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 مسمى الدرجات والرتب الجامعية وتاريخها:
كلية دراستتات    في وال زلت على رأس عملي 2016 – 2011 األستتتاذ المشتتارك في الحديث النبوي الشتتريف و علومه -1

 القرآن والسنة، جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية.
م بقسم الدراسات اإلسالمية ، كلية الشريعة 2005 -م -2010 _األستاذ المشارك في الحديث النبوي الشريف و علومه 2

 والقانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة .
 .م جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات العربية المتحدة2001في الحديث النبوي وعلومه  أستاذ مشارك - 3
 م جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات العربية المتحدة.2002 -م2000 عميد شؤون الطلبة -4
 م جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات العربية المتحدة.2002-2000عضو مجلس الشؤون العلمية والتعليمية  -5
 عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات العربية المتحدة.م جامعة 2002-2000عضو اللجنة المركزية  -6
 م بريطانيا1997مدير المركز اإلسالمي بمانشستر  -7
 م الجامعة اإلسالمية العالمية، كلية علوم الوحي، ماليزيا.1995-م1994رئيس وحدة الكتاب والسنة  -8
 م الجامعة التونسية، الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين.1986دكتوراه الدولة في الحديث النبوي  –9
 م الجامعة التونسية، الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين1984دكتوراه المرحلة الثالثة  )ماجستير( في الحديث النبوي  -10
ن وعلومه، وإعداد أطروحة ماجستير في تحقيق ودراسة "كتاب الناسخ والمنسوخ" دبلوم سنة واحدة دراسات عليا في قسم القرآ -11

 م بالجامعة األردنية بعمان، كلية الشريعة.1982م وحتى 1981لإلمام عبد البر ابن الشحنة، من العام الجامعي 



تضمن  م السادس من سنن النسائي المدبلوم سنتين دراسات عليا في الحديث النبوي ، وإعداد أطروحة ماجستير، بعنوان: " القس –12
م جامعة األزهر بالقاهرة،كلية أصتتول 1981م وحتى 1978كتاب الجهاد وكتاب الحج والمناستت   دراستتة وتحقيق" من العام الدراستتي 

 الدين.
 م جامعة األزهر بالقاهرة،كلية أصول الدين.1978أصول الدين تخصص الحديث النبوي الشريف سنة  سبكالوريو  – 13
خبير ومستتتتشتتتار عالمي في مجال الترام اإلستتتالمي والمخطوطات، وصتتتاحب أكبر مجموعة خاصتتتة من المخطوطات اإلستتتالمية  -14

موضتوعات الترام العربي واإلستالمي في شتتى فنون  شتتىمجلد مخطوط من األصتول، تتضتمن  20000والعربية تشتتم  على أكثر من 
 .ان في المخطوطات، والحائز على وسام رئيس جمهورية تركمانستالعلم
 2015-2014مستشار في المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات، ماليزيا،  -15
 2015-2000أبو ظبي، -مستشار وكبير الخبراء بمؤسسة الزاد، دولة اإلمارات العربية المتحدة -16
 2015-1997دبي، -مستشار وكبير الخبراء بمؤسسة النفائس للتحف، دولة اإلمارات العربية المتحدة  -17
 عضو في الكثير من اللجان العلمية والتربوية الخاصة بالدراسات العليا، والدراسات األولية. -18
 عضو في الكثير من المجالت الدولية والمحلية المحكمة. -19
 أشرفت وال أزال على العشرات من أطاريح الماجستير والدكتوراه، وعلى عدد كبير جدا من بحوم التخرج لطلبة الشهادة العالية  -20
في العديد من الجامعات والمؤستتستتات العلمية والثقافية في مهارات المكتبة الشتتاملة،  المتخصتتصتتة أقمت العشتترات من الدورات -21

العلم  تم  عليه من فنون وجماليات وإبداع في شتى فنونالمخطوط العربي واإلسالمي، وما اشف بالترام وتحقيق المخطوطات، والتعري
 وفروعه.

