
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيرة الذاتية للدكتور همام عبد الرحيم سعيد

 م.1944الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد ولد يف جنني كفر راعي، حمافظة جنني، فلسطني، عام 
 السيرة العلمية

 م.1965جامعة دمشق عام ليسانس يف الشريعة اإلسالمية من كلية الشريعة، بتقدير جيد جداً، وبرتتيب األول على الدفعة، 
 م.1974ماجستري يف احلديث وعلومه من كلية أصول الدين، جامعة األزهر، بتقدير امتياز 

رجب احلنبلي.. دراسة  م، وموضوع الرسالة )شرح علل الرتمذي البن1977دكتوراه يف احلديث وعلومه من كلية أصول الدين، جامعة األزهر، 
 .وحتقيقاً(

 م.1970بوية من كلية الرتبية من اجلامعة األردنية، دبلوم يف العلوم الرت 
 م1979يف فيالدلفيا _ الواليات املتحدة األمريكية،  Templeدراسات يف مقارنة األديان من جامعة 

 السيرة العملية
 .م1982 -1977 األردنية اجلامعة –أستاذ مساعد يف كلية الشريعة 
 .م1988-1982 األردنية اجلامعة –أستاذ مشارك يف كلية الشريعة 

 م.2004األردن،  -أستاذ مشارك يف جامعة الزرقاء األهلية
 م.1997-1989عضو جملس النواب األردين من 

 م. 2006 -1998مستشار شرعي يف املستشفى اإلسالمي من 
 .رئيس االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني

 األردن. -فة، عمانالعمل احلايل: مدير مركز دراسات السنة النبوية الشري
 :المؤلفات واإلنتاج العلمي

 م.1980العلل يف احلديث، طبع دار العدوي _ عمان
 م.1982املعني يف طبقات احملدثني، حتقيق ودراسة، دار الفرقان، 

 قواعد الدعوة إىل اهلل، عدة طبعات عن دار الفرقان عمان، ودار الوفاء القاهرة.
 قطر. –عن جملة األمة  -الفكر املنهجي عند احملدثني، كتاب األمة

 شرح علل الرتمذي، عدة طبعات، املنار عمان، والرازي بعمان، والرشد بالرياض.
 .1986عمان  -سرية ابن هشام حتقيق، مشارك، دار املنار

 .م1990 عمان، –التمهيد يف علوم احلديث، دار األرقم 
 م.1994القدس املفتوحة، علوم احلديث، جامعة 

 م.1996ختريج احلديث، جامعة القدس املفتوحة، 
 .م1983 مشارك مؤلف عمان، سلطنة –السرية النبوية كليات املعلمني
 .م1984 مشارك مؤلف عمان، سلطنة –علوم القرآن كليات املعلمني 
 .م1985 مشارك مؤلف عمان، سلطنة –أصول الفقه كليات املعلمني 

 م.2000 -1996أجزاء، جملس الثقافة جبمعية املركز اإلسالمي، مؤلف مشارك  10اإلسالمية، كتب الثقافة 
 .م1992 البحرين –وزارة الرتبية والتعليم  -كتاب الثقافة اإلسالمية

 .اإلمارات والتعليم الرتبية وزارة –كتب الثقافة اإلسالمية للمدارس الثانوية 
 .األردن – والتعليم الرتبية وزارة –كتب الثقافة اإلسالمية للمدارس الثانوية 

 دراسات السنة النبوية مركزإصدارات 
 م.1994كتاب الدليل التصنيفي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، عمان، 

 موسوعة أحاديث املعامالت املالية
 ة.الفنت وأشراط الساع موسوعة أحاديث

 ة.الفنت وأشراط الساعهتذيب  موسوعة
 .موسوعة أحاديث الشمائل النبوية

 موسوعة صحيح أحاديث الشمائل النبوية.
 موسوعة أحاديث اليوم اآلخر.

 األربعون يف فروض األمة.
 شرح األربعني النووية.


