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 بسم اللة الرحمن الرحيم 

 

  سعيد السيد على فرغلي : االسم -

 االسكندرية  : جهة الميالد                     م  1960\12\1 :تاريخ الميالد -

 مصري  :الجنسية             26012010200179 :رقم البطاقة -

 said.farghali@art.menofia.edu.egالميل االكاديمي:  -

 ذكر  :النوع   مسلم                                       :الديانة -

 يعول متزوج و  :الحالة االجتماعية -

 االسكندرية ، جناكليس، شارع البحيرة 21:العنوان -

   عضو هيئة تدريس : الوظيفة -

 تاريخ  : القسممدرس                                      : الدرجة -

 كلية اآلداب جامعة المنوفية : جهة العمل -

 م  1994\3\5 :تاريخ االلتحاق بالعمل بالقسم كعضو هيئة تدريس -

 العصور الوسطى فيتاريخ اوروبا   :التخصص -

 م  1983مايو سنة  جامعة اإلسكندرية،  -كلية اآلداب  :شهادة الليسانس -
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اغسطس سنة  جامعة اإلسكندرية،  -كلية اآلداب   : شهادة الماجستير -

 م  1992

 م  2000مايو سنةجامعة اإلسكندرية،  -كلية اآلداب  : الدكتوراهشهادة  -

 : فيالقيام بالتدريس 

كلية آداب قنا، كلية آداب شبين الكوم، كلية  في  البكالوريوسمرحلة  -1

 كلية تربية السادات. تربية قنا، كلية تربية شبين الكوم، 

 في كلية آداب شبين الكوم.  الدراسات العليا -2

ودكتوراه )كلية آداب  االشراف على رسائل ماجيستير  فيالمشاركة  -3

 شبين الكوم. 

قنا، كلية آداب شبين الكوم،  في كلية آداب  االشراف على االنشطة الطالبية

 كلية تربية شبين الكوم، كلية تربية السادات. 

 التدرج الوظيفي: 

بهيئة قصور اإلسكندرية أخصائي ثقافي بقصر ثقافة مصطفى كامل  -1

 03/1994/ 04حتى  07/1987/ 1اعتبارا من الثقافة 

كلية آداب  – عصور وسطى( مدرس مساعد بقسم التاريخ )أوروبا -2

 5/3/1994جامعة أسيوط اعتبارا من  –قنا 

،  كلية آداب قنا -( عصور وسطى التاريخ )أوروبامدرس بقسم  -3

حتى   26/06/2000 اعتبارا من  جامعة جنوب الوادي

30/11/2001 

  آدب شبين كلية  – عصور وسطى(أوروبا مدرس بقسم التاريخ )  -4

 االن حتى  2001/ 01/12 اعتبارا من ، جامعة المنوفيةالكوم

 : نشرقام بة عضو هيئة التدريس و  الذيموضوع البحث  

 م  1066-975انجلترا فياضمحالل حكم االنجلوسكسون  .1

 اإلسكندرية   –دار المعرفة الجامعية  :الجهة الممولة للبحث

2004 
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دورة السياسي في عصر ال بالنتاجنت وليم مارشال ايريل بمبروك و .2

 هـ616-563م / 1167-1219

  جامعة المنوفية - البحثية الستشاراتلمركز الخدمة  :الجهة الممولة للبحث

 2005سبتمبر 

 

م للراهب انطيوخس  614سقوط القدس في ايدي الفرس سنة  .3

 استراتيجوس 

جامعة  - البحثية الستشاراتلمركز الخدمة  الجهة الممولة للبحث

 2007فبراير المنوفية 

 

العلوم اإلنسانية   فياسات العليا  لبرامج الدرن تقييم الوضع الراه .4

مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات العليا  :للبحثالجهة الممولة 

 م  2009فبراير  –جامعة المنوفية  -في مؤسسات التعليم العالي 

 

األخطار الخارجية التي واجهت االمبراطورية البيزنطية في ضوء   .5
 م626ر القسطنطينية عام عظة ثيودور السنكيلوس الدينية على حصا

ة  جامعة المنوفي -كلية اآلداب  –مجلة البحوث  :هة الممولة للبحثالج 
 2013يناير 

 

التقرير الدبلوماسي الخاص بمملكة بيدجانجار في ضوء رحلة السفير  .6
 م   1442هـ |  846عبد الرزاق السمرقندى الي الهند عام 

  ةجامعة المنوفي -كلية اآلداب  –مجلة البحوث  :الجهة الممولة للبحث
 م 2017أكتوبر 

 

م   1066 – 802مظاهر اضمحالل حكم األنجلوسكسون في إنجلترا  .7
جامعة المنوفية   -كلية اآلداب  –مجلة البحوث  :الجهة الممولة للبحث

 2019يناير 

 2009سنة  عضو الجودة عن قسم التاريخ

 :دورات تدريبيةو  جبرام



4 
 

هيئة العامة  - 23/2/1991اد المصري في ألف يوم  تحرير االقتص. 1

 )متدرب(.  لقصور الثقافة

واإلدارة الجهاز المركزي للتنظيم   -4/1/1992.الوثائق والمكتبات  2

 )متدرب(. 

