
 السيرة الذاتية للدكتور احمد الزبيبي 

  جامعة دمشق .– أستاذ مساعد يف قسم العقائد و األديان بكلية الشريعة –امحد عبد اجلليل الزبييب 

  باكستان . – الهور –حصل على املاجستري و الدكتوراه من جامعة البنجاب 

 أليب عبد اهللا حممد بن » حترير املطالب ملا تضمنته عقيدة ابن احلاجب « عنوان أطروحة املؤهل العلمي :
 م .1996 سنة – دراسة و حتقيق –قاسم البكي الكومي 

  : العقيدة اإلسالمية .االختصاص الدقيق

م  شغل منصب رئيس 24/1/2006م وأستاذاً مساعداً بتاريخ 4/7/1997ُعّني مدرساً متفرغاً بتاريخ 
 قسم العقائد و األديان لعدة دورات سابقاً .

 المقررات التي يُدرسها حالياً :

 العقيدة اإلسالمية للسنة الثانية - كلية الشريعة . .1
 العقيدة اإلسالمية و الفكر املعاصر للسنة الثالثة - كلية الشريعة . .2
 مهارات التواصل وطرق التدريس للسنة الثالثة - كلية الشريعة. .3

 مادة تيارات فكرية معاصرة يف الدراسات العليا -كلية الشريعة. .4

 مادة علم الكالم يف الدراسات العليا - كلية الشريعة . .5

 :المقررات التي سبق له تدريسها 

 تاريخ األديان للسنة الثالثة - كلية الشريعة .

 األخالق و النظام االجتماعي يف القرآن للسنة الرابعة - كلية الشريعة .   

 مادة نظام اإلسالم للسنة األوىل - كلية الشريعة .  

  جامعة دمشق .– كلية الرتبية –طرق تدريس الرتبية الدينية دبلوم التأهيل الرتبوي
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-2007 جامعة دمشق – كلية الشريعة –:نظام اإلسالم للسنة األوىل الكتب التي شارك في تأليفها 
 م.2008

  كلية الشريعة .–األخالق و النظام االجتماعي يف القرآن  للسنة الرابعة 

  كلية الشريعة.–طرق التدريس للسنة الثالثة 

حتقيق و دراسة كتاب : < تنزيه األنبياء عّما نسب إليهم حثالة األغبياء > البن مخري - دار ابن حزم 
  لبنان .– بريوت –م 2003 –

 العديد من املقاالت يف املوسوعة العربية بدمشق .

 المقاالت العلمية المحكمة :

دراسة نقدية نشرت يف »مقالة بعنوان: «تكامل املناهج املختلفة يف االستدالل على وجود اهللا تعاىل  .1
 م ) .2006- العدد األول-22جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية (اجمللد 

مقالة بعنوان: «دعائم استقراراألسرة يف ظل الشريعة اإلسالمية القوامة والنفقة أمنوذجاً - دراسة حتليلية  .2
  م.11/7/2011، متت املوافقة على نشرها يف اجمللة املذكورة سابقاً بتاريخ »مقارنة

، متت املوافقة على نشرها يف اجمللة »مقالة بعنوان: « االعتقاد احلق واإلرهاب - دراسة حتليلية نقدية .3
 م.13/11/2011املذكورة بتاريخ 

، متت املوافقة على نشرها يف اجمللة املذكورة »مقالة بعنوان:« أمساء علم الكالم - دراسة حتليلية نقدية .4
 م.12/12/2019بتاريخ 
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