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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
 السيرة العلمية

 حازم زكريا محي الدين للدكتور
 

 :الشهادات العلمية 

 

 7654 :دمشقجامعة  الشريعة،ة كلي  بدرجة جيد جداً، ،يف الشريعة ليسانسم. 
 7661 :بدرجة جيدد جدداً، ،، ختصص الفقه اإلسالمي وأصولهدبلوم الدراسات العليام  

 .دمشق جامعة كلية الشريعة،
 7665 :بع لوكالدددة ال دددوث يدددة اليدددامعهدددد ال باليونسددد و، و  دبلدددوم يف اليل يدددو ال بدددو ،م

 .الدولية، عمَّان
 2002 :اسدددددددات كليدددددددة اإلمدددددددام ا و اعدددددددي للدر   ماجسدددددددير يف الدراسدددددددات اإلسدددددددالمية،م

  .بروت بدرجة جيد جداً، اإلسالمية،
 2002 :ن الثانية، فرنساربية، جامعة ليو الع/ةيدبلوم جامعي يف ال مجة الفرنسم. 
 2001 دددددة اإلن ليميدددددة، معهدددددد اعلددددديال الل دددددات، ا امعدددددة اإلسدددددالمية شدددددهادة  اقدددددان اللم 

 العادلية، ماليميا.
 2004 :ا امعدددة اإلسدددالمية  ،الشدددر بدرجدددة  دكيدددورال فلسدددفة يف الدراسدددات القر نيدددة،م

 اليميا.م العادلية،

 

 :التدريس 

 
 7663 _2000ل بيدددة اإلسدددالمية، يف مددددارل وكالدددة ال دددوث اددددريس مدددادة الل دددة العربيدددة وا:  م

 الدولية، يف دمشق.
  زلاضر يف كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان، فرع دمشق :م2077 ىل  2005من عام . 
  يف قسال أصول الدين،   اذليئة اليدريسيةعضو  م:2074عام الدراسي  ىل هناية ال 2077من عام

   ، جامعة حلب.كلية الشريعة
  مدرل منيدب  ىل كلية الشريعة جامعة دمشقم: 2074هناية   ىل  2072من.  
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  :العمل احلالي 

 
 :علددوم القددر ن  يف قسددال  )مدددرل  عضددو اذليئددة اليدريسددية م حددت اار:دده:2075 ابيددداً  مددن عددام

  .  يف كلية الشريعة، جامعة دمشق  ،واحلديث
  عددة بددالد الشددام للعلددوم الشددرعية، يف جاماليدددريس ، م2076_2075 ابيددداً  مددن العددام الدراسددي

  فرع رلمع الفيح اإلسالمي يف دمشق. 
 

 :اخلربات 

 
  ،منحة  مالة مدير ا امعة اإلسالمية العادلية مباليميا(Rector’s Fellowship -   

Scholarship IIUM (  ،2003.م 
  شهادة أفضو طالب دكيورالbest student العام يف قسال الدراسات القر نية واحلديثية، يف 

 م، من ا امعة اإلسالمية العادلية، ماليميا. 2004ا كادميي 
 ( م .2072زل ال علمي يف رللة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقيصادية منذ عام 

  مشر  على عدد من رسائو ادلاجسير يف قسال علوم القر ن واحلديث يف كلية الشريعة، جامعة
 ائو ادلاجسير والدكيورال يف كلية الشريعة.ومشاركة يف مناقشة عدد من رس دمشق.

 

 :املنشورات العلمية 

 

 أواًل:  الكتب:
ادللي  الشديب ب در  رجدب، باالشد ا  مدع  تحقيق كتاب "هداية المريد إلى  وىوهرة التوحيىد" .7

 م.7661و يب سليمان، دمشق، دار اخلر للطباعة والنشر، 

لسىىىفمي لىىىي اىىىف  الشىىىام لىىىي م(: را ىىىد الت ديىىىد اإ0291الشىىىيا رىىىاهر ال )ا ىىىر   ت   .2
   م. 2007،  منشورات دار القلال، دمشق، العصر الحديث

باالشدد ا  مددع  ،ددرين،  دار الف ددر، دمشددق،  خطىىاب الت ديىىد اإلسىىفمي: اوزمسىىة واولسىى لة  .2
 م.2001

منشددورات دار الندددوادر، مفهىىوم السىىىسن اإلهيىىة لىىىي الفكىىر اإلسىىىفمي: ر،ىىيد ر ىىىا  مو وىىىاً    .1
 م.2072، 2ط
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لصىىفل السيالسىىي فسىىد مفسىىر  القىىرين الكىىريح لىىي العصىىر الحىىديث: ر،ىىيد ر ىىا خطىىاب اإ .2
 م.2006دار العربية للنشر واليو يع، ري  دمشق،  . ورسطاو  ووهر   مو واً 