واإلدارة  الجهاز المركزي للتنظيم  - 30/1/1993.العالقات االنسانية  3

 )متدرب(. 

 )متدرب(.  بمركز التنمية  - 2004\12\18عرض الفعال .مهارات ال4

 أعضاء )متدرب(. قدرات  - 2005\5\21دارية  .المهارات اال5

هيئة التدريس والقيادات جامعة   - 2005\6\25 المهنة آدابو.اخالقيات 6

 )متدرب(.  المنوفية

  القيادات جامعة المنوفيةهيئة التدريس و  - 2006\1\ 21.تصميم المقرر 7

 )متدرب(. 

القيادات       هيئة التدريس و  - 2006\6\4.توكيد الجودة واالعتماد 8

    )متدرب(. جامعة المنوفية

 القيادات هيئة التدريس و  - 2006\12\17كتابة البحوث العلمية .اعداد و9

                )متدرب(. وفيةجامعة المن

هيئة التدريس    - 2006\12\24التدريس  فيتكنولوجيا .استخدام ال10

 )متدرب(.  جامعة المنوفية ،القياداتو

هيئة القومية  - 12/1/2016ؤسسات التعليم العالي  .التقويم الذاتي لم11

 )متدرب(.  لضمان جودة التعليم واالعتماد

تقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم  المقررات و.توصيف البرامج و12

  هيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد   20/1/2016العالي 

 )متدرب(. 
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ئة  هي - 28/1/2016ؤسسات التعليم العالي .دورة المراجعة الخارجية لم13

 )متدرب(. االعتماد القومية لضمان جودة التعليم و

ئة  هي  - 16/2/2016ؤسسات التعليم العالي .التخطيط االستراتيجي لم14

 )متدرب(. االعتماد جودة التعليم والقومية لضمان 

ؤسسات  الدورة التطبيقية لم  :.بروتوكوالت زيارة المراجعة الخارجية15

  االعتمادئة القومية لضمان جودة التعليم وهي - 10/3/2016التعليم العالي 

 )متدرب(. 

وزارة االثار باالشتراك مع    4/4/2017 مدخل الي علوم القبطيات .16

 )متدرب(. اإلسكندرية جامعة 

الي   5/12/2020. المهرات األساسية للتعلم عن بعد جامعة المنوفية 17

12/12 /2020 

 2004اإلسكندرية سنة برامج القناة الخامسة بتليفزيون  فيالمشاركة 

 : سالبكالوريوالتدريس في درجة 

 الدراسية التي تم تدريسها: المقررات  -

كود 

 المقرر 

عدد   اسم المقرر

 الساعات 

رقة الدراسية  فال

 المستوى /

الشعبة 

 التخصص   /

 مالحظات 

تاريخ أوروبا في العصور  ت 213

 الوسطى

 عامة  الثانية 4
 

 

 

خــالل الفصــلين 

 األول والثاني

 عامة  الثالثة  3 تاريخ الدولة البيزنطية ت 312

 عامة  الرابعة  3 الحروب الصليبيةتاريخ  ت 411

حضارة أوروبا في العصور   ت 223

 الوسطى

 عامة  الثالثة  4

تاريخ مصر في العصر   ت 322

 البيزنطي 

 عامة  الثالثة  3

 عامة  الرابعة  3 تاريخ األيوبيين والمماليك  ت 422

 عامة  الثالثة  4 قاعة بحث تاريخي ت 316

نصوص تاريخية بلغة   

 العربية

 عامة  الثالثة  3
 

نصوص تاريخية بلغة   

 انجليزية

 عامة  الرابعة  3
 

  عامة  األولي 3 منهج البحث التاريخي  

  عامة  األولي 3 تقنيات البحث التاريخي  
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 التدريس في مرحلة الدراسات العليا:

 مقررات الدراسات العليا: -

كود 

 المقرر 

عدد   اسم المقرر

 الساعات 

الدراسات  نوع  التخصص 

 العليا 

 مالحظات  الفرقة 

 
وثائق مصادر 

 مية الساإل

 - تمهيد ماجستير  إسالمي 4
تمهيدي 

 ماجستير 
 

 - عصور وسطى أوروبا 4 قاعة بحث تاريخي

 

 

 

 :الرسائل العلمية علىاشراف 

الدرجة   اسم الطالب  عنوان الرسالة  م

 العلمية

تاريخ  

 التسجيل 

تاريخ  

 المناقشة

 مالحظات 

السياسة الخارجية في بيت المقدس  1

في عهد الملك عموري األول  

 هـ 1163-1174/558-569

حجازي عبد  

المنعم عبد 

 الحفيظ سليمان

-11-11 دكتوراه 

2003 

12-07-

2006 

شارك في 

 اإلشراف

قائمة الطعام ودالالتها في مصر   2

 هـ 923-648م /  1250-1517

نيرمين شوقي 

 عبد الحميد

-11-14 ماجستير 

2001 

14-03-

2007 

شارك في 

 اإلشراف

القضاء في المغرب واألندلس  3

خالل عصري المرابطين 

م /  1269-1053والموحدين )

