتى 2011م

 .17عضو لجنة الضمان والجودة بفرع الجامعة بدمنهور عام 2005
 .18عضو فريق وضع الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية للكلية المنبثق من وحدة الجودة واالعتماد
 .19عضو لجنة استطالع الرأي المنبثقة من وحدة الجودة واالعتماد
 .20عضو لجنة مراجعة علي االمتحانات والتصحيح المنبثقة من وحدة الضمان والجودة
 .21عضو مجلس إدارة وحدة الضمان والجودة
 .22عضو لجنة المشاركات االجتماعية

 .23المرشد األكاديمي لطالب الفرقة الثانية تاريخ وشعبة آثار مصري –وشعبة آثار إسالمي عام 2010
 .24المرشد االكاديمي لطالب الفرقة الثالثة تاريخ عام 2011م
 .25عضو الفريق التنفيذي لمشروع نظم التطوير واالمتحانات بالكلية
 .26المرشد األكاديمي لطالب الدراسات العليا (نظام الساعات المعتمدة)

 .27المرشد األكاديمي لقسم التاريخ وشعبتي اآلثار اإلسالمي والمصري (مرحلة الليسانس) 2012حتى
تاريخه
ب-حاصل على دورات في أنظمة الجودة اإلدارية :

Introduction and Overview of ISO/IEC 17021-1:2015 & Related

•

Standards/IAF/EGAC Regulations Form20 to22
August, 2017 Cairo, Egypt.
في أنظمة الجودة اإلدارية Attended Assessor
حاصل على

ISO 9001:2015 Documentation

•
•

ج -حاصل على مصفوفة دورات المراجعين الداخليين والخارجيين لمؤسسات التعليم العالي
فقد حصلت على:
 – 1التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي
من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد إدارة التدريب

 -2توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالي
من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد إدارة التدريب
 -3المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي
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من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد إدارة التدريب
 -4حضور ورشة عمل وفق اإلصدار الثالث  2015بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد –
مصر عن اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
حاصل على دبلوم (. )I.T.O.T

ج-

International Training Of Trainers
من األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارات.

د -حاصل على دبلوم الصحة النفسية من األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارات.
ه -مدرب دولي محترف ومعتمد من :
األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارات

•
•

مركز الديمقراطية وحقوق اإلنسان بجامعة القاهرة

•

كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

•

المركز الدولي للتحكيم والوثاقة والملكية الفكرية

جامعة دمنهور

•

د -مراجع داخلي لجميع كليات جامعة دمنهور ضمن خطة مركز الجودة لتدري الكليات بالجامعة من خالل
ورش عمل عن معايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي.
ه – حضور مجموعة ورش عمل 2017م في مركز ضمان الجودة بالجامعة كمراجع وفق اإلصدار الثالث
 2015بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد –مصر عن اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي
عقدت بمقر مركز الجودة بجامعة دمنهور عن  12معيار(التخطيط االستراتيجي-القيادة والحوكمة-إدارة
الجودة والتطوير-أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة-الجهاز اإلداري-الموارد المالية والمادية-المعايير

األكاديمية والبرامج التعليمية-التدريس والتعلم-الطالب والخريجون-البحث العلمي واالنشطة العلمية-

الدراسات العليا-المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة).
األنشـــــــــــــــــطة التدريبيـــــــــــــــــــــــــــة :

 .1مدرب دولي محترف في مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
.2

في أنظمة الجودة اإلدارية

Attended Assessor

 .3مدرب ضمن برنامج األكاديمية المهنية بو ازرة التربية والتعليم –محافظة البحيرة.
.4

مدرب لبرامج التدريب التابعة للتنظيم واإلدارة بمحافظة البحيرة (مركز التدريب واالستشارات)

.6

مدرب تنمية بشرية ومحاضر واكاديمي

.7

مدرب ومحاضر ألنظمة وبرامج الجودة

.8

العمل في التدريب )مدرب ) ضمن البرنامج الدولي في تنمية المجتمع

.5

مدرب في األمانة العامة للمدراس الكاثوليكية (جهاز التدريب).مصر
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( مشروع التخطيط بالمشاركة التابع لمبادرة الالمركزية المصرية –

أغسطس Egyptian Decentralization Initiative)2007

.9

عمل كمراجع بمركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور لمعايير (التخطيط االستراتيجي – إدارة الجودة

والتطوير – الجهاز االداري – الموارد المالية والمادية – المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية – التدريس

والتعلم  -الطالب والخريجون – المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة) خالل الفترة من  2017/1/31الى
.2017/2/16
الشهادات الحاصل عليها والتدريب
•

 TOTمن جامعة دمنهور والمجلس األعلى للجامعات.

•

حاصل على مصفوفة دورات المراجعين الداخليين والخارجيين لمؤسسات التعليم العالي

•

مراجع داخلي وخارجي من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد
Peer Reviewer

فقد حصلت على:
 - 1التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي
من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد إدارة التدريب

 -2توصيف البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات التعليم العالي
من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد إدارة التدريب
 -3المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي
من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد إدارة التدريب
اجتزت وحصلت على :

Introduction and Overview of ISO/IEC 17021-1:2015 & Related

•

Standards/IAF/EGAC Regulations Form20 to22
August, 2017 Cairo, Egypt.

في أنظمة الجودة اإلدارية Attended Assessor
اجتزت وحصلت على

•

ISO 9001:2015 Documentation

•
•

حاصل على دبلوم (. )I.T.O.T
International Training Of Trainers

من األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارات.

حاصل على دبلوم الصحة النفسية من األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارات.
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مدرب دولي محترف ومعتمد من :
•

األكاديمية الكندية للتدريب واالستشارات

•

مركز الديمقراطية وحقوق اإلنسان بجامعة القاهرة

•

كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

•

المركز الدولي للتحكيم والوثاقة والملكية الفكرية

•

جامعة دمنهور

•

كلية كامبردج ببريطانية

وجاري اعتماد شهادات التدريب من الجهات اآلتية:
•

جامعة كولومبوس األمريكية

•

أكسفورد

حاصل على الدبلومة المهنية للتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
•

قيد اسمي ضمن جدول محكمي الغرفة التجارية

•

زميل منظمة التحكيم الدولي ببروكسيل وقد حصلت على تصريح ممارسة مهنة التحكيم  ،والعمل

كمحكم في المنازعات المدنية والتجارية  ،وإدارة عمليات التحكيم على نحو فردى ملتزما في كل األحوال
بالقواعد القانونية لمسؤولية المحكم واللوائح الداخلية للغرفة التجارية .وقد تم اعتماد الدبلومة المهنية للتحكيم

من الجهات اآلتية:
•
•
•
•
•

جامعة القاهرة

الغرفة المصرية للوساطة والتحكيم والمنظمة العربية لحماية حقوق الملكية الفكرية

اإلتحاد السويسري للتحكيم  ،إتحاد التحكيم الدولي ببروكسيل (منظمة دولية)

وعضو االتحاد السويسري للتحكيم
وعضو االتحاد العالمي للقضاة )

•

حاصل على الدبلومة المهنية للتحكيم من مركز التحكيم األفرو أسيوي

•

مستشار تحكيم تاريخي

.10

اإلشراف العلمي واألكاديمي والتربوي علي التدريب العملي لطالب دبلومة التربوي كلية التربية

•

القاء ندوات بالجودة منها على سبيل المثال  :ندوة الجودة بين النظرية والتطبيق كنت محاضر فيها

جامعة االسكندرية 2008

كلية رياض األطفال –جامعة دمنهور يوم األحد 2017 /10/8م بقاعة الندوات بالكلية.
.11

إعطاء دورات متنوعة أبرزها:

كيفية إدارة األزمات والكواث.

