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 ذاتيةالسيرة ال

 المعلومات الشخصية: أواًل: 

 .دمحم مروان جزماتي عهد االسم: د.

  .م1979/ 1/5حمب، مكان الوالدة وتاريخيا: 

 الوضع العائمي: متزوجة.

 الجنسية : العربية السورية.

 سوريا.  -اإلقامة: دمشق

  2991905780التواصل: ىاتف موبايل 

 ثانيًا: المؤهالت العلمية:

، م1998، عام الثانوية الشرعية بحمب المدرسة من عمى الشيادة الثانوية الشرعية حصمت -1

 المرتبة االولى عمى مستوى القطر.مت عمى حصو 

 دفعتي، وحصمت عمى المرتبة الثانية عمى م0220، عام تخرجت من كمية الشريعة بدمشق -0

 بتقدير ممتاز.

 باسل لمتفوق خالل المرحمة الجامعية.الحصمت عمى شيادات  -3

عام  ازممت بتقدير اسات العميا في قسم الفقو اإلسالمي وأصولودر ال دبموم حصمت عمى شيادة -4

 م.0223

 م.0224، عام حصمت عمى شيادة الدبموم التأىيل التربوي في جامعة حمب بتقدير جيد جدا    -5
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بعنوان) أحكام العدالة في الفقو  الماجستير في الفقو اإلسالمي وأصولو شيادة حصمت عمى -6

 م.0226بتقدير جيد ، عام  اإلسالمي(

بعنوان )أساس التقديس لإلمام فخر خصص عقائد وأديان حصمت عمى شيادة الماجستير ت -7

 .م0212، عام جيد جدا  بتقدير ( -دراسة وتحقيق -الدين الرازي 

)بعنوان االستدالل باألحاديث  م0216/ 31/3حصمت عمى الدكتوراه في العقائد واألديان  -

 .(-دراسة تحميمية نقدية -الضعيفة والموضوعة عند المتكممين

 ثالثًا: الشهادات المهنية:

 م.0216عام  icdl)حصمت عمى الشيادة الدولية لقيادة الحاسوب، ) -1

 .أتبع حاليا  ورشة في المصارف اإلسالمية وآلية عمميا. تقديم الدكتور دمحم الخمف -0

 حاصمة عمى شيادة في المغة اإلنكميزية ،متوسط أعمى، معيد المغات، جامعة دمشق.  -3

 وظائف التي شغلتها والخبرات العلمية: رابعًا: ال

 م.0224تعينت مدرسة لمادة التربية اإلسالمية في محافظة حمص، عام  -1

 م ، اختصاص عقائد وأديان.0226تعينت معيدة في جامعة دمشق، عام  -0

ُعِينُت في جامعة دمشق ، كمية الشريعة، اختصاص عقائد وأديان لمتدريس فييا بوظيفة  -3

 م.0216مدرس، عام 

ست في جامعة دمشق، كمية الشريعة المقررات التالية: حاضر العالم اإلسالمي، سنة در  -4

عممي مادة  -نظام اإلسالم، سنة أولى -مناىج البحث وطرائق التدريس ، سنة رابعة -أولى

 أحاديث األحكام ، سنة رابعة.
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 خامسًا: األبحاث العلمية المحكمة: 

مين من نصوص المتشابيات. )مجمة جامعة بحث بعنوان: موقف عمماء السمف والمتكم -1

 حمب(.

البحث الثاني بعنوان: األحاديث الضعيفة والموضوعة في حياة الخضر عميو الّسالم و أثرىا  -0

 السيء،)مجمة جامعة حمب(.

البحث الثالث بعنوان: األحاديث الضعيفة والموضوعة في قصة سميمان عميو السالم.)مجمة  -3

 الحكمة(.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


