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د/ محمـ  بدـ  احـم  م .أ :االســـــم 

 محم   سن

  5/3/1958: تاريخ احم الد

 م28/2/1999الدرجــــة/ أستاذ من  

 التخصص / الشريعة اإلسالمية 

 .سابقا عميد كلية دار العلومالوظيفـــة/ 

 

 : الشهادات الدراسية أوال 
================== 

م بتقدير 1981آداب المنيا دور مايو  - ليسانس في اللغة العربية وآدابها-1  

   " عام " جيد جدا  
       ات إ تتتتت مية" فتتتتتيـماجستتتتتتير فتتتتتي اللغتتتتتة العربيتتتتتة وآدابهتتتتتا     تتتتت " درا تتتتت -2

بتقتتدير عتتتام " جيتتتد جتتدا  " فتتتي مولتتتو  " الابتت  اللغتتتو  فتتتي  تتتتاب  25/11/1984

 هي "المب ول في علم أصول الفقه لف ر الدين الرازى وأثره في  فكيره الفق

د تتوراه فتتي اللغتتة العربيتة وآدابهتتا      تت  " درا تات إ تت مية بمر اتتة ال تتر   -3 

 "م في مولو  " صديق خان مفسرا  لغويا  25/6/1987األولى في 

 التدرج الوظيفي ثانياً:   

  =========== 

 م18/11/1981معيد من  -1

 10/12/1984مدرس مساعد من   -2

 م30/6/1987مدرس من   -3
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 10/1993 /26ن أ تاذ مساعد م  -4

 م 1999 /28/2أ تاذ من   -5

 ثالثاً : المناصب اإلدارية

========================= 

 داخل الجامعة   -أ

ى فت 798و يل الكلية ل ئون خدمة المجتمع و نمية الايئة بقترار ريتيس الجامعتة ر تم -1

3/9/1995  

 فتتى 365ة ر تتم و يتل الكليتتة ل تئون الدرا تتات العليتا والابتتوئ بقترار ريتتيس الجامعت -2

 م10/6/1997

 م10/6/1997فى  365رييس  سم ال ريعة اإل  مية بالقرار ر م -3

 .م16/4/2000في  366و يل الكلية ل ئون التعليم والط ب بقرار رييس الجامعة ر م -4

 م.29/2/2004بتاريخ  194عميد  لية دار العلوم بقرار ر م  -5

 خارج الجامعة  –ب 
ة عربيتكميلي بجامعة اإلمام مبمد بن  عود اإل  مية بالمملكة الرييس  سم  التعليم ال

 م1995 – 1992)السعودية ) فر  الجامعة بإندونيسيا( في الفترة من

 المشاركة في أعمال التطوير رابعاً:    

المشاركة في المؤتمر  القومي  لتطوير البحث العلمي الذي انعقد في مركز المؤتمرات -1
 .م 2005بمدينة نصر عام 

( التتي ToT RFP4)   الم ار ة في الدورة الرابعة  إلعتداد م تروعات  طتوير التعلتيم العتالي  -2 

 م 14/2/2005جامعة القاهرة بتاريخ  –أ يمت بمر ز المؤ مرات بالمدينة الجامعية 

لي في العا المشاركة بإلقاء محاضرات بالجامعة في مشروع الطرق المؤدية إلي التعليم -3

 م( .2002/2005األولي     )  مرحلته
 رييس مجلس إدارة وحدة  قويم األداء ولمان الجودة واالعتماد بالكلية . -4

 الم ر  علي م رو  لمان الجودة واالعتماد بالكلية . -5

تي بتدأ الم ر  علي  غيير اليبة الكلية علي مستو  مرحلة الليسانس والدرا ات العليا وال -6

 م .11/6/2003بتاريخ  767ات بالقرار الوزار  ر م  نفيذها  منذ ث ئ  نو

 : عضوية اللجان والمجالس العلميةخامساً 

عضو من الخارج في اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين تخصص  " الشريعة والدراسات   -1

