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 االســــم       : عبد المجيد أبو الفتوح بدوي

 71/71/7391تاريخ المــيالد   : 
 الحالة االجتماعية   : متزوج 

 
 المؤىالت العممية   

"""""" """""""""""""""""""" 
  0بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الثانية  7391ليسانس دار العموم جامعة القاىرة مايو   -7
  0 7311دبموم عامو في التربية وعمم النفس بتقدير جيد جدًا من جامعة الكويت عام   -1
  0بتقدير ممتاز  7311ماجستير في التاريخ اإلسالمي من كمية دار العموم جامعة القاىرة عام   -9
بمرتبة الشرف  7311دكتوراه في التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية من كمية دار العموم عام   -1

  0األولي 
 األعمال والخبرات : 
 """""""""""""""""""""""""" 

 7319حتى عام 7311ـ مدرس تاريخ إسالمي بقسم التاريخ بكمية اآلداب جامعة المنصورة من عام7
0 
 وحتى عــام 7319اذ مساعد التاريخ اإلسالمي بكمية اآلداب جامعة المنصورة من عامـ أست1

 0م 7339     
  0وحتى اآلن  7339ـ أستاذ التاريخ اإلسالمي بكمية اآلداب جامعة المنصورة من عام 9
 

 الوظائف اإلدارية :
 ========== 

 0م1/70/1007حتى 1007ـ عين رئيسا لقسم التاريخ من بداية عام 7
 0وحتى اآلن1/70/1007ـ عين وكيال لكمية اآلداب لمدراسات العميا والبحوث من 1
 



 ـ1ـ
 اإلعـــارات :

 ========= 
 0م7311وحتى 7317ـ أعير لجامعة اإلمام محمد بن سعود بالمممكة العربية من عام 7
 0م1000وحتى عام7331ـ أعير لفرع جامعة الممك عبد العزيز بالمدينة المنورة من عام 1
 

 المؤلفـــات  :
 ========= 

 أوال : الكتب : 
 0ـ العالقات بين دولة األيوبيين وسالجقة أسيا الصغرى7
 ـ التاريخ السياسي والفكري لمذىب أىل السنة فى المشرق اإلسالمىمن القرن الخامس اليجري1

 0وحتى سقوط بغداد      
 0ـ موقعة الجمل " دراسة تحميمية " 9
 0الحجاز في العصرين الفاطمي واأليوبي ـ عالقات مصر ب1
 0حتى نياية الدولة الطولونية  اإلسالميفي مصر اإلسالمية من الفتح  ـ القضاء1
 0ـ اإلباضية : دراسة فى فكر المذىب ونشأتو 9
 

 ثانيا: البحوث المنشورة :
 ============== 

 0ـ محنة بنى الحسن في عيد الخميفة المنصور 7
 0في كتابات الرحالة المسممين ـ مصر اإلسالمية 1
 0ـ ثورة عبد الرحمن بن األسعث في العصر األموي 9
 0ـ الخالفة العباسية في القاىرة 1
 0ـ االتجاه المذىبي عند سالجقة الروم 1
 0ـ موقف الدولة اإلسالمية من أىل الذمة في عيد الراشدين وبنى أميو 9
 0لشورى " أىل الحل والعقد " في عصر النبوة والخالفة الراشدة ـ الدور السياسي لجماعة ا1
 0ـ عالقة بنو مزيد بالقوة السياسية في العراق والشام 1
 0ـ النصرانية في جزيرة العرب وسياسة الرسول "ص" تجاه النصارى 3

 0ى بالشام نوالية العيد في البيت المروا ـ70



 ـ9ـ
 

 0ينة حمب " دراسة في ثالث وثائق من عصر صالح الدينـ جوانب من الحياة اإلجماعية في مد77
 0ـ الفتح الصالحى لمقدس 71
 ـ مدينة القدس: النشأة والتاريخ ) بحث قدم لمؤتمر : أمن المسجد األقصى وقدسيتو الذى79

 0م11/71/7311ـ10عقد بالقاىرة فى جمعية الشبان المسممين من        
 

 أنشطة عممية أخرى :
  ============ 

 أوال : الندب لمتدريس : 
ـ انتداب سيادتو لتدريس مواد التاريخ اإلسالمي في العديد من الكميات داخل الجامعة مثـل كميـة تربيـة 7

 .دمياط والمنصورة وخارج الجامعة مثل كمية التربية وكمية البنات جامعة عين شمس 
 
 لدعاة لعدة سنوات وذلك بتدريسـ شارك في برنامج التدريب آلتي تعدىا وزارة األوقاف لتثقيف ا1

 0مادة الحضارة اإلسالمية ليم      
 

 ثانيا : المؤتمـرات :
 =========== 

المشاركة في أعمال مؤتمر أمن المسجد األقصى وقدسيتو الذي عقد بالقاىرة بجمعية الشبان المسممين 
 0م7311في أواخر عام 

 
 ثالثا : اإلشراف عمى الرسائل العممية :

========  ============= 
 0ـ قام باإلشراف عمى بعض الرسائل العممية ) الماجستير والدكتوراه( 7
ـ وشارك في مناقشة ما يقرب من عشرين رسالة عمميـة وماجسـتير ودكتـوراه فـي الجامعـات المصـرية 1

 والعربية . 
 
 
 



 ـ1ـ
 رابعا : المجان العممية الدائمة :
 ================= 

 0مية الدائمة لترقية األساتذة المساعدين في التاريخ اإلسالمي عضو المجنة العمـ 
 صرية والعربية . ـ وقد شارك في ترقية أكثر من ثالثين عضو من ىيئة التدريس بالجامعات الم

 
 خامسا : لجان التحكيم :
 ============ 

ذلك داخل مصر شارك في تحكيم العديد من البحوث التاريخية المرشحة لمنشر في مجالت عممية و ـ 
                                      0وخارجيا 

ـ المراجعة العممية لبعض مواد الموسوعات العممية مثل مراجعة المادة العممية إلدارة القضاء العربي 
اإلسالمي ) موسوعة الشيخ حمدان بن راشد لإلدارة العربية اإلسالمية ( التي ستصدرىا المنظمة العربية 

 اإلدارية .   لمتنمية
 
 
 

            
 
 
  