الثورات عبر التاريخ الدوافع واألسباب والنتائج.
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إعطاء دورات للمتدربين في األكاديمية المهنية للتعليم قبل الجامعي البرامج االتية:
•

النوع االجتماعي-

•

استراتيجيات التعليم والتعلم 1

•

استراتيجيات التعليم والتعلم 2

•

الطفل محور التعلم

•

الطفل محور التعلم 2

1

إعطاء دورات للمتدربين في البرامج االتية

• الذكاء االنفعالي 1

• الذكاء االنفعالي 2
• الذكاء االنفعالي 3
• إدارة الوقت
• األسئلة الفعالة

• مفهوم التعلم التعاوني.
• استراتيجيات التعلم التعاوني.
• وضع خطة إجرائية لتنفيذ درس بأسلوب التعلم التعاوني
• األلعاب ولعب األدوار
برنامج الترقية
•

مفهوم وأنماط القيادة

•

العالقة بين أنماط القيادة ومهارات الذكاء االنفعالي

•

سمات القائد الناجح

•

التغيير والمنظومة التعليمية

•

مهارات قيادة التغيير

•

القيادة في ظل ثقافة التغيير

•

مفهوم اإلدارة الحديثة

•

العمليات اإلدارية بالمدرسة

•

مهارات اإلدارة الفعالة

•

مهارات المدير والتوازن اإلداري

برنامج الترقية لفني ثقافي (جميع الفئات)
.2

المدرسة الفعالة
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.3

فرق التعلم

.4

دور القائد التعليمي في المجتمعات المهنية للتعلم.

.5

الق اررات التي تمثل تحديات للقائد؟

.6

دور القيادة التعليمية في دعم استم اررية المجتمع المهني للتعلم.

.7

أنماط الشخصيات المختلفة داخل فرق التعلم

.8

الخطوات اإلجرائية للتأمل في النتائج

.9

دورات تدريبة في إدارة األزمات والكواث.

.10

إدارة الجودة الشاملة

.11

مبادىء حقوق اإلنسان

العمل بالتدريب في التنظيم واإلدارة بمحافظة البحيرة

إعطاء دورات للمتدربين في األكاديمية عن :

الدورات التدريبية التي حصلت عليها :
•

اجتياز دورة إدارة األزمات والكوارث أغسطس 2017م جامعة دمنهور

•

اجتياز دورة تصميم المقرر مارس 2017م جامعة دمنهور

•

اجتياز دورة نظم إدارة المراجع البحثية يناير 2017م جامعة دمنهور

•

اجتاز دورة دراسة النص التراثي(الدراسةالتقديمية للنص المحقق) بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة

(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-األلكسو)  22ساعة تدريبة خالل المدة من 18إلى 22أكتوبر
2015م
•

اجتياز دورة اإلدارة الجامعية أغسطس 2014م جامعة دمنهور

•

اجتياز دورة أخالقيات البحث العلمي 2012م جامعة دمنهور

•

اجتياز دورة نظم الجودة في العملية التعليمية  2012م جامعة دمنهور

•

اجتياز دورة نظم الجودة في العملية التدريسية  2012م جامعة دمنهور

•

اجتياز دورة الساعات المعتمدة  2012م جامعة دمنهور

•

اجتياز دورة أعداد المشروعات البحثية 2012م جامعة دمنهور

•

اجتياز دورة الدراسة الذاتية هيئة ضمان الجودة مايو 2013م

•

اجتياز دورة إعداد المعلم الجامعي كلية التربية جامعة اإلسكندرية .1998

•

اجتياز دورة مهارات اللغة اإلنجليزية واإلعداد لشهادة التويفل – مركز تنمية المجتمع بجامعة

اإلسكندرية – .1999
•

اجتياز دورة مهارات االنترنت  ,كلية اآلداب بدمنهور – جامعة اإلسكندرية .2000

•

اجتياز دورة التدريس الفعال – مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندرية .2006
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•

اجتياز دورة مهارات التفكير – مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندرية .2006

•

اجتياز دورة آداب وأخالقيات المهنة – مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندرية .2007

•

اجتياز دورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس – مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندرية .2007

•

اجتياز دورة مهارات العرض الفعال – مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندرية .2007

•

اجتياز دورة االتجاهات الحديثة في التدريس– مركز المؤتمرات جامعة اإلسكندرية .2006

•

اجتياز دورة اإلعداد والتأهيل لشهادة  I C d Lفي مهارات الحاسب اآللي – المجلس األعلى

•

اجتياز دورة  basic concepts of itفي مهارات الحاسب اآللي – المجلس األعلى للجامعات

•

اجتياز دورة  using computer and managing filesفي مهارات الحاسب اآللي –

•

اجتياز دورة  word processingفي مهارات الحاسب اآللي – المجلس األعلى للجامعات –

للجامعات

– .2007

المجلس األعلى للجامعات – .2007
.2007
•
.2007
•

اجتياز دورة  spreadsheetsفي مهارات الحاسب اآللي – المجلس األعلى للجامعات –
اجتياز دورة

 introduction to pc maintenance and protectionفي مهارات

الحاسب اآللي – المجلس األعلى للجامعات – .2007
•
.2007
•

اجتياز دورة  presentationsفي مهارات الحاسب اآللي – المجلس األعلى للجامعات –
اجتياز دورة  databaseفي مهارات الحاسب اآللي – المجلس األعلى للجامعات – .2007

•

اجتياز دورة  information and communicationفي مهارات الحاسب اآللي – المجلس

•

اجتياز دورة نظم تطوير االمتحانات والكنتروالت فبراير 2009كلية الهندسة جامعة اإلسكندرية

األعلى للجامعات – .2007

ورش العمل في مجال الجودة:

• ورشة عمل عن ثقافة الجودة  /آداب دمنهور 2007
• ورشة عمل عن كيفية وضع الخطة االستراتيجية آداب دمنهور 2009
• ورشة عمل عن اإلدارة االلكترونية كلية العلوم دمنهور فبراير 2009

• ورشة عمل عن التقويم الذاتي للكلية في ضوء معايير االعتماد والجودة كلية اآلداب بدمنهور
2009/2/23
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• ورشة عمل عن مفهوم التخطيط االستراتيجي  9يونيه 2009اداب دمنهور
• التقويم الذاتي للكلية في ضوء معايير الجودة واالعتماد2009-5م
• التخطيط االستراتيجي في ضوء مؤسسات التعليم العالي2009-6
• حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر2009-12م
• االرشاد االكاديمي2010-2م
• المشاركة المجتمعية2010-2
• البحث العلمي 2010-6

• )12التخطيط االستراتيجي2009-6
• ادارة الجودة الشاملة2009-9
• نشر ثقافة الجودة2009-9

• التقييم السنوي للمؤسسات التعليمية2009-10
• توصيف البرامج والمق اررات2010-2

• تقرير البرامج والمقرارت الدراسية2010-4
• توزيع اعباء العمل علي االدارات2010-4
• ربط الحافز باالنتاج2010-4
• اعداد ملف المقرر وجودة العملية التعليمية2010-5
• عرض نتائج التحليل البيئي2010-5
• المؤسسات التعليمية في ظل ثقافة الجودة 2010-5
• توصيف البرامج والمق اررات الدراسية2010-5
• الزيارات الميدانية2010-5
• نشرثقافة الجودة الشاملة2010-6
• ادارة الجودة الشاملة2010-7

• التقيم الذاتي السنوي للمؤسسة التعليمية2010-7
• اعداد الخطة التنفيذية2010-8
• الزيارات الميدانية 2010-9

• نشر ثقافة الجودة الشاملة2010-10
األنشطة اإلدارية :
.1
.2
.3

المدير التنفيذي لوحدة منح شهادات الجودة بالجامعة بداية من 2017م.

المدير التنفيذي لمركز ذوي االحتياجات الخاصة ومركز المكفوفين بداية من 2017م.
عضو مجلس إدرة مركز البحوت والتطوير بجامعة دمنهور.
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.4
.5
.6

عضو مجلس إدارة بمركز ذوي اإلعاقة بالجامعة.
عضو مجلس إدارة الجودة على مستوى الجامعة.

عضو الفريق التفيذي للجودة على مستوى الجامعة.

.7

المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة واإلعتماد بكلية اآلداب حتى 2017م.

.8

المدير التفيذي لوحدة متحدي اإلعاقي بكلية اآلداب.

.9

عضو الفريق التنفيذي بمشروع  QAAP2بالكلية وقد تم اجتيازه.

.10

نائب المدير التنفيذي لمشروع دعم الفاعلية التعلمية من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

وقد تم اجتيازه.
.11

المدير التنفيذي للجنة الجهاز اإلداري بمشروع الجودة واالعتماد آداب دمنهور.

.12

مقرر سيمنار قسم التاريخ الوطنية واإلنتماء عبر التاريخ للعام الجامعي 2018/2017م.

.13

المدير التنفيذي لمشروع  M I Sحتى أكتوبر2012

.14

المدير التنفيذي لوحدة النتائج اآللية أكتوبر 2011م

.16

نائب المدير التنفيذي لمشروع تطوير التعليم والطالب ضمن مشروعات المجلس األعلى للجامعات.