 المشاركة في عشرات المؤتمرات والندوات الدولية بأوراق عم ، وبعض هذه األعمال فازت بجائزة أفض  البحوم المقدمة. -22
 في دول متعددة. المتص  مع اإلجازة بالسندعقدت العشرات من مجالس السماع لكتب العلم  -23
 م.2015-2014ماليزيا، بالمعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات برئيس تحرير مجلة المخطوطات والوثائق والمكتبات،  -24
 م.2015مدير تحرير مجلة أصول الشريعة لألبحام التخصصية، ماليزيا  -25
 2015-2014والسنة، بكلية دراسات القرآن والسنة، بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية مدير تحرير مجلة معالم القرآن  -26
 
 
 
 

 

 Previous Experiences   سابقةالخبرات ال

  Teaching in Universities                                             التدريس الجامعي

  الفترة الزمنية  الجامعتة م
إلى     :   من    

تولى تدريسها التيالمساقات   

علم مصطلح الحديث، الحديث الموضوعي،  1987 – 1986 الجامعة األردنية 1
 1حديث

 علم مصطلح حديث، أحاديث أحكام 1991 – 1987 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 2

 1993 – 1991 جامعة اليرموك 3

تخريج الحديث، حديث موضوعي، الهدي 
أحكام، تدوين السنة النبوية، النبوي، أحاديث 

علوم حديث، عقيدة، ثقافة إسالمية، علوم 
 قرآن، تفسير



 1997 – 1993 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا 4
علوم حديث، سيرة نبوية، تفسير، أحاديث  
أحكام، تدوين السنة النبوية، حضارة إسالمية، 

 أخالق إسالمية، علوم قرآن

 2005 - 1999 والتكنولوجيا جامعة عجمان للعلوم 5
مصطلح حديث، أحاديث أحكام، أصول 
وأساليب دعوة، سيرة نبوية، عقيدة، ثقافة 

 إسالمية، علوم قرآن، تفسير

 2010 – 2005 جامعة اإلمارات العربية المتحدة 6

علوم حديث، تدوين السنة النبوية، تخريج 
ودراسة األسانيد، سيرة نبوية، تفسير القرآن، 

القرآن، عقيدة، حديث أحكام، فقه علوم 
 عبادات، حلقة بحث، فكر إسالمي

 وال زلت على رأس عملي  2016- 2011 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية                7

ف وعلومه، مع مساقات الحديث الشري
دكتوراه ال اإلشراف على الكثير من أطاريح

في الحديث والتفسير، وعضو في والماجستير 
 لجنتي الدراسات العليا، ولجنة المؤتمرات

 
 
 
 

 Training Field you participated                       كثيرة منها: التي شارك فيهاحقول التدريب 

in  
Ser. 

قام بالتدريب فيها التيالجهة  م  تاريخ ومكان القيام به طبيعتة التدريب 

 مركز السنة والسيرة النبوية 1989 وفهرسة المخطوطاتصيانة  الجامعة اإلسالمية بالمدينة 1
 كلية الشريعة  1992 التخريج والتوثيق في الدراسات البحثية جامعة اليرموك 2
 كلية علوم الوحي  1994 أحكام التالوة والتجويد الجامعة اإلسالمية بماليزيا 3
 الوحيكلية علوم   1995 تخريج وقاعة بحث الجامعة اإلسالمية بماليزيا 4
 األكاديمية اإلسالمية 2009 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا جامعة الماليا بكوااللمبور 5
 األكاديمية اإلسالمية 2009 ورشة في تحقيق المخطوطات جامعة الماليا بكوااللمبور 6
 األكاديمية اإلسالمية 2009 ورشة في التخريج وقضاياه جامعة الماليا بكوااللمبور 7
 األكاديمية اإلسالمية 2009 ورشة علمية في العم  الموسوعي والمراكز الحديثية جامعة الماليا بكوااللمبور 8

 
 

 Academic                        كثيرة منها:  قدمهاالتي  االستشارات العلمية 

Consultancy                                                                       
االستشارةطبيعتة  لها االستشارةم دق التيالجهة  م االستشارةتاريخ    
 1988 فهرسة السنة النبوية على الحاسب اآللي مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 1
 1989 المخطوطاتفهرسة وصيانة  الجامعة اإلسالمية بالمدينة 2
 2009 دورة في تقييم المخطوطات مركز جمعة الماجد للترام في دبي 3
 2009 أستاذ زائر لمدة شهر بقسم القرآن والحديث  األكاديمية اإلسالمية بجامعة الماليا بكوااللمبور 4

 

 



 
 Work الخبرة العملية   

Experience                                                                                                                
  

    الفترة الزمنية  الجهة التي عم  بها مسمتى الوظيفتة م
إلى  :   من   

 1995 – 1994 ماليزيا -كلية معارف وعلوم الوحي  رئيس وحدة الكتاب والسنة 1
 1997 ابريطاني  –مانشستر  مدير المركز اإلسالمي بمانشستر 2
 2001 – 1998 جامعة عجمان رئيس مجلس انضباط الطلبة بالجامعة 3
 2002 – 2000 جامعة عجمان عميد شؤون الطلبة 4
 2002 - 2000 جامعة عجمان عضو مجلس الشؤون العلمية والتعليمية بالجامعة 5
 2002 – 2000 جامعة عجمان بالجامعةعضو اللجنة المركزية  6

