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  : 0110688984الهاتف الجوال بمصر 

   E-mail :ibrahimsoliman@hotmail.fr 

 

 المؤهالت العلمية

 

  م بتقةدير ججيةد جةدا    1995مةايو  –ليسانس اللغة العربية والعلوم اإلسةالمية- 

 .جامعة المنيا  –كلية دار العلوم 

 جامعةةة المنيةةا  –كليةةة دار العلةةوم  – التةةاريخ اإلسةةالمي تمهيةةدي ماجسةةتير فةةي

 م .1996

 بعنةوان : نيابةة دم ةق فةي  –" اريخ إسةالميتةسالمية "إلماجستير في العلوم ا

جامعةةة  –م  كليةةة دار العلةوم 1999نةوفمبر  -العصةر المملةةوكي بتقةدير جممتةةا  

 .المنيا

 " بعنوان تاريخ إسالميدكتوراه في العلوم اإلسالمية ": 

(De le Méditerranée à l’Océan Indien : L’Etat mamelouk et 

les dernières croisades) 

من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي : دولة المماليك والم اريع  :ه وترجمت

 الصليبية المتأخرة. 

 . فرنسا . 2ليون  -م   بجامعة لوميير11/07/2008  –جبمرتبة ال رف األولى 

 

 التسلسل الوظيفي 

 

  جامعةةة  –كليةةة دار العلةةوم  - التةةاريخ اإلسةةالميقسةةم  -م 1995معيةةد : يوليةةو

 .المنيا

 جامعةة  –كليةة دار العلةوم  - التاريخ اإلسالميقسم  -م  1999ساعد : ديسمبر مدرس م

  .المنيا



  جامعةة  –كليةة دار العلةوم  - التةاريخ اإلسةالميقسةم  -م 2008مدرس : أكتةوبر

 . المنيا

 

 عضوية الجمعيات العلمية

 

  م وحتى تاريخه.2009عضو جمعية اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة منذ 

 

 تحت الن ر بحوث علمية

 

  منذ القرن الرابع ع ر الميالدي وحتى وصول البرتغاليين .  جهرمز ون اطها التجاري 

  األحوال االقتصادية واالجتماعية لمصر في عصر المماليك الجراكسة من خالل رؤية

 .الرحالة الغربيين

 

 اللغات والكمبيوتر

 

  حصل على شهادةICDL . 

  تامةة جحاصةل علةى شةهادة يجيةد مهةارات اللغةة الفرنسةية إجةادةDELF 1   شةهادة  و

CO        

  يتقن االنجليزية بدرجة جيدة جحاصل على شهادةTOEFL.  

 

 دورات تدريبية وتربوية

 

  07/10/2000إلةى  23/09الدورة التدريبية لتكنولوجيا التعليم في الفتةرة مةن .

  جامعة المنيا –بمركز التعليم اإلنساني وتكنولوجيا التعليم 

  

 وضمان الجودة واإلعتماد FLDPرات تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس دو

 

  دورة "معايير الجودة في العملية التدريسية" من مركز تطةوير قةدرات أعضةاء

 .FLDPهيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات 

  دورة "مهةارات االتصةال فةي أنمةةاط التعلةيم" مةن مركةةز تطةوير قةدرات أعضةةاء

 .FLDPهم والقيادات هيئة التدريس ومعاوني

  دورة "الجوانةةا الماليةةة والقانونيةةة فةةي األعمةةال الجامعيةةة" مةةن مركةةز تطةةوير

  .FLDPقدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات 

  دورة "إدارة الفريق البحثي" من مركةز تطةوير قةدرات أعضةاء هيئةة التةدريس

 .FLDPومعاونيهم والقيادات 

 افسةية" مةن مركةز تطةوير قةدرات أعضةاء هيئةة دورة "م روعات البحوث التن

 .FLDPالتدريس ومعاونيهم والقيادات 

  دورة "العةةةرل الفعةةةال" مةةةن مركةةةز تطةةةوير قةةةدرات أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس

 .FLDPومعاونيهم والقيادات 

 



 النشاط داخل الكلية

 

  2010  -2009 عضوية لجنة المكتبة عن العام الجامعي. 

