
السیرة الذاتیة 

 المعلومات الشخصية: -

  الثالثي: مدين حممد اهلواري.االسم -

 اجلنسية: عريب سوري -
 م.1975مكان امليالد: سوريا -حمافظة محاه - مدينة طيبة اإلمام- عام  -

 احلالة االجتماعية: متزوج  -
 00963988866146اهلاتف احملمول:  -

 عنوان اإلقامة: دمشق -معضمية الشام. -
 madienhawary@hotmail.comالربيد االلكرتوين:  -

 
 المؤهالت العلمية: -
حصل على درجة الدكتوراه يف قسم الفلسفة اإلسالمية يف كلية دار العلوم يف جامعة القاهرة  بدرجة الشرف  -

( نظرية المعرفة بين المعتزلة والصوفية حتى القرن الخامس الهجري، دراسة :م. وهي بعنوان2007األوىل عام

 .نقدية مقارنة)

حصل على درجة املاجستري يف قسم الفلسفة اإلسالمية يف كلية دار العلوم يف جامعة القاهرة  بدرجة امتياز  -
) وآراؤه الكالمية، مع تحقيق كتابه: االعتقاد الخالص من الشك ه724ت (ابن العطار(م. وهي بعنوان2003عام

 .واالنتقاد)
 م.2000حصل على متهيدي املاجستري يف قسم الفلسفة اإلسالمية يف كلية دار العلوم يف جامعة القاهرة عام -

 م.2008عني مدرساً يف قسم العقائد واألديان يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق عام -
حصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق عام  -

 م.1999
 م.1997حصل على إجازة يف الشريعة اإلسالمية من كلية الشريعة يف جامعة دمشق عام  -
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  عقائد وأديان وأخالق)(االختصاص الدقيق:الخبرات العلمية: -

 إلى تولي رئاسة قسم العقائد 1997بدأت الخبرات العلمية منذ التعين كمعيد في كلية الشريعة
 2020واألديان

 م.1997عني معيداً يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق يف قسم العقائد واألديان عام -
 م1999أوفد ببعثة إىل مجهورية مصر العربية لنيل درجة املاجستري والدكتوراه يف العقائد واألديان عام  -

حصل على درجة املاجستري يف الفلسفة اإلسالمية بتقدير امتياز مث درجة الدكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية  -
 بدرجة الشرف األوىل.

 م.2008ُعنيِّ مدرساً يف قسم العقائد واألديان يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق عام -
 م.2010ُعنيِّ مدرساً متأصًاليف قسم العقائد واألديان يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق عام  -

 م.2020ُعنيِّ رئيساً لقسم العقائد واألديان يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق عام  -
 ال يزال ميارس عمله العلمي كرئيس لقسم العقائد واألديان ومدرساً يف هذا القسم حىت هذا التاريخ. -

درَّس العديد من املقررات يف قسم العقائد واألديان يف املرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا منذ العام  -
 م .2020م وحىت هذا العام 2008الدراسي 

–(سنة ثالثة) العقيدة اإلسالمية والفكر المعاصر: في المرحلة الجامعيةاملقررات اليت درسها يف الكلية -

الفرق – البحث سنة رابعة المنطق ومناهج–سنة ثانية - األخالق والتزكية سنة رابعة العقيدة اإلسالمية 

  من املواد.مقررات العملي لكثير– سنة أوىل نظام اإلسالم املنهج الرتبوي سنة ثانية- – سنة ثالثة واألديان

(علم كالم ومذاهب املتكلمني)، نظرية التكليف:في مرحلة الدراسات العليااملقررات اليت درسها يف الكلية -

 (ضوابط العلم واملعرفة).المنطق ومناهج البحث

 يشرف على العديد من البحوث والرسائل العلمية يف قسم العقائد واألديان منذ التعني وحىت اآلن. -

 ناقش العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه يف قسم العقائد واألديان منذ التعني وحىت اآلن. -
 اإلشراف على العديد من األحباث احملكمة لطالب الدراسات العليا واملشاركة يف إجنازها. -

 قام بتحكيم العديد من البحوث العلمية يف جملة جامعة دمشق وغريها. -
 ُكّلف من قبل جمالس الكلية خالل السنوات السابقة بالتدريس يف كل من: -

التابع لوزارة التعليم العايل(يف دمشق) وجامعة والمعهد المتوسط الشرعي (يف جامعة حلب) كلية الشريعة

 بالد الشام اخلاصة(دمشق) .
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-كلف من قبل وزارة األوقاف يف دمشق للقيام بتحكيم الكتب الشرعية التابعة هلا يف املعاهد واملدارس 
 الشرعية.

 املختصة بكتب العقيدة كعضو يف جلنة تأليف املناهج الشرعية-كلف من قبل وزارة األوقاف يف دمشق 
 التابعة هلا يف املعاهد واملدارس الشرعية.

 -كلف من قبل وزارة األوقاف يف دمشق إلعطاء دروس وحماضرات ودورات علمية يف مساجد دمشق.
 م.2008شارك يف مؤمتر متكني األسرة يف الشريعة اإلسالمية املنعقد يف كلية الشريعة جبامعة دمشق عام  -

  م.2009شارك يف مؤمتر التسامح الديين الذي انعقد يف كلية الشريعة جبامعة دمشق عام  -

 الكتب المطبوعة والمنشورة

 دار – حىت القرن اخلامس اهلجري دراسة حتليلية مقارنة- دمشق نظرية المعرفة بين المعتزلة والصوفية -

 م.2014 ه 1435 1النوادر. ط

  البن العطار(تلميذ النووي)  قيد الطباعة.تحقيق كتاب االعتقاد الخالص من الشك واالنتقاد -

  كتاب جامعي ومقرر لطالب السنة الرابعة يف كلية الشريعة، دمشق.كتاب األخالق والتزكية -

  كتاب جامعي ومقرر لطالب السنة الرابعة يف كلية الشريعة، دمشق.كتاب المنطق والفلسفة -

  حبث حمكم يف جامعة دمشق باالشرتاك مع الباحثة مرمي إيبش.نظرية الكسب عند األشاعرة -

 

 المهارات: -
 ICDLاحلاسوب: قيادة احلاسوب الدولية  -
 اللغة االنكليزية: شهادة مستوى متوسط تؤهل للتأصيل كمدرس يف اجلامعة. -
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