.17

رئيس اللجنة المنتخبة لإلشراف علي انتخابات الكلية (رؤساء األقسام -انتخاب العميد -ممثال

.15

نائب المدير التنفيذي لوحدة إدارة األزمات والكوارث حتى 2015م.

الكلية النتخاب رئيس الجامعة)2011م.
.18

عضو مجلس إدارة بمركز خدمة البيئة والمجتمع بجامعة دمنهور 2013م

.19

نائب المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب 2013م.

.21

منسق الجودة بقسم التاريخ واآلثار حتى 2011م

.22

نائب المدير التنفيذي لوحدة النتائج اآللية بالكلية

.20

عضو لجنة االستبيان الخاصة بالمقررات الدراسية وأعضاء هيئة التدريس ديسمبر 2013م

.23

عضو لجنة الضمان والجودة بفرع الجامعة بدمنهور عام 2005

.24

عضو فريق وضع الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية للكلية المنبثق من وحدة الجودة واالعتماد

.25

عضو مجلس إدارة بوحدة الحاسب اآللي بالكلية من عام 2008م

.27

عضو لجنة استطالع الرأي المنبثقة من وحدة الجودة واالعتماد

.28

عضو لجنة مراجعة علي االمتحانات والتصحيح المنبثقة من وحدة الضمان والجودة

.26

.29

عضو لجنة م ارجعة النتائج بوحدة النتائج اآللية بالكلية-المنبثقة من وحدة الجودة

عضو لجنة شئون البرامج والمناهج الدراسية بالكلية ابتداء من 2009/7/4

.30

عضو لجنة مراجعة تظلمات الطالب لنتائج امتحانات دور مايو 2009/2008م-حتى تاريخه

.31

عضو مجلس إدارة وحدة الضمان والجودة
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.32
.33

عضو لجنة المشاركات االجتماعية

المرشد األكاديمي لطالب الفرقة الثانية تاريخ وشعبة آثار مصري –وشعبة آثار إسالمي عام 2010

.34

المرشد االكاديمي لطالب الفرقة الثالثة تاريخ عام 2011م

.35

عضو الفريق التنفيذي لمشروع نظم التطوير واالمتحانات بالكلية

.36

عضو الفريق التنفيذي للبوابة االلكترونية بالكلية

.37

مقرر سيمنار قسم التاريخ لعام  2012-2011ومحور السيمنار الثورات واالحتجاجات عبر

العصور
.38
.39

المرشد األكاديمي لطالب الدراسات العليا (نظام الساعات المعتمدة)

المرشد األكاديمي لقسم التاريخ وشعبتي اآلثار اإلسالمي والمصري (مرحلة الليسانس) 2012حتى

تاريخه
.40

عضو اللجنة العلمية والعالقات الثقافية ممثالً عن قسم التاريخ 2012حتى تاريخه

.42

عضو لجنة شئون التعليم والطالب المنبثقة من مجلس الكلية 2016م

.41

عضو لجنة الدراسات العليا المنبثقة من مجلس الكلية .2016

.43

عضو لجنة الدراسات العليا المنبثقة من مجلس الكلية .2016

األنشطة األكاديمية :
.1

مقرر المؤتمر الدولي األول لكلية اآلداب جامعة دمنهور المعنون ب " البحيرة عبر العصور رؤية

.2

العمل ضمن مشروع تطوير نظم المعلومات في التعليم العالي و ازرة التعليم العالي ،جمهورية مصر

تنموية مستقبلية إبريل 2018م".

العربية  ICTPوإنتاج وإخراج مقرر إلكتروني بعنوان تاريخ مصر اإلسالمية تخصص تاريخ إسالمي وتم
إعتماده من المجلس األعلى للجامعات.

.3

عضو اتحاد المؤرخين العرب

.4

عضو الجمعية التاريخية

.5

عضو الجمعية المصرية للتغيرات البيئية

.6

عضو لجنة التراث المنبثقة من اإلتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هيئة عربية دولية-

يعمل االتحاد في نطاق مجلس الوحدة االقتصادية العربية –جامعة الدول العربية(.هيئة عربية دولية ).
.7

عضو لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق اإلنسان رقم العضوية  1074عضو اللجنة لتقصى الحقائق.

.9

مدرب دولي معتمد من األ كاديمية الكندية للتدريب واالستشارات.

.10

زميل اتحاد التحكيم الولي –رقم الزمالة  EGF608اتحاد التحكيم الدولي ببروكسل.

.8

مستشار تحكيم دولي رقم العضوية 10439التابع لمستشاري الغرفة المصرية للوساطة والتحكيم.
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.11

مستشار تحكيم تاريخي من مركز التحكيم األفروأسيوي رقم العضوية .810

.12

وضع تصور لتطوير الئحة قسم التاريخ شعبة التاريخ اإلسالمي لتطبيق نظام الساعات المعتمدة

لطالب والدراسات العليا– يناير 2007
.13

المشاركة في إعداد الئحة كلية اآلداب وتم اعتمادها والعمل بها 2016م.

مقترحات التطوير واعداد اللوائح والمراكز بالكلية والجامعة:

• إعداد الالئحة المالية واإلدارية لوحدة منح شهادات الجودة بالجامعة .تم االعتماد
• إعداد الئحة التدريب لوحدة منح شهادات الجودة بالجامعة .تم االعتماد
• إعداد الالئحة المالية واإلدارية لمركز البحوث وتنمية المهارات بكلية اآلداب.
• إعداد الئحة وحدة إدارة األزمات والطوارىء بكلية اآلداب .تم االعتماد
• إعداد دليل االسعافات األولية لوحدة إدارة األزمات والطوارىء .تم االعتماد
• إعداد الخطة البحثية لقسم التاريخ يونية 2018م .وإعداد الئحتة وتم االعتماد
• إنشاء الصالون الثقافي يونية 2018م .وإعداد الئحتة وتم االعتماد

• إنشاء مركز لإلبداع واالبتكار ورعاية المواهب بقسم التاريخ يونية 2018م وإعداد الئحتة وتم
االعتماد.
• إعداد الئحة سيمنار قسم التاريخ وتم اعتمادها 2016م.
الهوية محافظة البحيرة نموذجاً بقسم التاريخ.
• إعداد مشروع تأصيل ُ
• إعداد الئحة رابطة محبي التاريخ .

• إعداد عديد من برتوكوالت التعاون مع عدد غير قليل من الجهات والمؤسسات.
• إعداد عدد من كتيبات وخطط تطويرية في وحدة ضمان الجودة 2017م.
• المشاركة في إعداد الئحة قسم التاريخ وتم اإلعتماد.
• تصور لتحديث الئحة الدراسات العليا قسم التاريخ أكتوبر 2018م.
• اعداد خطط لتأهيل الكليات للحصول على األيزو 2015/9001
• تحديث ووضع رؤية ورسالة قسم التاريخ.

• تصميم شعار قسم التاريخ – كلية اآلداب – جامعة دمنهور.
المهام التدريسية:
مناهج البحث التاريخي
تاريخ الدولة العربية

الحضارة اإلسالمية حتى القرن الثالث الهجري
الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري

تاريخ مصر اإلسالمية

الحضارة اإلسالمية

تاريخ الدولة العباسية

تاريخ شبه الجزيرة العربية
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تاريخ األيوبيين والمماليك

الدولة اإلسالمية (الدويالت المستقلة بالعالم
اإلسالمي)

تاريخ المغرب واألندلس

نصوص تاريخية بلغة اوربية حديثة

تاريخ إسالمي وسيط

تاريخ صدر اإلسالم

التاريخ الدبلوماسي(إسالمي-أوربي)

تاريخ الدولة األموية

الحضارة اإلسالمية (قسم اللغة اإلنجليزية-قسم اللغة تاريخ إيران من الفتح اإلسالمي حتى الغزو المغولي

العربية -قسم اللغات الشرقية)

تاريخ إيران في العصر التيموري والمغولي

تاريخ إفريقيا(قديم -إسالمي)

تاريخ الدول المستقلة في المشرق اإلسالمي

مصادر التاريخ اإلسالمي

تاريخ المغرب اإلسالمي

وغيرها من مق اررات الالئحة الجديدة ومواد التكميلي.

