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المعلومات الشخصية
تاريخ الميلد

15/3/1960

الجنسية

.فلسطيني

الحالة الجتماعية

.متزوج

مكان الميلد

الجنس

الرتبة الكاديمية

.أستاذدكتور

القسم

.الدراساتالسلمية

الكلية

التربية

تلفون  -المكتب

2813968

الفاكس

-

ذكر

9614090

الجوال
عناوين اليميل

mohammednijim60@gmail.com

عنوان -المكتب

K5-215

عنوان  -البيت

.غزة-حيالزيتون

.غزة-الزيتون-عسقولة

HURL

-

المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

1996

الدكتوراة,جامعةالخرطوم-السودان
)منهجالمامالسيوطيفيمصنفاتهالحديثية(

1993

الماجستير,جامعةأمدرمانالسلمية-السودان
)أحاديثالوحدانمنالصحابةفيالكتبالستةالصول-تخريجودراسة(

1983

البكالوريوس,الجامعةالسلميةبالمدينةالمنورة-السعودية

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
1992 ,2014
حتى الن 2014 ,

.عضوهيئةتدريسبكليةالتربية-الدراساتالسلمية,.جامعةالزهر-غزة
.عميدكليةالشريعةلفترتينمتتاليتين,.جامعةالزهر-غزة

2014 ,2014

.رئيسقسمالدراساتالسلميةبكليةالتربية,.جامعةالزهر-غزة

1984 ,1992

.عضوهيئةتدريسبكليةأصولالدين,.الجامعةالسلمية-غزة
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
حتى الن 2014 ,
حتى الن 2014 ,
حتى الن 2014 ,
حتى الن 2014 ,
2007 ,2014

عضومجلسالجامعة,الجامعة
مدققلغويلمجلةالبحثالعلميوغيرها,الجامعة
عضومجلسالدراساتالعليا,الجامعة
عضوالمجلسالكاديمي,الجامعة
عضومجلسكليةالتربية,الكلية

حتى الن 2014 ,

عميدكليةالشريعة,الكلية

2014 ,2014

رئيسقسمالدراساتالسلمية,الكلية

حتى الن 2007 ,

رئيسلجنةالفتوىورئيسلجنةحفظةالقرآنالكريم,الجامعة

العضوية المهنية
السنة  ,المؤسسة  ,نوع العضوية  ,المستوى

2016جامعةالزهر-غزة,.عضولجنةالعدادلحفلاليوبيلالفضي,.جامعة
2016جامعةالزهر-غزة,.عضولجنةالعدادلحفلالتخرجالسابععشر,.جامعة
2010جامعةالزهر-غزة,.عضولجنةإعداددليلالطالبالرشاديومراجعتهوطباعتهللعامالجامعي, 2010/2011ومابعده,.جامعة
2010جامعةالزهر-غزة,.عضوالمجلسالجزائيالستئنافيفيالجامعة,.جامعة
2009جامعةالزهر-غزة,.عضواللجنةالشرعية؛للنظرفيطلباتالمرابحة,.جامعة
2007جامعةالزهر-غزة,.رئيسلجنةالفتوىفيالجامعة,وحتىالن,.جامعة
2006جامعةالزهر-غزة,.عضوهيئةالتحريرفيمجلةجامعةالزهر2006و2010و2015و,2016جامعة
منشورات مختارة
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بحوث في مجلت علمية

)(.,(),.د.محمدنجم).(2015أثرالمتابعةوالشاهدعلىالحديثالنبوي,.مجلةالحكمة-مانشستر-بريطانيا
د.محمدنجم,وعبدامرتجى).(2013
)()),.التاسعوالعشرون

مزيدالحافظجللالدينالسيوطيإلىأنواععلومالحديثاستقلل

,مجلةجامعةالقدسالمفتوحة,الول

د.محمدنجم,وعبدامرتجى).(2013الرواةالذينلميحدثعنهمالماميحيىبنسعيدالقطانواحتجبهممسلمفيصحيحه-دراسةتطبيقية
)(.توثيقية,.مجلةجامعةالزهر-غزة,الخامسعشر)الول(446-405,
)(.د.محمدنجم).(2012نظمعقدأهمغرائبالمحدثينونوادرهموفوائدهم,.مجلةكليةالتربيةبجامعةالزهربمصر,الثاني)(690-661,
)(.د.محمدنجم).(2012القولالحثيثفيالمقبولمنالحديث,.مجلةكليةالتربيةبجامعةالزهربمصر,الول)شهرصفر(866-817,
)(.د.محمدنجم)2011

