
 السيرة الذاتية 

 الشهادات: 
  ،بتقدير امتياز ،الشريعة جبامعة دمشقــــ دكتوراه يف التفسري وعلوم القرآن من كلية 

 م. 7102عام 

 ، امعة دمشقجبكلية الشريعة من  اجستري يف التفسري وعلوم القرآن م -

  . م7102م عا ،زامتيا تقديرب

 عجاج برغش  االسم:

 عودة اسم األب:

 مكان وتاريخ

  لوالدة:ا
 م0892 /الصاحلية

  الجنسية: سوري 

  دمشق     :الحالي العنوان

 1824218384    رقم الموبايل:

 متزوج   الوضع العائلي:



كلية يف  احلديث النبوي وعلومو يف  يف الدراسات العليا سنة متهيدية -

 م. 7101 عام امعة دمشق،جب الشريعة

، عام امعة دمشقجبكلية الشريعة   من الشريعة اإلسالميةإجازة يف  -

 . الشرف األوىلمع مرتبة  م،7118

 اللغات:

 (.متوسط )نكليزية اللغة اإل -

  (.أدىن اللغة الفرنسية )متوسط -

 (.أدىن اللغة األدلانية )متوسط -

 :المهارات

 لكمبيوتر. ايف ICDL  شهادة -

 :خبرات العمل  

قسم علوم القرآن  امعة دمشقجبيف كلية الشريعة  مدرس ـ  معيدـ

 م.  7102إىل عام  م7100 عام ذمن واحلديث

قسم علوم القرآن  ،يف كلية الشريعة جبامعة دمشق دكتور مدرســ 

   . إىل الوقت احلايل 7102عام  ذمن واحلديث



يف  ،مدرس يف جامعة بالد الشام اخلاصة/ فرع الفتح اإلسالميكتور د ـــ 

  م إىل الوقت احلايل. 7102قسم أصول الدين منذ عام 

يف كلية )دراسات أدبية ولغوية يف القرآن الكرًن( مقرر  تدريســــ  

 .م7102عام  قسم اللغة العربية جبامعة دمشق اآلداب

ــــ تدريس مقرر )دراسات أدبية ولغوية يف القرآن الكرًن( يف كلية   

 م.  7108قسم اللغة العربية عام  الثالثة بدرعا اآلداب

يف كلية  (دراسات أدبية ولغوية يف احلديث النبوي) تدريس مقررـ ـ

  م.  7108ـم ــ7109 يعاميف قسم اللغة العربية  اآلداب الثالثة بدرعا

 . ــــ خربة يف حتقيق ادلخطوطات

 األعمال العلمية:

منهج اإلمام أيب السعود يف الرتجيح يف رسالة ماجستري بعنوان ) ـــ 

، وىي مطبوعة (تفسريه إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن

 بدار ادلقتبس.



الزخمشري  ــ الرتجيح بالبالغة عند ادلفسرينــ أطروحة دكتوراه بعنوان )

 ــ بدار الفتح يف عمان ي قيد الطباعة، وى(والطييب وأبو السعود منوذجاً 

 . األردن

 ، وىوللسعد التفتازاين (ادلختصر شرح تلخيص ادلفتاححتقيق كتاب )ـــ  

 .بدار التقوى يف دمشق قيد الطباعة

لألردبيلي مع  (األنوار ألعمال األبرارادلشاركة يف حتقيق كتاب )ـــ 

   حاشييت الكمثرى واحلاج إبراىيم، وىو قيد اإلجناز. 

 :، منهاحمكمة علمية جمالتمة إىل مقد   علمية أحباثـــ 

ل ب  ق   ،يف حاشيتو على تفسري البيضاوي الرتجيح بالنظم عند القونوي ــ 

 م. 7107للنشر يف معهد البحوث والدراسات العربية بالقاىرة، عام 

دراسة تأصيلية  ـ ـ االختيار بني القراءات عند أيب السعود العمادي

 م.7102ل للنشر يف جملة جامعة دمشق، عام ب  ق   ،تطبيقية

كتاب فتح الرمحن  ي يفــ أسرار التقدًن والتأخري يف آيات ادلتشابو اللفظ

  ، بكشف ما يلتبس يف القرآن لزكريا األنصاري ــ دراسة حتليلية مقارنة

 م. 7104ل للنشر يف جملة اجلامعة األمسرية يف ليبيا عام ب  ق  



ــ أسرار التعريف والتنكري يف آيات ادلتشابو اللفظي يف كتاب فتح الرمحن 

   ،ـ دراسة حتليلية مقارنةبكشف ما يلتبس يف القرآن لزكريا األنصاري ـ

 م.7104ل للنشر يف جملة جامعة حلب عام ب  ق  

ــ الرتجيح بالبالغة عند ابن ادلنري يف كتابو االنتصاف ــ دراسة حتليلية 

 .م7104نشر يف جملة جامعة حلب عام ق ب ل لل ،مقارنة

ق ب ل للنشر يف  ،ــ الرتجيح بالبالغة يف معىن ادلعىن ــ دراسة نظرية تطبيقية

  م.7104جملة جامعة حلب عام 

شر يف جملة ن   ،مؤلفات زكريا األنصاري يف التفسري وعلوم القرآنــ   

   م. 7109اجلامعة األمسرية يف ليبيا عام 

  
    

 

                                                                                                  

 

  