المهام التدريسية انتدابات لتدريس بنظام الساعات المعتمدة (ساعات حرة ) بكلية العلوم بدمنهور
بنظام الساعات المعتمدة:
تاريخ الدولة العربية

الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري

تاريخ مصر اإلسالمية

الحضارة اإلسالمية

تاريخ الدولة العباسية

تاريخ إسالمي وسيط

تاريخ األيوبيين والمماليك

الدولة اإلسالمية (الدويالت المستقلة بالعالم
اإلسالمي)

تاريخ المغرب واألندلس

الحضارة اإلسالمية حتى القرن الثالث الهجري

المهام التدريسية :طالب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة
•

الدكتوراه :تدريس مادة:

•

الفرق الدينية والسياسية في العالم اإلسالمي

•

المرأة شرقاً وغرباً في العصور اإلسالمية

•

موضوع خاص في الحضارة اإلسالميةII

•

موضوع خاص في العصر المملوكي وعالقاتهم الخارجية

•

الرحالة في العصور الوسطى

•

نصوص تاريخية إسالمية بلغة أوربية حديثة.

•

الماجستير:تدريس مواد:

•

موضوع خاص في تاريخ المغول
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•

مصادر التاريخ اإلسالمي

•

موضوع خاص في الحضارة اإلسالمية

•

موضوع خاص في مصر اإلسالمية

•

موضوع خاص في الدولة اإلسالمية

•

دراسة في المعالم التاريخية واألثرية لمدينة اإلسكندرية

•

العالم اإلسالمي في العصر العباسي

•

موضوع خاص في الحضارة اإلسالمية وتأثيرها على أوروبا

•

التثغور في العصر اإلسالمي

•

نصوص تاريخية إسالمية بلغة أوربية حديثة.

•

طالب الدبلومة التكميلية :تدريس مادتي:

•

تاريخ األكراد

•

انتشار اإلسالم في آسيا الوسطى والقوقاز

•

.1

جميع مواد التاريخ اإلسالمي المقررة في مرحلة الليسانس
األبحاث المنشورة

بحث بعنوان  /الدور السياسي للقراقيونلو التركمان فى أذربيجان والعراق(873 – 782هـ1380 /

– 1468م).

نشر بدورية كلية اآلداب بدمنهور-جامعة اإلسكندرية دورية اإلنسانيات العدد السادس والعشرون يونيه

 2008م
.2

بحث بعنوان الوعي السياسي لمكة والمدينة في عهد المماليك الجراكسة

شارك به في المؤتمر الدولي بالرياض –جامعة الملك سعود – الندوة العالمية السابعة لدراسات تاريخ

الجزيرة العربية  -يناير 2010م
.3

بحث بعنوان :أبرز المظاهر االجتماعية فى سلطنة دلهي(801 – 602هـ1399 – 1206 /م)

نشر بدورية كلية االداب جامعة القاهرة دورية الوقائع التاريخية يناير2010
.4

بحث بعنوان  :الدور الحضاري لألمير عالء الدين أيدغدي األعمى فى القدس والخليل (-661

693هـ1294 – 1263 /م) شارك به في مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ندوة القدس عبر عصور
التاريخ في الفترة ما بين 30نوفبر1-ديسمبر 2010م
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.5

بحث بعنوان  :دور النساء في تكوين الشخصية المسلمة في صدر اإلسالم شارك به في مؤتمر

اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة مؤتمر تاريخ الوطن العربي (المرأة عبر عصور التاريخ) في الفترة ما بين
7ديسمبر8-ديسمبر 2011م.
.6

بحث بعنوان  :الشيعة في مصر إبان عهد صالح الدين األيوبي "بين التهميش واإلقصاء السياسي

 ،ندوة المجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة  ،جامعة عين شمس – قاعة المؤتمرات –كلية اآلداب -4-8
 .2012نشر بدورية كلية االداب بدمنهور-جامعة دمنهور -دورية االنسانيات العدد السادس
 2011م

.7

يونيه

بحث بعنوان  :الفكر العسكري لألتراك السالجقة في عهد طغرلبك ،المؤتمر الدولي الخامس جامعة

قناة السويس ،مؤتمر العرب والترك عبر العصور – ينظمه قسم التاريخ والحضارة بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية 6-4-مارس 2013م.منشور بتاريخ المؤتمر.
االشتراك في المؤتمر الدولي السادس بعنوان دور العلماء المسلمين في خدمة الحضارة اإلنسانية -بكلية

اآلداب والعلوم اإلنسانية باإلسماعيلية  -جامعة قناة السويس –بالتعاون مع كلية التربية األساسية جامعة
بابل العراق وقد قبل بحثي الذي يحمل عنوان  :الريادة الفكرية والدينية للمدارس النظامية في مواجهة المد

الشيعي خالل و ازرة نظام الملك الطوسي(455-485ه ــ1093-1063/م)  5-3مارس  2014منشور
بتاريخ المؤتمر.

.9األلوان و دالالتها السياسية و الحضارية عند دول المشرق اإلسالمي(1-784هـ ــ1382-622 /م) نشر
ّ
بدورية كلية اآلداب (مركز البحوث والدراسات التاريخية) جامعة القاهرة دورية الوقائع التاريخية
يناير2014م.

-10بحث بعنوان :رحلة ابن حمزة المغربي إلى مكة في القرن العاشر الهجري –وُقبل البحث للنشر-
وشاركت به ضمن أعمال مؤتمر الندوة العالمية الثامنة لدراسات الجزيرة العربية –جامعة الملك سعود-
الرياض –المملكة العربية السعودية في الفترة من  17-14إبريل 2014م .إعادة نشر بدورية كلية اآلداب
(مركز البحوث والدراسات التاريخية) جامعة القاهرة دورية الوقائع التاريخية يناير2016م.
-11بحث بعنوان :القوانين التجارية خالل العصر المتأخر لدولة المماليك الجراكسة
(923-857ه ـ ـ ــ1517-1453/م) الندوة الدولية السابعة للجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية

واالجتماعية واالقتصادية بعنوان :التجارة والتجار عبر التاريخ في الفترة  13-11ديسمبر 2014م ومقبول

للنشر بتاريخ 2015م.
 -12التسامح واإلخاء االنساني في وثيقة الرسول بالمدينة المنورة دراسة تاريخية –مجلة كلية اآلداب –
جامعة بنها –العدد ،39يناير2015م.

18

 -13أثر الظواهر الطبيعية على النشاط البحري في حوض البحر األحمر خالل العصر الفاطمي واأليوبي
 ،تمت المشاركة به خالل مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة –ديسمبر  ،ونشر بمجلة اتحاد المؤرخين
العرب –حصاد ديسمبر2015م.

 -14المؤثرات الحضارية المتبادلة بين ُعمان والصين"خالل القرن الثاني الهجري/الثامن الميالدي" .المؤتمر
العلمي الثالث لمركز ذاكرة عمان والجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا المنعقد بالجامعة اإلسالمية العالمية

بماليزيا من  6-5أكتوبر 2016م.

 -15الرعاية الصحية في العراق خالل العصر العباسي األول -مجلة كلية اآلداب –أبريل  ،2016جامعة
بنها  ،مصر.
 -16إدارة عالء الدين محمد شاه لبالد الهند تمت المشاركة به خالل مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة
 أكتوبر  ،ونشر بمجلة اتحاد المؤرخين العرب –حصاد ديسمبر2016م. -17اصالحات وأعمال السلطان االشرف قايتباي بالحرمين الشريفين -قيد النشر
المؤتمرات والندوات:

•

المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر نظم الحكم واإلدارة عبر العصور أتحاد المؤرخين إدارة عالء

الدين محمد شاه لبالد الهند تمت المشاركة به خالل مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة -أكتوبر  ،ونشر
بمجلة اتحاد المؤرخين العرب –حصاد ديسمبر2016م.
•

المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس جامعة قناة السويس إبريل

 2013وكانت المشاركة

بالحضور وببحث بعنوان  :الفكر العسكري لألتراك السالجقة في عهد طغرل بك ،نشر في دورية المؤتمر
2013م
•

ندوة وورشة عمل وتدريب في يوم كامل تحت عنوان الثورات في مصر عبر العصور األمانة العامة

•

االشتراك في المؤتمر الدولي السادس بعنوان دور العلماء المسلمين في خدمة الحضارة اإلنسانية -