  هـ( 445-667

علي سليمان  

  محمد نصر

 دكتوراة 

 

13-10-

2004 

شارك في 

 فحص ال

طبقة العامة في بغداد في العصر   4

 العباسي الثاني

 هـ  233/333م /  847/944

موسي جمعة  

 سليمان الحبيب 

 -- دكتوراة 

 

شارك في  2011

 اإلشراف

 أثرهاوحركات التمرد والعصيان  5

البنية السياسية واالقتصادية   على

االجتماعية في عصر الجراكسة و

 بمصر 

 هـ  784/923م /  1382/1517

خالد محمد 

 السيد مشهور 

شارك في  2013 -- دكتوراة 

 اإلشراف
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تاريخ بالد الشام عند ياقوت  6

الحموي من خالل كتابة معجم  

 البلدان 

محمد هالل 

 احمد علي 

 

شارك في  2013 -- الماجستير 

 اإلشراف

ي  الحياة العلمية في الموصل ف 7

العصرين السلجوكي و االتابكي 

 660 -م 1097هـ/ 489)

 م(1261هـ/

محمد هالل 

 احمد علي 

 

-2-5 -- الدكتراة

2017 

شارك في 

 اإلشراف

دور زوجات ملوك انجلترا في  8

 – 1154العصور الوسطي )

 م (1291

سناء منضور 

 حسن طرفاية 

-5-18 -- الدكتراة

2017 

شارك في 

 اإلشراف

عالقة النورمان ببالد المغرب   9

 – 1030/  هـ 593 – 426)

 م( 1197

سليمان يحيي  

عبداللة  

 بوحويش 

 12 – 11 -- الدكتراة

2019 

شارك في 

 اإلشراف

 

 

 

 إلشراف على األنشطة الطالبية واإلرشاد األكاديمي:

 الكلية الفترة الزمنية نوع المشاركة النشاط  م

 آداب قنا 2001-2000 رائد أسرة أسرة الشمس 1

 آداب شبين الكوم 2010-2001 رائد أسرة أسرة الفرسان  2

 تربية السادات 2010-2001 رائد أسرة أسرة الفرسان  3

 

 الساعات المكتبية:

 مالحظات  عدد الساعات  الفترة الزمنية م

 البكالوريوس  ساعتين لكل مدة حتي االن-2000 1

 

 : والورشالمؤتمرات والندوات والسيمنارات العلمية  

 

موضوع المؤتمر أو الندوة أو  م

 السيمنار

الجهة 

 المنظمة 

 المشاركة التاريخ  المكان
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كلية آداب  المواطنة في مصرمؤتمر  1

 المنوفية

آداب شبين 

 الكوم

 عضو  2008

مؤتمر تقييم الوضع الراهن لبرامج  2

 الدرسات العليا في العلوم االنسانية

جامعة 

 المنوفية

-25/2/2009 شبين الكوم

26/2/2009 

 مشارك

كلية آداب  منارات قسم التاريخ يس 3

 المنوفية

آداب   -قنا  آداب

  شبين الكوم

 عضو  حتي االن -1994

كلية آداب  ورش كلية االداب 4

 المنوفية

آداب   -قنا  آداب

  شبين الكوم

 عضو  حتي االن -1994

اتحاد  مؤتمر المؤرخين العرب 5

الؤرخين  

 العرب

 عضو  حتي االن -1994 القاهرة

كلية تربية   ورشة توصيف البرامج 6

 السادات 

 2015-8-2 تربية السادات

25-8-2015 

1-9-2015 

9-9-2015 

 عضو 

: اي مستقبل التعليم الجامعي والبحث 7

 ينتظر القطب الجامعي الفرانكفوني

المعهد 

 الفرنسي 

 عضو  17/4/2013 القاهرة

كلية آداب  تصميم المقرر  8

 المنوفية

آداب شبين 

 الكوم

21-1-2006  /

22-1-2006 

 عضو 

 

 

 :والجودةالمشاركة في انشطة التطوير 

 نوع المشاركة توقيت التنفيذ  توصيف المشاركة نوع النشاط  م

عضو الجودة عن   1

 قسم التارخ

مشاركة في مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات  

 العليا في مؤسسات التعليم العالي

فبراير  25-26

2009 

 ورقة بحثية

 

 لجان أو مهام عمل شارك فيها عضو هيئة التدريس: 

 طبيعة المشاركة التاريخ  المهمة اللجنة أو  م

 عضو  2014 شبين الكوم - كلية آداب –التعليم و الطالب  شئونلجنة  1

 عضو  2019 شبين الكوم -كلية آداب  –لجنة شئون البيئة و المجتمع  2

 

 أنشطة عضو هيئة التدريس في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

 نوع المشاركة توقيت التنفيذ   الجهة المستفيدة  نوع النشاط 

 محاضر 2019فبراير  طالب قسم تاريخ -كلية آداب شبين الكوم  ندوة 
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 انتدابات لدي جهات خارج الجامعة:

 أساس الندب مدة المهمة أو الندب  الجهة م

 - عام دراسي   تربية السادات 1

 

 

 


