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 االسم والشهرة : عبد العزیز حاجي           اســم األب: عید حاجي
 م).1958مكان وتاریخ الوالدة : محافظة الحسكة ، منطقة المالكیة ، قریة رمـیالن الشیخ (

 م ـ االختصاص الدقیق: تفسیر القرآن وعلومه.2010أستاذ مساعد ـ آب ـــ الرتبة العلمیة : 
 الشهادات العلمیة التي حصل علیها:

م) بجمهوریة مصر 1998 من كلیة دار العلوم  بجامعة القاهرة عام (مناهج التفسیر العقديـ شهادة الدكتوراه في 
 الشرف األولى.العربیة بمرتبة 

ـ شهادة التخصص العالي ( الماجستیر) في تفسیر القرآن وعلومه من جامعة الفاتح بالجماهیریة اللیبیة عام 
مع التَّوصیة بطباعة م) على رسالة بعنوان :(البیضاوي مفسِّراً ) بإشراف األستاذ الدكتور عبد السالم أبو ناجي 1991(

 الرسالة وتبادلها بین الجامعات.

  جیدبمرتبة)م 1993ــ شهادة دبلوم التأهیل التربوي من كلیة التربیة بجامعة دمشق عام (
 .جید جداً بمرتبة م) 1981ـ شهادة اإلجازة في الشریعة (لیسانس) من كلیة الشریعة بجامعة دمشق عام (

األول على )م من مدرسة الثانویة الشرعیة في  مدینة دیرالزور ــ بمرتبة 1977ــ شهادة الثانویة الشرعیة (
 الثانویات الشرعیة في القطر السوري.
 المناصب العلمیة واإلداریة :

 )م .1983ـــ عضو الهیئة التدریسیة في كلیة الشریعة بجامعة دمشق منذ أْن عّین معیًدا فیها عام (
 )م2007)م إلى نهایة (2000ـــ وكیل كلیة الشریعة للشؤون اإلداریة وشؤون الطالب من عام (

 )م.2013)م إلى نهایة (2009ــ نائب عمید كلیة الشریعة للشؤون العلمیة (
 )م.2005ـــ كلف بتسییر عمادة كلیة الشریعة بجامعة دمشق (

 )م وهو ال یزال على رأس عمله.2017ــ أعید تعیینه نائًبا علمًیا في كلیة الشریعة بجامعة دمشق (
 ــ عضو المجلس العلمي في قسم علوم القرآن والحدیث في كلیة الشریعة بجامعة دمشق حالًیا.

 ــ اشترك في لجان علمیة عدیدة لوضع المناهج في جامعة دمشق ووزارة األوقاف السوریة .
 مـ االختصاص الدقیق: تفسیر القرآن وعلومه.2010أستاذ مساعد ـ آب ـــ الرتبة العلمیة : 

 ـــ المقررات التي قام ویقوم بتدریسها:
 بیان السنة للقرآن في مرحلة الماجستیر في الحدیث النبوي وعلومه ـ كلیة الشریعة ـ جامعة دمشق.

 التفسیر العام للسنة الثانیة في كلیة الشریعة ـ جامعة دمشق
 التفسیر التحلیلي في ماجستیر التفسیر ـ كلیة الشریعة ـ جامعة دمشق
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 المؤتمرات والندوات التي شارك فیها:
 اسم المؤتمر                           البلد             نوع المشاركة               تاریخ المشاركة

 )م2001 : دور المؤسسة التعلیمیة الدعوي   (بحثـــ دور الجامعات اإلسالمیة في          لیبیا        
  الحضارة اإلنسانیة (ندوة)                                في الحضارة اإلسالمیة

 )م2004ـــ المؤتمر العام السابع لرابطة           لبنان      مشاركة في لجان المؤتمر لتطویر المناهج  (
  الجامعات اإلسالمیة.

 )م2008 : خصائص المنهج القرآني في الدعوة (بحثـــــ     مؤتمـــــــر                    لیبیا     
 (القرآن ذلك الكتاب ال ریب فیه)                         إلى العقیدة.

 :ـ األبحاث والمؤلفات المطبوعة والمنشورة وقید النشر
ــ محمد جمال الدین القاسمي مفسراً (بحث محكم) نشر في مجلة التراث العربي التي تصدر عن اتحاد كتاب 

 العرب في سوریا.
ـــ صبحي الصالح وجهوده في علوم القرآن من خالل كتابه:مباحث في علوم القرآن، (بحث محكم). نشر في 

 مجلة التراث العربي التي تصدر عن اتحاد كتاب العرب في سوریا.
ــ دور المؤسسة التعلیمیة الدعوي في الحضارة اإلسالمیة . إهداء إلى أستاذنا الدكتور وهبة الزحیلي ــ رحمه اهللا ــ 

 نشر في كتاب خاص صدر عن دار الفكر بمناسبة تكریمه.
ــ كبرى الیقینیات الكونیة لألستاذ الدكتور محمد سعید رمضان البوطي رحمه اهللا (تعریف ودراسة) نشر في كتاب 

 خاص صدر عن دار الفكر بمناسبة تكریمه.
ـــ مناهج المفسرین في تفسیر آیات العقیدة ( رسالة دكتوراه) طبع بعنوان : تفسیر آیات العقیدة ...في مجلدین ، 

 وهو مقرر ومرجع (اآلن)في بعض الجامعات الباكستانیة والیمنیة.
 ــ البیضاوي مفسًرا (رسالة ماجستیر) مطبوع .

 ــ مجموعة أبحاث متنوعة في الموسوعة العربیة المطبوعة في دمشق.

 :اإلشراف والمناقشات العلمية

 ــ أشرف وناقش العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه في : 
 كلیة الشریعة بجامعة دمشق ـــ كلیتي اآلداب بجامعتي دمشق والبعث في سوریا ـــ كلیة التربیة بجامعة دمشق ـــ 

 الجامعات والكليات التي دّرس ويدّرس فيها: 

كلیة الشریعة بجامعة دمشق ــ كلیة اآلداب في جامعة دمشق ــ جامعة بالد الشام ( فرع مجمع الشیخ أحمد 
 كفتارو)....

 الدكتور عبد العزیز حاجي
                                                  نائب عمید كلیة الشریعة للشؤون العلمیة بجامعة دمشق
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