للمدارس الكاثوليكية جهاز التدريب يوم  15نوفمبر  2013م دير اآلباء اليسوعيين –كليوبات ار -اإلسكندرية
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باإلسماعيلية  -جامعة قناة السويس –بالتعاون مع كلية التربية األساسية
جامعة بابل العراق وقد قبل بحثي الذي يحمل عنوان  :الريادة الفكرية والدينية للمدارس النظامية في مواجهة
المد الشيعي خالل و ازرة نظام الملك الطوسي(455-485ه ــ1093-1063/م)
•

مؤتمر الندوة العالمية الثامنة لدراسات الجزيرة العربية –جامعة الملك سعود-الرياض –المملكة

العربية السعودية في الفترة من  17-14إبريل  2014م .وتمت المشاركة ببحث بعنوان :رحلة ابن حمزة

المغربي إلى مكة في القرن العاشر الهجري –وقد ُقبل البحث للمشاركة بالمؤتمر والنشر.
المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر الدولي السابع التجارة والتجار عبر التاريخ باجة –تونس -11
•
 13-12ديسمبر  2014م بحث بعنوان :القوانين التجارية خالل العصر المتأخر لدولة المماليك
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الجراكسة(857-923ه ـ ـ ــ 1517-1453/م) تم إرسال ورقة بحثية للمؤتمر الدولي السابع التجارة والتجار
عبر التاريخ باجة –تونس  13-12-11ديسمبر 2014م وهو قيد النشر والتحكيم.
•

المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر العرب والبحار أتحاد المؤرخين العرب أثر الظواهر الطبيعية

على النشاط البحري في حوض البحر األحمر خالل العصر الفاطمي واأليوبي ،مجلة اتحاد المؤرخين
العرب –حصاد ديسمبر2015م.
•

المشاركة بورقة بحثية في المؤتمر الدولي عن العالقات العمانية ودول شرق اسيا والصين واليابان

وكان بحثي معنون ب ..المؤثرات الحضارية المتبادلة بين عمان والصين خالل القرن الثاني الهجري الثامن
الميالدي .مؤتمر عمان بماليزيا أكتوبر 2016م.
•

ندوة وورشة عمل وتدريب في يوم كامل تحت عنوان سماحة اإلسالم واآلخر –مشروع مشيخة

األزهر –المنطقة األزهرية بالبحيرة –دمنهور -قاعات المؤتمرات بيت الطلبة –يوم للطلبة ويوم للطالبات.
•

المشاركة بالحضور في المؤتمر الدولي الحضارة اإلسالمية في األندلس  17-15نوفبر 2016

مركز دراسات الحضارة اإلسالمية –مكتبة اإلسكندرية.
•

المشاركة بالقاء ندوة عن ابداعات جامعة دمنهور كلية الصيدلة  /وحضور فاعليات اإلبداعات

الطالبية بمعرض دمنهور الثاني للكتاب  19-9مارس – 2017الشباب وثقافة المستقبل –البرنامج الثقافي
–مكتربة دمنهور العامة.
•

المشاركة بالقاء ندوة عن ابداعات جامعة دمنهور كلية االداب /وحضور فاعليات اإلبداعات الطالبية

بمعرض دمنهور الثاني للكتاب  19-9مارس – 2017الشباب وثقافة المستقبل –البرنامج الثقافي –مكتربة
دمنهور العامة.
•

ندوة الجودة بين النظرية والتطبيق كنت محاضر فيها كلية رياض األطفال –جامعة دمنهور يوم

األحد 2017 /10/8م بقاعة الندوات بالكلية.
•

ندوة األدب والتاريخ كنت محاضر فيها نظمتها مكتبة دمنهور العامة وحاضر فيها معي األديب

الروائي د.هاني قضب الرفاعي يوم الثالثاء  2017/10/10قاعة المؤتمرات بالمكتبة.
•

حضور مؤتمر حماية التربة في المناطق الجافة وشبه الجافة بكلية اآلداب بدمنهور جامعة

اإلسكندرية  ,الخميس  8مارس .2007 ,
•
.1999
•

االشتراك في إعداد وتنظيم ندوة عن موضوع " القدس عبر العصور" بكلية اآلداب بدمنهور  ,نوفمبر

حضور مؤتمر كلية اآلداب باإلسكندرية في ذكرى األستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم –

نوفبر.2007
•

حضور مؤتمر نقل األعضاء البشرية بنادي أعضاء هيئة التدريس باإلسكندرية والمشاركة بالرؤى

،وورقة عمل وتم الحصول علي شهادة تقدير في نهاية المؤتمر  2007م .
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•

المشاركة بورقة عمل بندوة" دور المرآة في الحياة السياسية " بكلية اآلداب بدمنهور فبراير 2008

•

المشاركة بورقة عمل بندوة" التربية الجنسية في اإلسالم " بكلية اآلداب بدمنهور أكتوبر 2008

•

اإلعداد والمشاركة في تنظيم ندوة بمركز االستشارات والتدريب بجمعية طالئع التنمية بالبحيرة وقد

ألقيت محاضرة بعنوان ( :التاريخ اإلسالمي :بين المسلمات التراثية والتفكير الناقد) بتاريخ 2007/12/8
بمقر المركز
•

المشاركة في دورات الحاسب اآللي بمركز المستقبل للتنمية واالستشارات والتدريب بجمعية طالئع

•

اإلعداد والمشاركة في تنظيم ندوة بمركز المستقبل للتنمية واالستشارات والتدريب بجمعية طالئع

التنمية بالبحيرة خالل حملة المركز لمحو أمية الكمبيوتر في الفترة من-2008/1/10الي2008/3/20

التنمية بالبحيرة وقد ألقيت محاضرة بعنوان ( :عندما تحدث العالم العربية) في الفترة من-2008/5/17
الي2008/5/18
•

اإلعداد والمشاركة في تنظيم ندوة بمركز المستقبل للتنمية واالستشارات والتدريب بجمعية طالئع

التنمية بالبحيرة وقد ألقيت محاضرة بعنوان ( :إسهامات الشباب عبر التاريخ اإلسالمي نحو تنمية مهارات

القيادة) في الفترة من-2008/8/6الي2008/8/8
•

اإلعداد والمشاركة في تنظيم ندوة بمركز المستقبل للتنمية واالستشارات والتدريب بجمعية طالئع

التنمية بالبحيرة وقد ألقيت محاضرة بعنوان ( :حضارة اإلسالم وتاريخ المسلمين :مقدمة في فلسفة التاريخ
اإلسالمي) بتاريخ 2008/10/6
•

ندوة بجمعية الطالئع ألقيت فيها محاضرة بعنوان:بين الدولة المدنية والدولة الدينية فبراير 2011

•

ندوة بالمركز الثقافي للجمعية ألقيت فيها محاضرة بعنوان:ثورة  25يناير وواقع المسلمين مارس

2011
•

ندوه بمركز شباب أدفينا ألقيت فيها محاضرة بعنوان :الوعي السياسي شواهد من الحضارة اإلسالمية

ابريل 2011
•

ندوة بجمعية الطالئع ألقيت فيها محاضرة بعنوان:التعامل مع األخر في ظل الحضارة اإلسالمية

يوليو-10-2011
•

ندوة بجمعية إشراقه بالنادي االجتماعي بدمنهور القيت فيها محاضرة بعنوان:القدس بين المكانة

•

ندوة المجلس األعلى للثقافة عن المهمشون في مصر عبر العصور ،تمت المشاركة فيه ببحث

الدينية والواقع التاريخي يونيه 2011م

الشيعة زمن صالح الدين األيوبي "بين التهميش والعزل السياسي  ،ندوة المجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة
 ،جامعة عين شمس – قاعة المؤتمرات –كلية اآلداب .2012-4-8
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المشاركة في المؤتمر الدولي بالرياض –جامعة الملك سعود –الندوة العالمية السابعة

•

لدراسات تاريخ الجزيرة العربية  -يناير 2010م ب بحث بعنوان الوعي السياسي لمكة والمدينة في عهد
المماليك الجراكسة
•

المشاركة في مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ندوة القدس عبر عصور التاريخ في الفترة ما

بين 30نوفبر1-ديسمبر 2010م ببحث بعنوان  :الدور الحضاري لألمير عالء الدين أيدغدي األعمى فى
القدس والخليل (693 -661هـ1294 – 1263 /م)
•

المشاركة في مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة مؤتمر تاريخ الوطن العربي (المرأة عبر عصور

التاريخ) في الفترة ما بين 7ديسمبر8-ديسمبر 2011م .ب بحث بعنوان  :دور النساء في تكوين الشخصية
المسلمة في صدر اإلسالم
•