 مساعداً . اإلسالمية " حيث شاركت في ترقية أكثر من خمسة عشر أستاذاً و أستاذاً 

 م 2000م وحتى مارس 22/3/1999أمين مجلس كلية دار العلوم من -2

 م1997م وحتى 1995عضو مجلس شئون خدمة المجتمع والايئة بالجامعة من  -3

 م2000م وحتى  1997عضو مجلس الدرا ات العليا والابوئ بالجامعة من  -4

 م2004تى م وح2000عضو مجلس شئون التعليم والط ب بالجامعة من  -5

 م2004م  وحتى 2000عضو مجلس  لية دار العلوم من مارس  

 م2000م  إلى  1997رييس لجنة الدرا ات العليا بالكلية من  

 م2004م   وحتى 2000رييس لجنة شئون التعليم والط ب بالكلية من أبريل  -8

 م24/2/1998في  140جامعة ر م عضو مجلس إدارة  مر ز الم طوطات العربية التابع للكلية بقرار رييس ال -9
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ة يتيس الجامعتعضو مجلس إدارة مر ز ال دمة العامة لتعليم اللغة العربية  والتتدري  اللغتو  التتابع للكليتة بقترار ر -10

    3/6/1998في  366ر م 

 .عضو لجنة  بكيم مجلة الملتقى العربي ال ادرة عن دار الهدى بالتعاون مع نادى الجسرة الثقافي بقطر-11

 م وحتي اآلن .29/2/2001رييس مجلس إدارة مر ز الم طوطات العربية من -12

 م حتي اآلن .29/2/2004رييس مر ز اللغة العربية من -13

 اً : النشاط العلميسادس

 الخبرات العلمية والعملية
بتتو أمبمتد  م وذلت  لمتابعتة الااحت  زاهتر فتؤاد15/9/2002-1 متت بزيتارة مدينتة بترلين بنلمانيتا فتى الفنترة متتن  -1

 الساا  المسجل لر الة الد توراه  بت إشرافى والباصل على بعثة إشرا  م ترك .

 م 2004 مت بزيارة دولة الكويت إللقاء مبالرات في المو م الثقافي التابع لوزارة األو ا  في شهر رمضان  -2

ودية ) السعية  عود اإل  م مت بعمل بب  و م  قديمه إلى المؤثمر الدولى الذى عقد ه جامعة اإلمام مبمد بن  -3

 .م1992فر  الجامعة فى اندونسيا (وذل  عام 

 م .1995 – 1990 مت بن ر بعض الابوئ والمقاالت فى ال بف والمج ت االندونسية  في الفترة من   -4

  مت بتدريس علوم ال ريعة فى جامعة اإلمام مبمد بن  عود اإل  مية بالمملكة العربية -5

 م .1995:  1990الجامعة بإندونيسيا( فى الفترة من  السعودية ) فر 

ألقتتى  أ تتوم بتتتدريس علتتوم ال تتريعة اإل تت مية فتتى المر تتز الثقتتافي التتتابع لتتوزارة األو تتا  بالمنيتتا   متتا-6

يتا مبالرات فى ذات الت    فى الموا م الثقافيتة فتى  ثيتر متن الجهتات  مديريتة ال تااب والريالتة بالمن

 وغيرها ..

 المشاركة في المؤتمرات والندوات-ب

متارس 7-5نرييس المؤ مر الدولي األول الذ  عقد ه الكلية بالتعاون متع رابطتة الجامعتات اإل ت مية فتي الفتترة متـ – 1

 م  بت عنوان  " مناهج  التجديد في العلوم اإل  مية والعربية " .2005

متارس  6-4 عاون مع رابطتة الجامعتات اإل ت مية فتي الفتترة متنرييس المؤ مر الدولي الثاني الذ  عقد ه الكلية بالت -2

 م  بت عنوان " المست ر ون والدرا ات العربية واإل  مية .2006

العلوم  "    م  بت عنوان :          2007مارس  6-4رييس المؤ مر الدولي الثال  الذ  عقد ه الكلية في الفترة من  -3

 از في القرآن والسنة بين الترائ والمعاصرة " اإل  مية والعربية و ضايا اإلعج

 .م2000مقرر مؤ مر" هوية م ر الثقافية :" ال طاب والتنويل" الذ  عقد بالكلية في نوفمار  -4
 .م1998التي عقدت في الكلية في أ توبر الدولية عضو لجنة اإلعداد لندوة الم طوطات العربية  -5
ن مي الفترة فلكلية أعالم الصعيد ) اإلمام القرطبي ( الذي تم عقده في ارئيس لجنة اإلعداد والتنظيم لمؤتمر -6

14- 16/1983. 

