
 

 

  

 

 / أيمن محمود مهدي محمدالكامل  االسم
 / أستاذ بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 مصريالجنسية | 

 م24/8/1970 تاريخ الميالد |

 الدراسات اإلسالمية القسم |

 ammahdy البريد الجامعي الرسمي |

 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية ضعيف ضعيف ضعيف
 أخرى ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

 
لعلمية والشهادات )بدءا  من األحدث( المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 م1993 البكالوريوس جامعة األزهر –مصر  

الجزء السابع عشر من نخب األفكار شرح معاني 

 اآلثار لإلمام بدر الدين العيني تحقيق ودراسة
 م1997 الماجستير جامعة األزهر –مصر 

منهج اإلمام القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من 

 تلخيص كتاب مسلم دراسة مقارنة بالمنهاج للنووي 
 م2000 الدكتوراه جامعة األزهر –مصر 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة لمنهاج للنووي منهج اإلمام القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم دراسة مقارنة با

 الماجتسير الجزء السابع عشر من نخب األفكار شرح معاني اآلثار لإلمام بدر الدين العيني تحقيق ودراسة
 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 أستاذ  كلية أصول الدين جامعة األزهر مصر م2012



 

 

 أستاذ مساعد كلية أصول الدين جامعة األزهر مصر م2004
 مدرس كلية أصول الدين جامعة األزهر مصر م2000

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
رئيس قسم الحديث بكلية أصول   م2013 –م 2012م ، 2007 –م 2004

 الدين جامعة األزهر مصر
   

   

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
أسماء  عنوان البحث

 الباحثين
# 

  أيمن مهدي كالم األقران بعضهم في بعض أسبابه ونتائجه وعالجه 2017دار المقاصد 
  أيمن مهدي والتطبيقالجرح والتعديل بين النظرية  2016دار المقاصد 
  أيمن مهدي السنة النبوية في مواجهة التحديات والشبهات المعاصرة 2015دار المقاصد 

  أيمن مهدي الصحابة وجهودهم في خدمة السنة 2013
  أيمن مهدي القول الجلي في ثبوت حديث وفاة النبي ودرعه مرهونة عند يهودي 2012

  أيمن مهدي رياض الجنة في تاريخ السنة 2011

   األحاديث الواردة في فضل الصالة في المسجد األقصى جمع وتحقيق ودراسة 2010

   األحاديث الواردة في تقبيل اليد جمع وتحقيق ودراسة 2009

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
     

     

 
 المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصةاألبحاث العلمية 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
    

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث



 

 

    

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

  أيمن مهدي والتعديل القرن األولمعجم علماء الجرح 

   
 

 

 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
  أثر اللغة العربية في فهم الحديث النبوي م2016الدمام  بحث
  الوسطية وتحقيق األمن م2017الدمام  بحث

 
 فيهاالعضويات واللجان المشارك 

 .عضو لجنة الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب 
 .عضو لجنة قسم الحديث بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
    

    

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -المقرروصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان 

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

 Islm272 النظام االجتماعي يف اإلسالم  

 Islm2070 ( 3احلديث)  

 Islm273 النظام االقتصادي يف اإلسالم  

 Islm4070 ( 7احلديث)  

 Islm306 ( 2احلديث)  

 Islm4160 ( 8احلديث)  

 Islm2010  التشريع اإلسالميتاريخ  

 Islm305 ( 1احلديث)  

 Islm208 مناهج احملدثني  

 Islm319 نظرية املعرفة  



 

 

 
 

 

 الدراسات العليا
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 Slamhd548 الحديث الموضوعي  

 Slamhd644 دراسات معاصرة في السنة النبوية  

 Slamhd643 مناهج المحدثين المقارنة  

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

    
    

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

  الدكتوراه أسماء عبد هللا الحسون 2016 2017

     

 
 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
م(, من أول 904هـ/292"األحاديث األفراد يف مسند البزار )ت  كلية اآلداب 2017

مسند أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه حتى نهايته , مجعًا 

 وخترجيًا ودراسة".

  الدكتوراه

     

 
 األبحاث الجاريةاإلشراف على 

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
م(, من أول 904هـ/292"األحاديث األفراد يف مسند البزار )ت  كلية اآلداب 2017

مسند أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه حتى نهايته , مجعًا 

 وخترجيًا ودراسة".

  الدكتوراه

     

 
 



 

 

 

 

  المجتمع )بداءا من األحدث(المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة 

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
عضو لجنة الدراسات العليا بقسم الدراسات   كلية اآلداب

 اإلسالمية كلية اآلداب.
  

2017 2015  

عضو لجنة قسم الحديث بقسم الدراسات   كلية اآلداب

 اإلسالمية كلية اآلداب.
 

   

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

     

     

 
 العمل التطوعي

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
     

     
 

لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب، تقنية المعلومات، ا
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 آخر تحديث
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