7 
خبير المخطوطات والوثائق اإلسالمية والعربية من الطراز 
األول ولدي مكتبة خاصة بالمخطوطات اإلسالمية والعربية 

 األصلية في شتى فنون العلم 
- 1978-2011 

 1991 - 1987 مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة باحث أول 8

9 

اً قمت بنشر أكثر من ثالثين مؤلف -خبير بالترام اإلسالمي 
ما بين تحقيق وتأليف ، كما لي موسوعتان علميتان كبيرتان 
بدأت العم  فيهما قب  عشرين سنة وهما على وش  

 اإلنجاز:
الموسوعة التربوية التراثية في القرون الثالثة األولى  -1

من  الفاضلة وهي موسوعة مسندة تشتم  على أكثر
 نصاً مسنداً. 20000

موسوعة الحركة التصنيفية في الحديث الشريف وعلومه  -2
الشاملة للمخطوط والمطبوع والمفقود ، وهو مشروع ضخم 
زادت بطاقاته على المليون بطاقة وقد أنجزت بحمد اهلل 
نصف المشروع وهو من بداية التدوين إلى نهاية القرن 

 رير.السابع والباقي تحت اإلعداد والتح

- 1978-2011 

10 
 ،الدولية في كلية الخوارزمي في مدينة العين ICDLدورة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
- 2006 

 
 
 
 حدى الدوريات مع تاريخ نشرهاإلبحوم والدراسات التي قام بنشرها منفردة أو في ا  

  Researches & Studies you published (yourself only) in periodicals and date of publication     

  Ser. 

 م      
 استم البحتث

Research Title 
 وريةاسم المجلة أو الد

Journal/Periodical 

 التاريتخ
Date 

1 

 
 مؤلفاً منشورًا، والعديد من البحوم والدراسات المحكمة، والحمد هلل على آالئه ونعمه وهذا بيان موجز لها: أربعينلي أكثر من 

 



، 1، طدبي، مؤسسة منارات لالستشارات التربويةعبد الرحمن خلف،  د.نجم : تأليفدراسات في الحديث النبوي وعلومه،  -1
  .صفحة400في 
لإلرسال الجلي والخفي من خالل االستفادة من جهود المتقدمين والمتأخرين من  ضرورة استقرار الضبط االصطالحي -2

كتاب علوم الحديث واقع وآفاق الخاص بالبحوم  عبد الرحمن خلف ، بحث محكم نشر في د.نجم : ، تأليف المحدثين
 .م2003اإلسالمية والعربية ، دبي ، اإلمارات ،  المقدمة للندوة الدولية بكلية الدراسات

 .صفحة40م ، في 2003،  1عبد الرحمن خلف ، مكتبة المنار اإلسالمية ، ط د.نجم : النفاق االجتماعي ، تأليف -3
 عبد الرحمن خلف ، دار البشائر د.نجم : تأليف استدراكات على تاريخ الترام العربي لفؤاد سزكين في علم الحديث ، -4

 .صفحة664م ، في 2000،  1اإلسالمية ، بيروت ، ط
،  1عبد الرحمن خلف ، دار الوفاء ، مصر ، ط د.نجم : الصناعة الحديثية في السنن الكبرى لإلمام البيهقي ، تأليف -5

 .صفحة718 م، في1992
، دار الغرب اإلسالمي ،  عبد الرحمن خلف د.نجم : هت ( تحقيق281أبي الدنيا ) ت  كتاب الصمت وآداب اللسان البن  -6 

 .صفحة754م ، في 1986،  1بيروت ، ط
،  1، دار ابن القيم بالدمام ، السعودية ، ط عبد الرحمن خلف د.نجم : هت ( تحقيق281أبي الدنيا ) ت  كتاب العيال البن -7

 .طبع طبعة ثانية في دار الوفاء بالمنصورة ، مصر صفحة ، في مجلدين ، كما1032م ، في 1990
الرحمن خلف ، دار القلم ، بدمشق ،  عبد د.نجم : لكبرى ، تأليفوالحديث وصاحب السنن ا اإلمام البيهقي شيخ الفقه -8
 .صفحة208، في  1994، 1ط
عبد الرحمن خلف ، مكتبة الرشد بالرياض ،  د.نجم : صناعة المحديثين ومطاعن المستشرقين ، تأليف نقد المتن بين -9

 .صفحة208م ، في 1994،  1السعودية ، ط
 م ، في1989،  1عبد الرحمن خلف ، دار الراية ط د.نجم : سنن الكبرى ، تأليفمعجم الجرح والتعدي  لرجال ال -10