المشاركة في ندوة المجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة  ،جامعة عين شمس – قاعة المؤتمرات –كلية

اآلداب  .2012-4-8ب بحث بعنوان  :الشيعة في مصر إبان عهد صالح الدين األيوبي "بين التهميش
واإلقصاء السياسي  ،نشر بدورية كلية اآلداب بدمنهور-جامعة دمنهور -دورية اإلنسانيات العدد السادس

يونيه  2011م
المؤلفات:

• د /إبراهيم مرجونة :تاريخ الدولة األموية ،مؤسسة نور األلمانية ،اإلتحاد األوربي ،المانيا 2018،
• د /إبراهيم مرجونة :تاريخ صدر اإلسالم ،مؤسسة إبداع ،دمنهور ،مصر2016،
• د /إبراهيم مرجونة :تاريخ الدبلوماسية في اإلسالم ،مؤسسة إق أر ،دمنهور ،مصر2017،
• د /إبراهيم مرجونة  :المغول والحضارة اإلسالمية (رحلة المغول من االستكبار إلي االنصهار) ،مؤسسة
شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،مصر2010،

• د /إبراهيم مرجونة :تاريخ األكراد( الدور السياسي والحضاري في ظل الخالفة العباسية ) ،مؤسسة شباب
الجامعة ،اإلسكندرية ،مصر.2010،

،ح ِكم ونشر
• د /إبراهيم مرجونة  :تاريخ مصر اإلسالمية من الفتح اإلسالمي إلى زوال الدولة الفاطمية ُ
الكترونيا  ،المجلس األعلى للجامعات –مصر. 2010 ،
ً
• إعادة نشر لكناب تاريخ مصر اإلسالمية  ،مؤسسة نور األلمانية ،اإلتحاد األوربي ،المانيا 2018،
• د /إبراهيم مرجونة ،تاريخ الدولة الفاطمية ،إق أر للنشروالتوزيع،دمنهور،مصر.2009،

• د /إبراهيم مرجونة :تاريخ الدولة اإلسالمية حتى بداية التاريخ الحديث  ،مؤسسة نور األلمانية ،اإلتحاد
األوربي ،المانيا .2018،
• ا.د /احمد مختارالعبادي@ د /إبراهيم مرجونة  :كتاب تاريخ األيوبيين والمماليك .إق أر للنشر والتوزيع
،دمنهور،مصر،رقم االيداع،2010-19389الترقيم الدولي 977-17-9612-7مودع بدار الكتب بالقاهرة
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• ا.د /احمد مختار العبادي .د /إبراهيم مرجونة  :تاريخ مصر اإلسالمية وحضارتها .الرائد للنشر والتوزيع
،دمنهور،مصر،رقم االيداع،2010-19388الترقيم الدولي977-17-9611-9مودع بدار الكتب بالقاهرة.
• د /إبراهيم مرجونة الحضارة العربية اإلسالمية .الرائد للنشر والتوزيع ،دمنهور،مصر،؟2008
• د /إبراهيم مرجونة تاريخ الدولة العباسية .إق أر للنشر والتوزيع ،دمنهور،مصر2009،
• د /إبراهيم مرجونة تاريخ الدولة العربية إق أر للنشر والتوزيع ،دمنهور،مصر2009،
• د /إبراهيم مرجونة الدويالت المستقلة الرائد للنشر والتوزيع ،دمنهور،مصر2008،

• د /إبراهيم مرجونة تاريخ شبه الجزيرة العربية إق أر للنشر والتوزيع ،دمنهور،مصر2009،
نماذج من رسائل الماجستير والدكتوراه التي أشرف عليها داخل الجامعة:
أواال رسائل الماجستير:

-1

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :مدينة كركوك من الفتح اإلسالمي حتي

الغزو المغولي (21-656هـ1258-642/م) للطالبة :أمينة إبراهيم إبراهيم دربك ،باالشتراك مع أ.د /علي
أحمد السيدُ( .نوِق َشت)
-2

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :الملك المكرم أحمد بن علي بن محمد

الصلحي (459-477هـ 1091-1066/م) في ضوء سيرة الملك المكرم لمؤلف مجهول للطالب /قطب
أنور قطب محمد ،باالشتراك مع أ.د /أحمد مختار العباديُ( .نوِق َشت)
-3

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :مؤدبو أبناء الخلفاء في الدولة

األموية(41-132ه ــ750-661/م) ،للطالب /محمد السيد بسيونيُ( .نوِق َشت)
-4

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :أثر األزمات االقتصادية على الحياة

العلمية في مصر خالل عصر المماليك الجراكسة (784-923ه1517-1382/م) ،للطالب :عبد الشافي
أحمد محمد هيكلُ( .نوِق َشت)
-5

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :المؤثرات الفاطمية على المجتمع

المصري خالل عصر الدولة األيوبية (567-648ه1250-1171/م) ،للطالب :نادر جالل رمضان
البحيري باالشتراك مع د /تيسير محمد شادي.
-6

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :تطور الفكر السياسي عند الخوارج

خالل العصر العباسي األول (132-232ه847-750/م) ،للطالبة :هناء محمد أحمد بدوي ،باالشتراك
مع د /تيسير محمد شادي.
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-7

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :المستحدثات خالل العصر الفاطمي

بمصر (358-567ه1171-969/م) ،للطالبة :لبنى محمود السعيد أبو دراز باالشتراك مع د /تيسير
محمد شادي.
-8

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :الخطاب السياسي لخلفاء العصر

العباسي األول دراسة تاريخية تحليلية (132-232ه847-750/م) للطالبة :هدير محمد عبد المطلب
الرياشي باالشتراك مع د /تيسير محمد شادي.
-9

اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :الرعاية االجتماعية في عصر الدولة

األموية (41-132ه750-661/م) للطالبة :شرين عبد الغني سعد الدقدوقي ،باالشتراك مع د /أمل
محمد حلقها.
 -10اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :الرعاية الصحية في مصر خالل عصر
الدولة الفاطمية(358-567ه1171-969/م) للطالبة :هدى طالل عبد الرازق الطايع باالشتراك مع د/
أمل محمد حلقها.
 -11اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :الدبلوماسية السياسية في صدر اإلسالم
( 1من البعثة41-ه662-610/م) للطالب :رجب محمد السيد محمد كريم باالشتراك مع د /تيسير محمد
شادي.
 -12اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :الدور السياسي والحضاري لغياث الدين
بن بلن في الهند (644-685ه1286-1266/م) للطالب :عاطف عبد الحكيم تهامي باالشتراك مع د/
تيسير محمد شادي.
 -13اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة ماجستير بعنوان :دولة ملوك المماليك في الهند (-603
689ه1290-1206/م) للطالبة :آية مبروك أبو طبيخ ،باالشتراك مع د /تيسير محمد شادي.
ثانيا رسائل الدكتوراه
ا
 -14اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة دكتو اره بعنوان :أوضاع قرى إقليم ما وراء النهر ودورها
في الحياة السياسية والحضارية من الفتح اإلسالمي حتى نهاية الدولة السامانية (92-389هـ999-710/م)
للباحث /محمد مهدي خليفة عبد المنعم باالشتراك مع أ.د /أحمد محمد إسماعيل الجمالُ(.نوِق َشت)
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 -15اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة دكتوراه بعنوان :الدواوين السلطانية وإقطاعاتها في عصر
دولة المماليك الجراكسة ( 923 -784هــ1517-1382/م) ،للباحث هشام عبد القادر عبده عطية
باالشتراك مع أ.د /أحمد مختار العباديُ( .نوِق َشت)
 -16اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة دكتوراه بعنوان :الدعاية والشائعات في حروب المغول
على العالم اإلسالمي للباحث /محمود جبر برعي باالشتراك مع أ.د /محمد سيد كاملُ( .نوِق َشت)
 -17اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة دكتوراه بعنوان :العزل السياسي خالل عصر سالطين
المماليك البحرية (784 -648هـ1382 -1250/م) ،للباحثة /هنيه بهنوس نصر عبد ربه باالشتراك مع
د /تيسير محمد محمد شاديُ( .نوِق َشت)
 -18اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة دكتوراه بعنوان :التنظيمات السرية الشيعية في مدينة
سلمية خالل العصر العباسي (132-656ه1258-750/م) للطالب :محمد السيد بسيوني السيد
باالشتراك مع د /تيسير محمد شادي.
 -19اإلشراف العلمي واألكاديمي على رسالة دكتوراه بعنوان :استراتيجية حماية أمن الدولة في العصر
المملوكي (648-923ه1517-1250/م) للطالب :عبد الشافي أحمد محمد هيكل باالشتراك مع د /تيسر
محمد شادي.
ثال اثا رسائل الماجستير والدكتوراه المشرف عليها خارج الجامعة:

 -20رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة دكتوراه بكلية اآلداب جامعة بنها بعنوان :العالقات الخارجية لســـــــــلطنة دهلي (-602

801هـــــــــــــ1399-1206/م) للطالب /حمد مفتاح عبدربه باالشـ ــتراك مع أ.د/عفيفي محمود إبراهيم  ،د/
تيسير محمد شادي.
 -21رسالة دكتوراه بكلية اآلداب جامعة بنها بعنوان :مدينة شهرزور من الفتح اإلسالمي حتي الغزو
المغولي(21-656هــــــــــ1258-642/م) دارسة في التاريخ السياسي والحضاري ،للطالبة /أمينة إبراهيم
إبراه يم دربك باالشتراك أ.د/عفيفي محمود إبراهيم  ،د /تيسير محمد شادي.
-22

رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير بكلية اآلداب جامعة بنها بعنوان :إدارة األزمات خالل عصـــــر دولة المرابطين

منصـــف القرن الخامل الهجري الحادي عشـــر الميالدي ،للطالب /محمود وجيه إبراهيم س ــالم باالش ــتراك
مع أ.د/عفيفي محمود إبراهيم  ،د /تيسير محمد شادي.
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 -23رس ـ ـ ــالة دكتوراه بكلية اآلداب جامعة بنها بعنوان :القرصـــــنة على مصـــــر والشـــــام خالل العصـــــر
المملوكي (648-923ه1517-1250/م) للطــالبــة /جيهــان محمــد الزرقــا بــاالش ـ ـ ـ ـ ـ ــتراك مع أ.د/عفيفي
محمود إبراهيم  ،د /تيسير محمد شادي.
رسائل الماجستير والدكتوراه التي اشترك في مناقشتها:
أواال رسائل الماجستير:

-1

رســالة ماجســتير بكلية اآلداب جامعة اإلســكندرية ،بعنوان :األوضــاا االجتماعية واالقتصــادية في

مصـــر في العصـــر األموي والعباســـي األول (40-232ه846-660/م) ،للطالبة /هنية بهنوس نص ـ ــر
عبد ربه ،إشراف أ.د /سحر السيد عبد العزيز سالم2013 ،م.
-2

رس ــالة ماجس ــتير بكلية اآلداب جامعة اإلس ــكندرية ،بعنوان :التاريخ الســـياســـي والحضـــاري للدولة

األموية بدء ا من عمر بن عبد العزيز حتى نهاية حكم آخر خلفاء الدولة األموية( 132-99هــــ-716/
749م) ،للطالب /حافظ محمد خطاب المنفي (ليبي الجنسية) ،إشراف أ.د /سحر السيد عبد العزيز سالم،
2014م.
-3

رسـ ــالة ماجسـ ــتير بكلية اآلداب جامعة المنصـ ــورة ،بعنوان :الدور الفاطمي في العراق خالل العهد

البويهي( 334-447هـ1055-945/م) ،للطالب /حسن عثمان عبد هللا (عراقي الجنسية) ،إشراف أ.د/
محمد عيسى الحريري ،أ.د /شلبي إبراهيم الجعيدي2014،م.
-4

رســالة ماجســتير بكلية اآلداب جامعة اإلســكندرية ،بعنوان :التأثيرات الســياســية والحضــارية للغزو

المغولي على كردستان(618-736هــــ1258-1220/م) ،للطالبة /نيركس بايز حمد (عراقية-كردية)،
إشراف أ.د /حمدي عبد المنعم حسين ،د /حنان مبروك اللبودي2014 ،م.
-5

رس ــالة ماجس ــتير بكلية اآلداب جامعة المنص ــورة ،بعنوان :االتجاهات الدينية والمذهبية عند الكرد

في العصــر العباســي الثاني (232-656ه1258-847/م) للطالب /ياس ــين طه محمد (عراقي كردي)
إشراف أ.د /محمد عيسى الحريري2014 ،م.
-6

رســالة ماجســتير بكلية اآلداب جامعة اإلســكندرية ،بعنوان :الحافظ السلفي وإسهاماته العلمية في

مدينة اإلسكندرية (475-576ه1180-1082/م) ،للطالب /أحمد أحمد عبد العال ،إشراف أ.د /نبيلة
حسن محمد2015 ،م.

26

-7

رسـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ــتير بكلية اآلداب جامعة اإلسـ ـ ـ ــكندرية ،بعنوان :العالقات الســــــياســــــية بين الدولة

الصفارية والقوى المجاورة في المشرق اإلسالمي (254-393هــــــــــــــــ1003-868/م) ،للطالبة /شيماء
السيد إبراهيم عبده ،إشراف د /حنان اللبودي.2015 ،
-8

رسـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ــتير بكلية اآلداب جامعة طنطا بعنوان :مظاهر الرعاية االجتماعية في العصـــــرين

الطولوني واإلخشـــــــــيدي (254-358ه990-882/م) للطالب :عبد العزيز محمد عبد الخالق العطار،
إشراف :أ.د /أحمد عبد السالم ناصف  ،د /محمد السيد فياض2017 ،م.
-9

رسـ ــالة ماجسـ ــتير بكلية اآلداب جامعة اإلسـ ــكندرية بعنوان :العطايا والهدايا والرشـــاوى في عصـــر

الســالجقة العظام (429-553ه1157-1037/م) للطالبة :فاطمة أبو مس ــلم عبده أبو مس ــلم ،إشـ ـراف
د /حنان مبروك اللبودي2017 ،م.
-10

رسالة ماجستير بكلية اآلداب جامعة بنها بعنوان :السلطان محمد الخامل الغني باهلل دراسة

في التاريخ الســــياســــي والحضــــاري  ،دولة بني األحمر في االندلل (755-793ه1391-1352/م)
للطالبة /عبير محمد عبد هللا ،إشراف أ.د /عفيفي محمود إبراهيم ،أ.د /راجيا عبد الوهاب.
-11

رســالة ماجســتير بكلية اآلداب جامعة بنها بعنوان :الروض الباســم في حوادث العمر والتراجم

تأليف زين الدين عبد الباســب بن خليل بن شــاهين الحنفي (844-920ه1514-1440/م) للطالب:
فرج محمد فرج س ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف أ.د /عفيفي محمود ابراهيم  ،أ.د /محمد كمال الدين عز الدين علي،
.2015
-12

رســالة ماجســتير بكلية اآلداب جامعة المنصــورة بعنوان :نشــاا الكرد الصــناعي والتجاري في

العصــــر العباســــي الثاني (232-656ه1258-847/م) للطالب :محمود محمد عبد هللا إشـ ـ ــراف أ.د/
شلبي إبراهيم الجعيدي.2015 ،
-13

رسالة ماجستير بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية بعنوان :حروب المدن في العصرين الفاطمي

واأليوبي (358-648ه1250-969/م) للطالب :علي عماد علي حجازي ،إشـ ـ ـراف أ.د /س ـ ــحر الس ـ ــيد
عبد العزيز سالم2016 ،م.
-14

رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير بكلية دار العلوم جامعة الفيوم بعنوان :مدينة تفليل منذ الفتح اإلســــالمي

حتى نهاية دولة المماليك األولى (25-784ه1382-645/م) للطـالبـة :أرزاق رجـب عش ـ ـ ـ ـ ـ ــري عبـد
اللطيف ،إشراف أ.د /ص الح الدين محمد نوار ،أ.د /سيد محمود عبد العال2016 ،م.
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-15

رسـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ــتير بكلية دار العلوم جامعة المنيا بعنوان :الفقهاء والعامة في اليمن عصــــــر

الدولة الرســـــولية (626-858ه1454-1229/م) للطالب :معوض عزوز أحمد عزوز ،إشـ ـ ـ ـراف أ.د/
نصاري فهمي محمد غزالي.2015 ،
-16

رسـ ـ ـ ــالة ماجسـ ـ ـ ــتير بكلية اآلداب جامعة دمنهور بعنوان :الحياة االقتصــــــادية في بالدما وراء

النهر منذ قيام الدولة الســـــــــلجوقية حتى الغزو المغولي (429-617ه1220-1036/م) للطــالـب/
أشرف سعيد السنباطي ،إشراف أ.د /فتحي أبو سيف ،د /أحمد محمد إسماعيل الجمال.2017 ،
-17