(.التحملوالداءعندعلماءالحديثالنبوي-كيفيتهوصيغهومراتبه,.مجلةالحكمة-بريطانيا-مانشستر40,(),

)(.د.محمدنجم)2011

(.أحاديثالوحدانمنالصحابياتفيجامعالمامالترمذي,.مجلةالحكمة-بريطانيا-مانشستر37,(),

د.محمدنجم).(2006الصحابياتذواتالحديثالواحدفيصحيحيالمامينالبخاريومسلم,.مجلةجامعةالزهر-غزة,الثامن)الثاني(-1,
)(24.
دمحمدنجم).(2005مزيدالمامالسيوطيفيألفيتهعلىألفيةالحافظالعراقيفيأنواععلومالحديث,مجلةكليةالتربية-جامعةعينشمس-
)(.مصر,العاشر)العددالول(107-67,
د.محمدنجم,وعليالنجار,وعبدامرتجى).(2005أثرنسيانالراويعلىمروياتهالحديثية,.مجلةكليةأصولالدينوالدعوةبالمنصورة,
)(.مصر,.الحاديعشر)(1414-1373,
د.محمدنجم,وعليالنجار,وعبدامرتجى.(2004).دراسةتطبيقيةعلىالصحيحينلبعضالرواةالذينقالفيهمأبوحاتمالرازي:ليسبالقوي,.
)(.مجلةكليةالدراساتالسلميةوالعربيةللبناتبالزقازيق,مصر,.العددالثالث)674-627,(2004
د.محمدنجم,وعليالنجار,وعبدامرتجى).(2004النصاففيبيانماترجحمنالخلفحولحجيةخبرالحاد,.مجلةكليةأصولالدين
)(.,(),.والدعوةبأسيوط,مصر
جوائز و شهادات تقدير
السنة  ,السم  ,المؤسسة  ,المستوى

,2015دورةحولمهاراتالكتابةباللغةالعربية,ضمنبرنامجعمادةالتخطيطوالجودةلبناءقدراتموظفيالجامعة,.جامعةالزهر-غزة
,جامعة
,2012دورةعلميةحولتعزيزالخلصوالنتماءإلىالجامعة,جامعةالزهر-غزة,جامعة
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الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

ماجستير,أنسعبدالعظيممشتهى,.العلةوعلقتهابعلومالحديث-دراسةتطبيقيةمنالنوعالثالثوالعشرينإلىالنوع
,الرابعوالربعينمنمقدمةابنالصلح2016,.
ماجستير,عرفاتياسينأحمدعاشور,.دورالقتصادفينشرالدعوةالسلميةفيضوءالسنةالنبوية-دراسة
,موضوعية2016,.
ماجستير,عبداتيسيرخليلشابط,.العلةوعلفتهابعلومالحديث-دراسةتطبيقيةمنالنوعالخامسوالربعينإلىالنوع
,الخامسوالستينمنمقدمةابنالصلح2016,.
ماجستير,محمدعادلمحمدمعروف,.رباعياتالمامأبييعلىفيمسنده-جمعا وتخريجا ودراسة -منحديثرقم
1996,منمسندجابربنعبداإلىحديثرقم3293منمسندأنسبنمالك2016,.
ماجستير,مروانعبداللطيفأبوسمعان,.رباعياتالمامأبييعلىالموصليفيمسنده-جمعا وتخريجا ودراسة -من
,حديثرقم4060منمسندأنسبنمالكإلىحديثرقم5612منمسندعبدابنمسعود2013,.
ماجستير,رضامحمدالعصار,.رباعياتالمامالدارميفيسننه-جمعا وتخريجا ودراسة -منأولالكتاب)المقدمة(إلى
,نهايةكتابالصلة2013,.
ماجستير,سعيدخليلعودة,.رباعياتالمامأبييعلىفيمسندهمنحديثرقم3840منمسندأنسبنمالكإلىحديثرقم
4059,منمسندأنسبنمالك-جمعا وتخريجا ودراسة 2014,.
,ماجستير,إسماعيلعطانجم,.زياداتالمامالسيوطيفيألفيتهعلىألفيةالحافظالعراقيفيالنواعوالتفاصيل2013,.
ماجستير,ماهرمحمدالعسكري,.رباعياتالمامأبيداودفيسننهمنكتابالطهارةحتىكتابالصوم-جمعا وتخريجا
,ودراسة2015,.
ماجستير,إسماعيلعزميالحاج,.العلةوعلقتهابعلومالحديث-دراسةتطبيقيةمنالنوعالولإلىالنوعالثانيوالعشرين
,منمقدمةابنالصلح2015,.
,ماجستير,نورعبدالرحيميونس,.أحاديثالمفاريدمنالصحابةفيمسندالمامالحميدي-جمعوتخريجوتعليق2015,.
ماجستير,نمرمحمدالمقوسي,.مروياتسهلبنسعدالساعديفيصحيحالبخاريمسلموسننأبيداودوالترمذي
,والنسائيوابنماجهوالدارميوموطأالماممالك-جمعوتخريجودراسة2011,.
ماجستير,تهانيديابالغا,.أثراستخدامالمنظماتالمتقدمةعلىالتحصيلوبقاءأثرالتعلملدىطلبةالصفالعاشرفي
,مبحثالتربيةالسلمية2007,.
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التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* .ال لت ا
لوة اوال جتجد يويدد
* .أصول الف دقه -للمستوياتكلها
*