 .صفحة271
 .صفحة264 م ، في1989،  1عبد الرحمن خلف ، دار الراية ، ط د.نجم : علوم اإلسناد من السنن الكبرى ، تأليف -11
 : يوسف الحنبلي الكرمي ، تحقيق مسبوك الذهب في فض  العرب وشرف العلم على شرف النسب لإلمام مرعي بن -12

 .صفحة102م ، في 1990،  1، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية ، ط عبد الرحمن خلف د.نجم
بن صالح بن محمد  ونزهة األبصار فيما ورد في تحريم الغيبة والنميمة من األخيار لإلمام حسن ابن محمد تحفة األخيار -13

صفحة ، وقد طبع 71م ، في 1984،  1الرحمن خلف ، دار بو سالمة ، تونس ، ط عبد د.نجم : القرشي النابلسي ، تحقيق
 .مصر وغيرها عدة طبعات في

عبد الرحمن خلف ، دار المأمون للترام  د.نجم : تحقيق الفرق بين النصيحة والتعيير لإلمام الحافظ ابن رجب الحنبلي ، -14
 .صفحة59طبعة في عدة طبعات في مصر وغيرها ، في  ،

عبد الرحمن خلف ، دار  د.نجم : الفضائ  الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني ، تحقيق موضوعات الصغاني لإلمام أبو -15
 .صفحة79، في  م2002م/2000م/1999م/1979، طبعات في مصر وغيرها نافع بيروت ، وقد طبع في عدة

الرحمن خلف ، دار البشير ،  عبد د.نجم : هت ( تحقيق281البن أبي الدنيا ) ت  كتاب االعتبار وأعقاب السرور واألحزان -16
 .صفحة140م ، في 1993،  1ط
، في  1الرحمن خلف ، دار االعتصام ، القاهرة ، ط عبد د.نجم : هت ( تحقيق281البن أبي الدنيا ) ت  ذم الغيبة والنميمة -17

 .صفحة224



عبد الرحمن خلف ، مكتبة الرشد ،  د.نجم : البيهقي ، تأليفالحديثية في السنن الكبرى لإلمام  كشاف مواضع الصناعة  -18
 .صفحة54م ، في 1989،  1ط الرياض ، السعودية ،

 عبد الرحمن خلف ، د.نجم : هت ( تحقيق911السيوطي ) ت  أبواب السعادة في أسباب الشهادة لإلمام جالل الدين -19
 .وغيرها قد طبع عدة طبعات في بيروتصفحة ، و 87م ، في 1987، القاهرة ،  1المكتبة القيمة ، ط

 د.نجم : هت ( تحقيق1033الكرمي الحنبلي ) ت  الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لإلمام مرعي بن يوسف -20
 .صفحة292م ، في 1986،  1الرحمن خلف ، دار الغرب اإلسالمي ، لبنان ، ط عبد
عبد  د.نجم : هت ( تحقيق وتعليق1033 تيمية لإلمام مرعي بن يوسف الحنبلي ) تالشهادة الزكية في ثناء األئمة على ابن  -21

 .صفحة112م ، في 1983،  1الفرقان ، ط الرحمن خلف ، درا
عبد الرحمن خلف ، مكتبة  د.نجم : الكبرى مع دراسة نقدية لمنهجه فيها ، تأليف موارد اإلمام البيهقي في كتابه السنن -22

 .صفحة81 م ، في1990،  1سعودية ، طالرشد ، الرياض ، ال
 عبد الرحمن خلف ، دار الراية ، الرياض ، السعودية ، د.نجم : هت ( تحقيق281كتاب ذم البغي البن أبي الدنيا ) ت  -23
 .صفحة128م ، في 1988، 1ط
،  1، بالقاهرة ، طعبد الرحمن خلف ، دار االعتصام  د.نجم : هت ( إشراف281كتاب اإلخوان البن أبي الدنيا ) ت  -24

 .صفحة301م ، في 1988
الرياض ،  عبد الرحمن خلف ، مكتبة الرشد ، د.نجم : تحقيق ( هت281اإلشراف في منازل األشراف البن أبي الدنيا ) ت  -25

 .صفحة454م ، في 1990،  1السعودية ، ط
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 وهو في مجلدين. بالمشاركة، هت( جمع وتحقيق،281تفسير الحافظ ابن أبي الدنيا )ت  -1 
 هنجزت منأ الراصتتتتتتد للحركة التصتتتتتتنيفية في الحديث النبوي الشتتتتتتريف للمخطوط والمطبوع والمفقود ، وهو في مائة مجلد، -2

 قرابة ثالثين مجلدا.



 


