
 بديع بن حممد شريف السيد اللحامالدكتور 

 م3/9/1959من مواليد دمشق 

تحصيله العلمي: 

. م1978 عام ،العامة - الفرع العلمي حصل على الثانوية- 

. م1982كلية الشريعة جامعة دمشق عام الشريعة من يف - اإلجازة 

.   م1987 - ماجستري يف اللغة العربية

 .م1986 - ماجستري يف الدراسات اإلسالمية

م. 1993 الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية (اختصاص احلديث النبوي وعلومه)- 

التدريس: 

. م1984 عام  كلية الشريعة جبامعة دمشقعني معيداً يف- 

 م.1993عنيِّ مدرساً يف قسم علوم القرآن واحلديث بكلية الشريعة (جامعة دمشق) عام - 

م. 2006- عني استاذاً مساعداً  

 م.2007اجلامع األموي الكبري بدمشق، منذ عام ب النبوي وعلومه حتت قبة النسرحلديث امدرس - 

 م وحىت اآلن. 2011- مدرس يف جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية 

 .م2001- أستاذ زائر (دار العلوم لندوة العلماء) بلكنو يف اهلند ، 

- أشرف وناقش عدداً من الرسائل اجلامعية يف عدد من اجلامعات العربية. 

 :المناصب اإلدارية التي توالها

 م)2001 - 1997للشؤون اإلدارية (الشريعة وكيل كلية - 

 م)2007 - 2001للشؤون العلمية (الشريعة وكيل الكلية - 

 م)2008 - 2007رئيس قسم علوم القرآن واحلديث (- 

 م)2013 -م 2009عميد كلية الشريعة (- 
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. )2018 - 2013املدير العام لـ (صندوق الزكاة والصَّدقات) يف اجلمهورية العربية السورية (- 

. )م2017-31/8/2015رئيس قسم علوم القرآن واحلديث بكلية الشريعة (جامعة دمشق) (- 

- حىت تارخيه). 2017- عميد كلية الشريعة (

.  باجلمهورية العربية السوريةعضو اللَّجنة العليا لشؤون القرآن الكرمي، يف وزارة األوقاف- 

- عضو هيئة حترير جملة جامعة دمشق. 

- عضو هيئة حترير جملة الرتاث العريب اليت يصدرها احتاد الكتاب العرب. 

من جهوده العلمية: 

. - امليسر من علوم األثر

- اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي وجهوده يف احلديث وعلومه. 

- اإليضاح يف علوم احلديث واالصطالح: باملشاركة مع شيخه الشيخ مصطفى اخلن. 

. مدرسة احلديث يف دمشق يف القرن الرابع عشر اهلجري- 

 - وهبة الزحيلي العامل الفقيه املفسر. 

 - املوجز امليسر يف أصول الفقه. 

- حتقيق وتعليق على كتاب مناهل العرفان يف علوم القرآن. 

- حبث يف حقيقة اإلعجاز يف القرآن الكرمي. 

(طبع باكستان)  (حتقيق) - الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج للسيوطي 

 .- الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة املصابيح) للطييب (حتقيق باملشاركة، مطبوع)

 رفع الريبة عما جيوز وما ال جيوز من الغيبة ، للشوكاين ( دراسة وحتقيق ). - 

وابن حزم، وغريها ، وعدد من رسائل اإلمام الغزايل ، باإلضافة إىل عدد من كتب السيوطي ورسائله 
 .

 شارك يف العديد من املؤمترات والدورات منها:: الندوات والمؤتمرات
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م ). 1995- مؤمتر القرآن الكرمي (علوم وآفاق ) والذي أُقيَم يف دمشق عام ( 

- الدورة التدريبية خلاصة لألســــاليب احلديثــــة للتعامل مــع األحداث املنحرفني أو االجتماعية املقامة 
 م ) وكان عنوان حبثه دور الشريعة اإلسالمية يف احلد من ظاهرة جنوح 1998بدمشق عام ( 

 األحداث وقد لقي هذا البحث استحسان املشاركني. 

- املؤمتر السادس لرابطة اجلامعات اإلسالمية الذي ُعقد يف جامعة آل البيت (األردن) ُممثالً عن كلية 
م ) وهو مؤمتر خاص بالتحديات اليت سيواجهها العامل 1999الشريعة جبامعة دمشق عام ( 

اإلسالمي يف القرن احلادي والعشرين. 

م. 2005، جامعة الشارقة ،  النبوية اجلهود املبذولة يف خدمة السنة- مؤمتر 

- شارك بالدورات التثقيفية اليت يُقيمها املركز الدويل للعلوم اإلسالمية يف إندونيسيا والذي مقرّه 
بأملانيا. 
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