.الفقهالمذهبي-للمستوياتكلها

*

.فقهالكتابوالسنة-للمستوياتكلها

*
*

.القرآنالكريم-للمستوياتكلها

*

.علومالحديثأومصطلحالحديث

*

.الحديثالشريف-

*

.العلقاتالدوليةفيالسلم

*
*
*
*
*
*

دراسات عليا

.التوحيدأوالعقيدة

للمستوياتكلها,سواءأكانتحليليل ,أمموضوعيا

.تاريخالتشريع,أوتاريخالفقه,أومدخلإلىالفقه
.أحاديثالحكام-للمستوياتكلها
.مناهجالبحثالعلمي
.الفقهالمقارن-للمستوياتكلها
.فقهالحوالالشخصية-طلقوزواج,وميراثووصية
.فقهالمعاملت

*

.التفسير-للمستوياتكلها

*

.تفسيرآياتالحكام

*

.علومالقرآن

* .م دخ اتلف ا
الحديدث
الزواج
* .ف ارق ج
* .ع الل ا
الحديدث
* .مناهجالبحثالعلمي
*  .ام اقاصد ال جشري ادعة
.القرآنالكريم-لطلبةماجستيرالتربية
*

مساهمات مجتمعية
من  -الى  ,المساهمة  ,المستوى

إلىالن2010-

ألقيكلمةالجامعةفيتأبينمنيتوفىمنالزملء,وحيثماأتيحأنأشرفبتمثيلالجامعةفيأيمكان,.
جامعة

إلىالن1983-
إلىالن1983-
إلىالن1983-
15/8/2006-20/8/2007
1983-1/7/2007

مشاركةالناسوالجيرانفيأفراحهمبالشهار,وفيأتراحهمبتقديمالعزاءومايلزم,.وطني
إفتاءالناسفيالمورالشرعيةفيبيتيوحيثماكنت,.وطني
مصلحاجتماعيفيقطاعغزةعامة,وفيالحيالذيأسكنهخاصة,.وطني
نائبالمفتيالعاملفلسطين,ومفتيغزة,ونائبرئيسمجلسالفتوىالعلى,وبمرسومرئاسي,.وطني
إماموخطيبفيمساجدغزة,وعلىرأسهاالمسجدالعمريالكبير,.وطني

المهارات
المهارة

اختيارعناوينموضوعاتلطلبةماجستيرشعبتي:الفقهالمقارن,والحديثوعلومه؛منأجلأنيسطروارسائلهمعلىضوئها,.جيدجدا
الخطابةوالمحاضراتوالندوات,.جيدجدا
القراءةالواسعةالمستفيضةالدائمة,.ممتاز
الكتابةوالتأليف,.جيد
علمالتجويدوالقراءاتالقرآنية,.جيدجدا
اللغةالعربية:تعلما ,وتعليما ,وتدقيقا ,.جيدجدا
الفتاء,.جيدجدا
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الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

,2014كتابةمقترحاتالمشروعات,.قاعةبيسان-جامعةالزهر-غزة,.المؤسسةالعالميةلمساعدةالطلبةالعربأن,.من15إلى19
يونيو
,2013دورةتدريبيةلتنميةالقدراتوالمهاراتالتربويةلمعلميجامعةالزهر-غزة,وتممنحناشهادةبواقع160ساعةمعتمدة,.جامعة
.الزهر-غزة-كليةالتربية,.المديست2014-2013,.
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