
 
 الــذاتٌــــــة السٌــــــــرة

  
ـة الحكٌم عبد منـى.د  الَعسَّ
  

 :الشخصٌة المعلومات
  

 .سورٌة: الجنسٌة
 م3791/ دمشق: الوالدة وتارٌخ مكان
 عازبة: االجتماعٌة الحالة
 دمشق جامعة/  الشرٌعة كلٌة/ والحدٌث القرآن علوم قسم ورئٌسةأستاذ مساعد : الحالً العمل
 66721 799 193112:سورٌا/ الجوال هاتف

 muna311936@gmail.com :االلكترونً البرٌد

  
 :األكادٌمٌة الشهادات

  
 م3771/ دمشق جامعةجدا جٌد درجة الشرٌعة فً إجازة •
  
 اإلسالمٌة الشرٌعة فً علٌا دراسات دبلوم •

 م3772/ دمشق جامعةجدا جٌد درجة وأصوله اإلسالمً الفقه اختصاص
  
 اإلسالمٌة الشرٌعة فً علٌا دراسات دبلوم •

 م3777/ دمشق جامعة جدا جٌد درجة النبوي الحدٌث اختصاص
  
       اإلسالمٌة الشرٌعة فً ماجستٌر •

 .م1661/ دمشق جامعة الشرف مرتبة مع امتٌاز درجة وعلومه النبوي الحدٌث اختصاص
  
     اإلسالمٌة الشرٌعة فً دكتوراة •

 .م1662/ دمشق جامعةجدا جٌد درجةوعلومه النبوي الحدٌث اختصاص
  
  
 

 :والتدرٌسٌة العملٌة الخبرات
  
سة •  3779-ـ3771دمشق رٌف/ بدارٌا الشرعٌة الثانوٌة ُمَدرِّ
سة •  .1666-3779دمشق/ الشرٌعة كلٌة/ دمشق جامعةمتفرغة(  معٌدة) ُمَدرِّ
سة •  1669 -3771دمشق/ الشرعٌة للعلوم الفرقان جمعٌة معهد ُمَدرِّ
سة •  1661-1669دمشق رٌف/ بالمعضمٌة الشرعٌة الثانوٌة ُمَدرِّ
سة •  1636 -1661دمشق/ التخصص قسم/ اإلسالمً الفتح مجمع ُمَدرِّ
سة •  1661 -1662دمشق/ الشرٌعة كلٌة/ دمشق جامعة (تدرٌسٌة هٌئة عضو) متمرنة ُمَدرِّ
سة •  1639 -1661دمشق/ الشرٌعة كلٌة/ دمشق جامعة أصٌلة ُمَدرِّ
 1613 -1631دمشق/ الشرٌعة كلٌة/ دمشق جامعةأستاذ مساعد  •
 1639 -1633دمشق/ الشرٌعة كلٌة/ دمشق جامعة والحدٌث القرآن علوم قسم رئٌسة •
 1613 - 1637دمشق/ الشرٌعة كلٌة/ دمشق جامعة والحدٌث القرآن علوم قسم رئٌسة •
 1613 -1669الشرٌعة كلٌة/ دمشق جامعة فً الماجستٌر رسائل من عدد على اإلشراف •
 1613 -1669الشرٌعة كلٌة/ دمشق جامعة فً والدكتوراة الماجستٌر رسائل من عدد تحكٌم •
 1631 -1631الدٌن أصول كلٌة/ درمان أم جامعة فً والدكتوراة الماجستٌر رسائل من عدد تحكٌم •
 1613 -1667دمشق جامعة مجلة فً العلمٌة األبحاث من عدد تحكٌم •
 1631 دمشق/ العربً التراث مجلة فً العلمٌة األبحاث من عدد تحكٌم •
  



 :والمنشورات العلمٌة األبحاث
  
 (.ماجستٌر رسالة)البابرتً لإلمام األنوار مشارق شرح األبرار تحفة من جزء تحقٌق •
 (دكتوراة رسالة)" اإلٌمان شعب" كتابه فً البٌهقً اإلمام عند الحدٌثٌة الصناعة •
 (محكم علمً بحث)دمشق جامعة مجلة/ الحدٌث وعلوم البابرتً اإلمام •
 (محكم علمً بحث)دمشق جامعة مجلة/البٌهقً اإلمام عند الثقة زٌادة •
 (محكم علمً بحث)دمشق جامعة مجلة/ اإلٌمان شعب فً التصنٌف •
 (محكم علمً بحث)دمشق جامعة مجلة/ النبوي دٌثالح فً للعدد البالغً المعنى •
 (محكم علمً بحث)التراث العربً  مجلة/ وقرائن الجمع بٌن األسانٌد وجوه  •
 (علمٌة مقالة)بدمشق العربٌة الموسوعة/ الصابونً •
 (علمٌة مقالة)بدمشق العربٌة الموسوعة/ المقدسً الدٌن ضٌاء •
 (علمٌة مقالة)بدمشق العربٌة الموسوعة/ عباس بن هللا عبٌد •
 (علمٌة مقالة)بدمشق العربٌة الموسوعة/ طالب أبً بن عقٌل •
 (علمٌة مقالة)بدمشق العربٌة الموسوعة/ عصرون أبً ابن •
 (علمٌة مقالة)بدمشق العربٌة الموسوعة /الكتانً جعفر بن محمد •
 (علمٌة مقالة)بدمشق العربٌة الموسوعة/ القدوري محمد بن أحمد •
 (مؤلف كتاب) م1661دمشق/  النوادر دار/ "اإلٌمان شعب" كتابه فً البٌهقً اإلمام عند الحدٌثٌة الصناعة •
  

 :األجنبٌة اللغات
  
 جٌد: محادثة/  جٌد: كتابة/  جٌد: قراءة: االنكلٌزٌة اللغة •
  

 :الحاسوبٌة الخبرات
  

 م1667/ دمشق جامعة((/ ICDL الحاسوب قٌادة فً معٌارٌة شهادة •

  
 :العلمٌة المؤتمرات

  
 م3777األردن-َعمان/اإلسالمً للفكر العالمً المعهد اإلسالمٌة المنهجٌة مؤتمر •
 م1661سورٌا-دمشق/ دمشق جامعة/ الشرٌعة كلٌةاإلسالمٌة الشرٌعة فً األسرة تمكٌن مؤتمر •