  2010 -2009 عةةن العةةةام الجةةةامعيعضةةوية  لجنةةةة شةةئون التعلةةةيم والطةةالب بالكليةةةة ،

2010-2011  

  عضو الفريق الم كل من وحةدة توكيةد الجةود بكليةة دار العلةوم جامعةة المنيةا ومخةتص

التةابع   CIQAPبالتخطيط االستراتيجي كأحد مقومةات التقةدم للحصةول علةى م ةرو  

 بمؤسسات التعليم العالي.هيل لالعتماد والتـأ لبرنامج التطوير المستمر

 جامعةةة المنيةةا -عضةو لجنةةة الطعةةون الم ةةكلة النتخابةةات اتحةاد الطةةالب بكليةةة دار العلةةوم

 .2011-2010للعام الجامعي 

 

 النشاط داخل الجامعة

 

  الحضور والم اركة في دورة "التثقيف القيادي" المنعقدة بمعهد إعةداد القةادة بحلةوان

 .1999نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر  27في الفترة من  –

  المنعقةةدة بمعهةةد إعةةداد القةةادة  –الحضةةور والم ةةاركة فةةي الةةدورة التثقيفيةةة للمبعةةو ين

 .2003مارس  19إلى  14بحلوان في الفترة من 

  29إلةى  24في الفتةرة مةن  –ريادة فوج طالب جامعة المنيا بمعهد إعداد القادة بحلوان 

 .2009يوليو 

 

 مي المجتمعيالنشاط الخد

 

 .خطيا وإمام بأحد مساجد مدينة السادس من أكتوبر 

  الم ةةاركة الفاعلةةة فةةي تطةةوير وحةةل م ةةكالت قريتةةي بمحافظةةة أسةةوان، والحةةر  علةةى

 االلتقاء ب باب القرية من أجل التوعية والنصح. 

 

 خبرات تدريسية وطالبية

 

جامعة  -ر العلوم تدريس العديد من المقررات الدراسية لمرحلة الليسانس بكلية دا

 المنيا، والقيام باالمتحانات الخاصة بتلك المرحلة وهذه المقررات الدراسية هي:   

 الفرقة األولى

   .تاريخ السيرة النبوية والخلفاء الراشدين 

 الفرقة الثانية

   .تاريخ الدولتين األموية والعباسية 

 الفرقة الثالثة 

  .تاريخ مصر اإلسالمية 

  التاريخ اإلسالمي.ترجمة تخصصية في 

 الفرقة الرابعة     

 .حضارة إسالمية 



 وقام بتدريس الدراسات العليا في المقررات التالية جدبلومات  :

 الفرقة األولى

 .تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وآسيا الوسطى 

 الفرقة الثانية

  .تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية 

 

 تنظيم واإلدارة :مؤتمرات علمية مشارك فيها بال 

 
  التنظةةيم والم ةةاركة بالحضةةور والمناق ةةة للمةةؤتمر الةةدولي الخةةامس لكليةةة دار

 10إلةى  8العلوم حول " إسهام العلماء المسلمين في الحضةارة العالميةة" مةن 

 .2009مارس 

 

 الجامعية اإلشراف العلمي على الرسائل

 

منيةةا، و مةةا تةةزال تحةةت أشةرفت علةةى أربةةع رسةةائل ماجسةةتير م ةةرفا م ةةاركا  بجامعةةة ال

 اإلشراف :

 

 الموضو  تاريخ التسجيل االسم م

 ال يعة في بالد األندلس 19/05/2008 مروى بدوى محمد 1

  أم هاشم محمد محمد 2

19/05/2008 

المذاها والفرق الدينية في 

مصر منذ العصر الفاطمي 

الثاني حتى نهاية لدولة 

 األيوبية

عمر محمود عبد  3

 الرحمن

المظاهر الحضارية في  13/07/2009

 العصر السلجوقي الثاني

خالد نصر أحمد  4

 نصر

المجتمع األندلسي في عصر  21/12/2009

 ملوك الطوائف
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