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 :-----------------------البريد االلكتروني

 م.1980 الفرع العلمي الشهادة الثانوية العامة:

 م.1984: إجازة في الشریعة دمشق عام الشهادة الجامعية األولى

 م.1985 / 11 / 24 : جامعة دمشق تاريخ التعيين معيداً في كلية الشريعة

 م.1997/ 5/5جامعة دمشق بصفة مدرس متمرن تاريخ التعيين في الهيئة التدريسية لكلية الشريعة:

 م.1999 / 5 / 5: تاريخ التعيين مدرساً مؤصالً 

 م.2006 / 6 / 11: تاريخ الترفيع إلى أستاذ مساعد

 / 1 إلى م2007 / 9 / 10: من  جامعة دمشق–تاريخ التعيين رئيساً لقسم العقائد واألديان في كلية الشريعة 
 م.2011 / 10

 :شهادات الدراسات العليا

، بعنوان: « دراسة ظاهرة السببیة في الكون في 1991الماجستیر في الدراسات اإلسالمیة عام  -1
 ضوء اإلسالم ».

اإلمام املاتريدي ومدرسته يف علم م، بعنوان: «  1996الدكتوراه في الدراسات اإلسالمیة عام  -2
 .»العقائد

 وكالهما من جامعة البنجاب.

: العقیدة اإلسالمیة، الفرق والدیان، التاریخ والحضارة اإلسالمیة، المحاور العلمية هي محل اهتمام
 الفكر الغربي الحدیث، أصول الدعوة، الفلسفة والنفس والمجتمع.

1 
 



 : األوردیة ( مستوى متقدم ) ، االنكلیزیة ( مستوى فوق المتوسط ).اللغات غير العربية
  أستاذ مساعد بقسم العقائد واألدیان في كلیة الشریعة بجامعة دمشق.الوضع الوظيفي الحالي:

 :البحوث العلمية المنشورة واألبحاث المنجزة، سوى بحثي الماجستير والدكتوراه
 م).1993 سنة )1(األسباب والمسببات بین الدین والفلسفة (مجلة القلم، جامعة البنجاب، العدد  -1
 ابن برجان األندلسي وجهوده في التفسیر الصوفي وعلم الكالم (بحث محكم في مجلة جامعة دمشق). -2
  دراسة نقدیة   ( بحث محكم في مجلة جامعة دمشق.–أنسنة الوحي  -3
 مجموعة بحوث لمواد في الموسوعة التي تصدرها هیئة الموسوعة العربیة الكبرى في دمشق، وهي: -4

 الحنیفیة. )1
 ابن حبان ( أبو حاتم البستي ). )2
 إسحاق بن راهویه. )3
 أبو إسحاق إبراهیم بن علي الشیرازي. )4
 زینب بنت جحش األسدیة. )5

 الخبرة العلمية:
تقییم الكثیر األبحاث العلمیة لصالح مجلة جامعة دمشق، والموسوعة العربیة الكبرى، وبعض  .1

 المجالت الجامعیة العربیة والباكستانیة.
 االشراف العلمي على عدد من طالب الدراسات العلیا، ومناقشة عدد من رسائل الماجستیر والدكتوراه. .2
فحص االنتاج العلمي من أجل تعیین وترفیع عدد من المدرسین، في كلیة الشریعة في جامعات:  .3

 دمشق، وحلب، والهور في الباكستان.
تقییم عدد من رسائل الدكتوراه لقسم الدراسات اإلسالمیة- كلیة الدراسات الشرقیة في جامعة البنجاب-  .4

 الهور، الباكستان.
 :الخبرات التدريسية

م، وقد شمل 1997 – 1996 جامعة دمشق منذ بدایة العام الدراسي –التدریس في كلیة الشریعة 
 ذلك عددًا من المقررات ، وهي:

 في السابق:ـــ 
- 6- التفسیر، 5- الفقه، 4- تاریخ األدیان، 3- التاریخ اإلسالمي، 2ـــ العقیدة اإلسالمیة، 1

 - نظام اإلسالم.8- حاضر العالم اإلسالمي، 7الحدیث، 
 وحالياً :ـــ 
 العقیدة اإلسالمیة، للسنة الثانیة. )1
 العقیدة اإلسالمیة والفكر المعاصر، للسنة الثالثة. )2
 مقرر أصول العقیدة لطالب ماجستیر العقائد واألدیان. )3
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ــــ تدریــــــــس عـــــــــــــــــدد من المقررات لطالب مرحلتي الماجستیر والدكتوراه، في جامعة العلوم 
م،      2011 – 2010 األردن،       وذلك ابتداءًا من العام الدراسي –اإلسالمیة العالمیة في : عمان 
 وقد شمل ذلك المقررات اآلتیة: 

 دراسات متقدمة في العقیدة اإلسالمیة. )1

 دراسات متقدمة في مقارنة األدیان. )2

 دراسات متقدمة في علم الكالم. )3

 دراسات نصیة في العقیدة اإلسالمیة. )4

 مع االشراف على عدد من رسائل الماجستیر والدكتوراه. )5

 المشاركة في فعاليات بعض المؤتمرات:

 م1998دمشق  مع تقدیم ورقة بحث األندلس عبر الزمان -1

 م2007دمشق  المؤتمر الدولي لإلعالم العربي واإلسالمي لدعم الشعب الفلسطیني -2

 مع إعداد البیان الختامي تمكین األسرة في الشریعة اإلسالمیة -3

 والمشاركة في إدارة وتنظیم المؤتمر

 م2008دمشق 

 باإلضافة إلى العضویة في:

  باكستان.–هیئة تحریر مجلة ( القلم ) التي تصدر عن جامعة الهور  -1

  باكستان.–هیئة تحریر مجلة ( اإلیضاح ) التي تصدر عن جامعة بشاور  -2

 الدكتور حسان القاري

 قسم العقائد واألدیان

  جامعة دمشق–كلیة الشریعة 
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