 -18رة متن رييس لجنة اإلعداد والتنظيم لمؤ مر أدباء األ اليم فتي م تر التذ   تم عقتده فتي الكليتة فتي الفتت -7

 .م20/12/1995

 اإلشراف على الرسائل العلمية-ج

 المنيا    ليةبا بين ماجستير ود توراه بالكليات التالية  لية دار العلوم ر الة علمية م 50 مت باإلشرا  على 

 جامعة الفيوم . – لية دار العلوم –آداب المنيا    لية دار العلوم  جامعة القاهرة 

 المشاركة في مناقشة الرسائل -د
      =========================== 

 -ه في الكليات التالية :ر الة ما بين ماجستير ود تورا90 مت بمنا  ة 

  لية اآلداب با لمنيا   -2 لية دار العلوم المنيا          -1

 فيوم  لية دار العلوم جامعة ال -4القاهرة          – لية دار العلوم -3

 سجامعة عين شم – لية اآلداب  -6 لية األلسن جامعة عين شمس     -5

 بقوق  جامعة أ يوط لية ال -8 لية اآلداب  جامعة أ يوط       -7

  لية  ال ريعة والقانون األزهر) فر  أ يوط (-9

  لية اآلداب بدمنهور-11      لية اآلداب بسوهاج -10
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 هـ  أهم المؤلفات العلمية والمن ورة

 م1992 فسير البسن الا ر    جمع و وثيق ودرا ة ) جزآن ( ن ر دار البدي  القاهرة    (1)
 

اهرة أبى طال  رلى هللا عنه ن ر دار البدي  الق المدخل إلى فقه اإلمام على بن (2)

 م1989  

متتنهج ابتتن جتتزى الكلاتتي األندلستتي فتتي  فستتير القتترآن الكتتريم ن تتر دار الطااعتتة   (3)

 م1989المبمدية القاهرة   

 المتتوفى عنهتا زوجهتا فتى الفقتته اإل ت مي   درا تة مقارنته   ن تر دار البتتدي   (4)

 م1993القاهرة  

     وخ اي تته   و م تتادره   ن تتر مكتاتتة الزهتتراء التفستتير الناتتو     تتما ه  (5)

 م 1992القاهرة   

 زوجة الغاي    درا ة مقارنته فتي ال ترايع الستماوية والقتوانين الولتعية ن تر  (6)

 م1990دار الس م   القاهرة   

 الفر ة بين الزوجين بس  العيوب واألمترا  فتي ال ترايع الستماوية والقتوانين  (7)

 م 1991    ر دار البدي    القاهرة الولعية   درا ة مقارنة   ن

 الزهد للبسن الا ر   جمع و وثيق ودرا ة   ن ر دار البدي  القاهرة   (8)

 فسير ال بابة رلى هللا عنهم    ما ه وخ اي ه وم ادره و يمته العلميتة    (9)

 م1990ن ر مكتاة الترائ اإل  مي بالقاهرة   

العلميتتة   ن تتر المكتاتتة   فستتير التتتابعين   تتما ه وخ اي تته وم تتادره و يمتتته  (10)

 م 1992التجارية بمكة المكرمة  

 م 1996الم ترك اللفظي وداللته على األحكام   ن ر دار البدي    القاهرة   (11)

ي   حجية القراءة ال اذة وأثرها فتي اختت   الفقهتاء   ن تر دار الكتتاب الجتامع  (12)

 م 1996القاهرة   

 م 1995رنة أحكام البامل في الفقه اإل  مي   درا ة مقا  (13)

 1997أحكام األخرس في الفقه اإل  مي   درا ة مقارنة     (14)

القاهرة ببمدية أحكام اليتامى في القرآن الكريم   درا ة  فسيرية فقهية   ن ر دار الطااعة الم( 15)

 م1995  

 م 1998أحكام األعمى في الفقه اإل  مي درا ة فقهية مقارنة    (16)

ي ال تتترايع الستتتماوية والقتتتوانين  تتتزويج ال تتتغار   درا تتتة مقارنتتتة فتتت  (17)

 م1997الولعية  

 

: أن طة أخرى ابعا    ً 

========== 

 الن اط الديني بالجامعةم ر  على  -1

ة وزارأ وم بتدريس مادة ال ريعة اإل  مية " بالمر ز الثقافي التابع ل  -2

 األو ا  بالمنيا

 أ وم بإلقاء خطاة الجمعه بم لى نادى أعضاء هيئة التدريس ) بموج   -3

 ( 2654 ريح ر مي من وزارة األو ا   ر م  

 :  العنـــــوان

 المنيا ( -الم اص  -خلف شر ة األدوية  - قسيم ثابت ز ى  ) 57
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    2369073/086 ليفون منزل 

   2366091/086 ليفون عمل  

 0103342739مبمول  

 الاريد اإللكتروني :

Email : Deans Abdel Rahim @ yahoo. com 
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