، صددر  دذا ال يداب  رالسة وتقديح لكتاب " هضة اومىة وحياتهىا" للشىيا رسطىاو  وىوهر  .3
عدددن م يبدددة اإلسددد ندرية ضدددمن مشدددروعها: ب عدددادة  صددددار كيدددب الددد اث اإلسدددالمي احلدددديث يف 

   م.2072القرنني الياسع عشر والعشرينب، سلسلة: يف الف ر النهضو  اإلسالمي، 
الربداط، مسسسدة مسمندون   ليو دانس جانسدن،  "تفسير القرين لي مصر الحديثة": ارمجة كياب .4

 م.2074 دراسات، بال حدود لل

مقدرر لطدالب السدنة  ، كيداب جدامعي، يف كليدة الشدريعة جامعدة دمشدق،حا ر العالح اإلسىفمي .5
 م.2020 ا وىل،

 

 ثا ياً: البحوث:   
: مراجعدددة ل يددداب بالشددداطيب ومقاصدددد الشدددريعةب للددددكيور  ددداد  الشىىىاربي ومقالصىىىد الشىىىريعة .7

اصددر عدن ا امعدة اإلسدالمية العادليدة ، رللة ف رية نص  سنوية زل مة، الت ديدالعبيد ، رللة 
 م. 2002 د / أغسطس 7123يف ماليميا، العدد الثامن عشر، السنة الياسعة، رجب 

الشيا محمد فبده وكتااى  رلسىالة التوحيىد: مىدخى إلى   رالسىة البعىد اإلصىفحي لىي خطااى   .2
  والعشدددددرون، ، ا امعدددددة اإلسدددددالمية العادليدددددة يف ماليميدددددا، العددددددد احلدددددادالت ديىىىىىد، رللدددددة العقىىىىىد 
 م. 2004 د/7125

للمسيشدددرهل اذلولندددد  ج.  "تفسىىىير القىىىرين لىىىي مصىىىر لىىىي العصىىىر الحىىىديث" كيددداب مراجعدددة .2
جانسن، رللة اإلسالم يف  سيا، رللة دولية نصد  سدنوية زل مدة، اصددر عدن ا امعدة اإلسدالمية 

 م.2003، 2، العدد 2العادلية، ماليميا، اجمللد 
م لىىىة  ،الحديثيىىىة و،ىىىروحها:  رالسىىىة  صىىىي ة تحليليىىىةقضىىىية "،ىىىرم المىىىرأة" لىىىي المصىىىسفات  .1

 م.2004، 7، العدد 1، ا امعة اإلسالمية العادلية، ماليميا، اجمللد اإلسفم لي يلسيا
رللدددة علميدددة  م لىىىة الرلسىىىالة قضىىىية االلسىىىتعمار اليراىىىي لىىىي تفسىىىير  "المسىىىار" و"ال ىىىواهر"   .2

عيدة طلبدة الدراسدات العليدا يف ا امعدة، ماليميدا، اصددر عدن مج ،زل مة، ا امعة اإلسالمية العادليدة
 م.2004عدد  سنة 

، ه(345 ت المىالكي اىن العراىيا لىي تفسىير "أحكىام القىرين" للقا ىي من معالح المىسه  .3
 .م 2020)يونيو  ، العدد ا ول، 24، اجمللد )م لة ال امعة اولسمرية
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 :  البحوث المترومةثالثاً: 
ب، م(0291ىى0881الفكىر اإلسىفمي الحىديث   إ،كالية التأخر والبحث فىن التقىدم لىيب .7

اصدددر عددن و ارة ا وقددا  والشددسون الدينيددة، عةمددان، السددنة  م لىىة التسىىام  اددللي  علددي مددراد، 
 )عن الفرنسية .م.  2001، 2الثانية، شيا ، العدد 

وائددو حددالهل، رللددة اليسددامح، العدددد  " أولويىىة القىىرين لىىي السألريىىة اولصىىولية فسىىد الشىىاربي"  .2
 م،  )عن اإلن ليمية .2070ة الثامنة، شيا  ، السن26

، يو دددانس جانسدددن، رللدددة ألبددداب، مسسسدددة مسمندددون بدددال ب ألىىىرة فامىىىة فلىىى  القىىىرين وتفسىىىيره" .2
 )عن اإلن ليمية . .2072حدود، الرباط،  صي ، 

، مسينصدر مدر، مسسسدة "ة: تطىور  لىي تفسىير القىرين لىي القىرن العشىرينالسورة َوَحدة  صىي  " .1
 )عن اإلن ليمية . م.2074 مسمنون بال حدود،

 

  :اإلن ليمية والفرنسية. الليات اووسبية 

  اليفسر وعلوم القر ن :م ال التخصص العلمي الدقيق. 

 :يف العصر احلديث. الف ر اإلسالمي الدراسات القر نية،   م ال البحث والترومة 
 

mhazem9k@yahoo.comail: -E   
 

*********************************************** 
 
 
 

 وبركاته السالم عليكم ورحمة الله
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