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 تعريف موجز / د / إبراهيم رمضان الديب

 
  العلوم االنسانية ومفكر إسالمي متخصص في  باحثــ 

 صناعة وتنمية اإلنسانصناعة وبحوث ودراسات تخطيط القيم والهوية و     

 مؤسس ورئيس مركز هويتي لدراسات القيم الهوية ــ كوااللمبور ــ الدوحةــ 

 مؤسس ورئيس مؤسسة قرآني العالمية  ــ كوااللمبور ــ  ــ

  والماجستير في إدارة األعمال. التدريب والتطوير وتصميم فلسفة تخطيطحاصل على الدكتوراه في ــ 

 ASTDعضو الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير للعلماء المسلمين ــ  العالميعضو االتحاد ــ 

 تدريب للبنك السعودي للتسليف واالدخارالتطوير وال امستشارــ عمل 

  الدوحة لدول مجلس التعاون  المركز العربي للتدريب التربويب البحوث والدراسات وتصميم الحقائبــ عمل مستشار 

        

 أستاذا لمنهج تخطيط وبناء القيم القرآنية  بكلية دار الحكمة  ــ جدة . ــ عمل  

 في المجلس االعلي لشئون األسرة ــ قطر.ات والتطوير البحوث والدراســ عمل خبيرا في 

 عمل مشرفا للتدريب والتطوير بقناة الجزيرة الفضائية. ــ 

 ــ عمل مديرا لبيت الخبرة للبحوث والدراسات والتدريب والتطوير

 ــ مارس العمل التربوي بكافة مستوياته بداية من التنفيذ الميداني واإلشراف والمتابعة .

 حوث والدراسات والتخطيط التربوي االستراتيجي والب   

 ــ يعمل مستشارا تربويا للعديد من المؤسسات التعليمية والتربوية في العالم العربي

 ــ اشرف وشارك وأنتج عشرات الرسائل العلمية و البحوث والدراسات المتخصصة في مجال بناء اإلنسان

 برنامجا تدريبيا ( 42ية ) عد حقيبتين من البرامج التربوية واإلدارأــ 

 ) المنظمة الدولية لحقوق اإلنسان ــ مكتب اليونسكو (ــ مدرب معتمد في العديد من المؤسسات الدولية 

 ووزارات التربية والتعليم واألوقاف والشئون اإلسالمية في الدول العربية  

 م2015إلى  1992ألف متدرب خالل الفترة من  ثالثونــ درب ما يقارب 

تجمع بين قيم ومفاهيم التراث االسالمى الحنيف  نقل وإنتاج المعرفة ــ تمكن من تأسيس مدرسة خاصة في 

 وبين انتاجات الحضارة الغربية واألسيوية الحديثة .

جدة  ةعلى قيم القرآن الكريم ــ تم تنفيذه بكلية دار الحكم ةصاحب أول برنامج عملي لبناء الشخصية القرآنيــ 

 وماليزيا واندونيسيا د من المدارس ومراكز تعليم القرآن بمنطقة الخليج واليمن ومصرــ والعدي

 والمحافظة على الهوية القيم ءفي تخطيط وبنا ةصاحب أول موسوعة عربيــ 

 ، واللغة االنجليزية ةــ ترجم كتابه مشروعك الخاص للقرآن الكريم إلى اللغة االندونيسي

 م القرآن بأندونسيا وماليزيا والمركز الثقافة بهونج كونج.حيث يتم تدريسها بمراكز تعلي

 في العالم العربي. ةــ له كتاباته الدورية في اكبر المجالت المتخصصة في التنمية البشري

 /http://qurane.netمؤسسة قرآني العالمية  الموقع االلكتروني ــ 

 /http://www.arbmg.netلدراسات القيم والهوية مؤسسة هويتي        

 ــ قناة د / إبراهيم الديب على اليوتيوب        

 Dribrahimaldeeb@ــ الدكتور ابراهيم الديب علي الفي سبوك         
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