رسالة ماجستير بكلية اآلداب جامعة دمنهور بعنوان :الدولة الحفصــية في عهد الخليفة أبي

عبد هللا المســـــــتنصـــــــر باهلل الحفصـــــــي (647-675ه1277-1249/م) للطالبة /رحمة توفيق فتحي
عاشور ،إشراف د /أحمد محمد إسماعيل الجمال2017 ،م.
-18

رس ــالة ماجس ــتير بكلية اآلداب جامعة بنها بعنوان :التشــيع في بالد األندلل منذ الفتح حتى

نهاية دولة الموحدين (92-668ه1269-711/م) للطالب :محمود عبد العاطي سالمان ،إشراف أ.د/
عفيفي محمود إبراهيم ،أ.د /سليمان عبد الغني مالكي2017 ،م.
-19

رســالة ماجســتير بكلية دار العلوم جامعة المنيا ،بعنوان :الحياة الســياســية ومظاهر الحضــارة

في الدولة المأمونية بخوارزم في الفترة من (382-408ه1017-922/م) للطالبة /نادية هشــام عدلي
محمود ،إشراف أ.د /محمد سيد كامل2017 ،م.
ثانيا رسائل الدكتوراه:
ا
رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــة دكتوراه بكليــة اآلداب جــامعــة بنهــا ،بعنوان :األوقـاف ببالد المغرب من خالل كتـب
-20
النوازل من بداية القرن الســـابع إلى نهاية القرن التاســـع الهجري ،للطالب /عطية فتحي عطية ،إشـ ـراف
أ.د /عفيفي محمود إبراهيم ،د /أيمن إبراهيم مصطفى2014 ،م.
-21

رسـ ــالة دكتوراه بكلية اآلداب جامعة دمنهور بعنوان :أوضـــاا قرى إقليم ما وراء النهر ودورها

في الحياة السياسية والحضارية من الفتح اإلسالمي حتى نهاية الدولة السامانية (389-92هـ-710/
999م) ،للطالب /محمد مهدي خليفة ،إش ـ ـ ـ ـراف د /أحمد محمد إسـ ـ ـ ــماعيل الجمال ،د /إبراهيم محمد علي
مرجونة.
-22

رسـالة دكتوراه – أكاديمية مشـكاه –جامعة األزهر– اإلسـكندرية ،بعنوان :صالح الدين األيوبي

ودوره في إحياء المذهب السني ،للطالب /محمد سعد محمد شحاته ،إشراف د /مصطفى دويدار
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رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة دكتوراه بكلية اآلداب جامعة بنها ،بعنوان :مؤرخو الشـــــــــيعة في بالد المغرب في

-23

القرنيين الثالث والرابع الهجريين ،للطالب /مفتاح جمعه إبراهيم إشكيك (ليبيا) ،إشراف أ.د /عفيفي محمود
إبراهيم ،أ.د /سليمان عبد الغني مالكي2015 ،م.
رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة دكتوراه بكلية االداب جامعة بنها بعنوان :الحياة االجتماعية والثقافية في المغرب

-24

األقصى في العصر المريني (610-869ه1465-1213/م) للطالب :عبد الرازق محمد علي الجدي،
إشراف :أ.د /عفيفي محمود إبراهيم  ،أ.د /بشير رمضان التليسي2016 ،م.
رســالة دكتوراه بكلية االداب جامعة بنها بعنوان :مدينة تلمســان ودورها الســياســي والحضــاري

-25

(540-59ه1145-679/م) للطالب :فتحي إبراهيم أحمد صـ ــالح ،إش ـ ـراف :أ.د /عفيفي محمود إبراهيم
 ،أ.د /بشير رمضان التليسي2015 ،م.
األنشطة االجتماعية :

• نائب رئيس مجلس إدارة جمعية طالئع التنمية بالبحيرة ورئيس مجلس ادارة فرع دمنهور
• عضو جمعية اليسر لأليتام
• عضو جمعية رسالة التنموية الخيرية
•
الثقافية
•
•

اإلشراف على العديد من األسر الطالبية بالقسم .والحصول علي المراكز االولي في المسابقات

رئيس جمعية أصدقاء الطالب بالقسم.

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي بقسم التاريخ اعتبا ار من .2005 – 2003

•

رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل االجتماعي بقسم التاريخ اعتبا ار من  2005حتى اآلن.

•

المشاركة في ندوات عامة وتثقيفية حول دور الشباب في تنمية المجتمع.

•

تسجيل عدة حلقات بإذاعة اإلسكندرية عن تاريخ مصر اإلسالمية ضمن برنامج جامعة علي الهوا

•

تسجيل حلقة مع تليفزيونية مع تليفزيون اإلسكندرية (القناة الخامسة) عن مؤتمر البحيرة عبر العصور

 2008م

رؤية تنموية مستقبيلة إبريل 2018م.
•

عدد من اللقاءات الصحفية لمعظم الصحف والبوابات اإللكترونية حول مؤتمر البحيرة عبر العصور

رؤية تنموية مستقبيلة إبريل 2018م.
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المقاالت المنشورة
•

مقال بعنوان " األكراد  :غموض الماضى  ,حيرة الحاضر  ,ضبابية المستقبل"  ,منشور بالملحق

•

مقال بعنوان " المغول من الهمجية إلى الحضارة"  ,منشور بالملحق الشهري العربى لجريدة "

الشهري العربى لجريدة " أريف"  ,عدد رقم  , 9السنة الثامنة  ,سبتمبر .2005
أريف"  ,عدد رقم  , 8السنة التاسعة  ,أغسطس .2006
•

مقال بعنوان " شنترة  :مدينة إسالمية في قلب أوروبا"  ,منشور بمجلة ابن بطوطة القرن الحادى

والعشرين اإللكترونية  ,العدد السادس  2005على موقع www.ibnbattuta-mag.org.:
•

مقال بعنوان " شنترين عروس األندلس"  ,منشور بمجلة ابن بطوطة القرن الحادى والعشرين

•

مقال بعنوان " المجتمعات اإلسالمية بالمشرق اإلسالمي"  ,منشور بمجلة ابن بطوطة القرن

اإللكترونية  ,العدد الثامن  2005على موقع :

www.ibnbattuta-mag.org.

الحادى والعشرين اإللكترونية  ,العدد التاسع  2005على موقع www.ibnbattuta-mag.org. :
•

مقال بعنوان " الفن اإلسالمي وأثره في أوروبا"  ,منشور بمجلة ابن بطوطة القرن الحادى

والعشرين اإللكترونية  ,العدد الحادي عشر  2005على موقع :
•
 2008م
•
م

www.ibnbattuta-mag.org.

مقال بعنوان "بين الهوية وفقدان الذاكرة " منشور بجريدة الحدث الوطني العدد زيرو ديسمبر
مقال بعنوان "زواج ...متعة ...مزاج " منشور بجريدة الحدث الوطني العدد األول يناير 2009

•

مقال بعنوان االزدواجية والموروث التربوي منشور بجريدة البحراوية فبراير 2010

•

مقال بعنوان غياب الوعي منشور بجريدة الحدث البحراوية مايو  2010م

•

مقال بعنوان بين الدولة الدينية والدولة المدنية ,منشور بالملحق الشهري العربى لجريدة "

•

مقال بعنوان :الفكر وإدارة األزمات  /الطبعة األولى  /الجريدة االلكترونية .2018

•

مقال بعنوان :فلسطين عربية  /الطبعة األولى  /الجريدة االلكترونية .2018

•

الهوية والحضارة المفقودة  /الطبعة األولى  /الجريدة االلكترونية
مقال بعنوان :رحلة البحث عن ُ

أريك"  ,عدد رقم  , 8السنة الثانية  ,سمبتمر.2011

.2018
•

مقال بعنوان :طائر بال أجنحة  /الطبعة األولى  /الجريدة االلكترونية .2018

•

مقال بعنوان :اإلدارة  /الطبعة األولى  /الجريدة االلكترونية .2018

•

مقال بعنوان :األلوان  /الطبعة األولى  /الجريدة االلكترونية .2018

•

نشر مقال إسبوعي بجريدة الطبعة األولى اإللكترونية بداية من أكتوبر .2018

•

نشر مقال إسبوعي بجريدة األراء المصرية ورقي وإلكتروني بداية من نوفمبر .2018
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