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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السرية الذاتية
 
 
 
 

 شخصيــة:العلومات امل [1]

 املؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات احلـــــاصل علــــيهـــا: [2]

 :الرتبة العلمية [3]

 : اخلربات العملية [4]

 الوضع العائلي مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية الثالثي االسم

 عاصم جمعة إبراهيم الكيالي
 وثيقة فلسطينية

 بيروت 1954آب  )لبنان(
 متزوج

 بناية النقري، قرب مدرسة اإليمان، دوحة عرمون، الشويفات القبة :مكان اإلقامة الحالي
 assemalkayyali@gmail.com :البريد اإللكتروني 05813243 هاتف ثابت:

 03603934 هاتف نقال واتساب: 03603934 هاتف نقال لالتصال:

 م
 المــــؤهـــــل

)دكتوراه، ماجستير، 
 ليسانس(

تاريخ 
الحصول 

 عليه
التخصص  الكلية الجامعة التقدير

 الدقيق
 البحثعنوان 

 جيد 1984 دكتوراه 1
جامعة السوربون 
جامعة باريس 
 بانتيون سوربون 

 كلية الفلسفة
تاريخ 

الفلسفة 
 اإلسالمية

فلسفة اإلنسان 
الكامل عند الشيخ 
 عبد الكريم الجيلي

مستح 1981 ماجستير 2
 سن

دار الحديث 
 الحسنية

العلوم 
اإلسالمية 
 والحديث

  التفسير

كلية الشريعة  جامعة األزهر جيد 1979 بكالوريوس 3
 والقانون 

الشريعة 
  اإلسالمية

 م
 الرتبة

 )أستاذ مساعد، مشارك، أستاذ(
تاريخ الحصول 

 المانحة للرتبة الجامعة عليه

 2010 أستاذ 1

درجة األستاذية من العضو المعتمد من الجامعات اللبنانية 
تكليف من عد والعربية في لجان ترقية األساتذة الجامعيين ب

صاحب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد 
 بدراسة سيرتي الذاتيةراغب قباني 

 جامعة بيروت اإلسالمية 2000 أستاذ مساعد 2
3    

 حديثةية

mailto:assemalkayyali@gmail.com
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 : املقررات التي مت تدريسها [5]

 : املهارات [6]

 
 
 

 اإلجنازات واآلثار العلمية:  [7]

العمل 
 الحالي

 مالحظات تاريخ البدء مكان العمل الجهة مسمى العمل

دار الكتب  رئيس قسم تحقيق كتب التصوف اإلسالمي
 العلمية

شويفات 
  2003 القبة

     

العمل 
 السابق

 مالحظات مكان العمل الجهة مسمى العمل
 أستاذ محاضر
ورئيس قسم 

 الدراسات اإلسالمية
ورئيس قسم شؤون 

 الطالب

  بيروت جامعة بيروت اإلسالمية

    

 المرحلة اسم المقرر
 مالحظات )ليسانس، ماجستير، دكتوراه(

  ليسانس، ماجستير، دكتوراه والفرق  التوحيد  1
  ليسانس، ماجستير التزكية والسلوك  2
  ليسانس، ماجستير مقارنة أديان  3
  ليسانس، ماجستير منطق وتاريخ التشريع ت 4

  البيان المهارة
ستخدمًا، يتطلب تحقيق الكتب بحثًا مضنيًا في المراجع والمصادر للتوصل إلى معاني كلمات بعضها ما عاد م البحث العلمي

 األحاديث، والمقارنة بين مختلف النسخوتخريج 
قي المادة إن عالقة األســـتاذ بالتالميذ ليســـت مجرد عالقة معلم ومتعلم، فالطالب يحتاج إلى من يدعمه في تل اإلشراف

ة طويلة وفي رفاهه الشــخصــي أثناء الدراســة حتى تجتمع التربية مع التعليم، وهو جانب ركزت عليه رالل ربر 
 والتربية الدينية.من التعليم 

 طورت عبر سنين البحث وتحقيق  الكتب مهارات ال يستهان بها في الحاسوب على برامج عديدة.  الحاسوب

 تاريخ النشر الجهة الناشرة الكتاب عنوان 
ارات من اللطائف اإللهية في شرح مخت  1

 الحكم العطائية
 )طبعة جديدة( 2013 دار الكتب العلمية

مجلدات، مخطوط يحقق  5) 2020 دار الكتب العلمية تفسير البدليسي للقرآن الكريم  2
 ألول مرة(
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 األحباث واملقاالت العلمية املنشورة: [8]

 إضافات أخرى: [9]
 
1 

 عمل علمي ما بين تأليف وتحقيق وتلخيص وإعداد ءتيما يزيد على ما

 
2 

 العالمية. العلمية  إلقاء محاضرات في العديد من المنتديات

 
3 

 في جمعية المقاصد تأليف سلسلة المبادئ اإلسالمية ) الشيخ واليمامة (اإلشراف على 

 

شرح منازل السائرين للشيخ محمد   3
 التستري 

 )مخطوط يحقق ألول مرة( 2016 دار مداد/مكتبة قوت القلوب

 2010 دار الكتب العلمية الوالية والولي في الدين اإلسالمي  4

 تاريخ النشر الجهة الناشرة اسم البحث أو المقالة 
في جريدة  عدد كبير من المقاالت  1

 اللواء
 2004-2000 جريدة اللواء

عدد كبير من المقاالت في   2
 جريدة البيان 

  دبي –جريدة البيان 

عدد كبير من المقاالت في مجلة   3
 درع اإلسالم

  أبو ظبي –درع اإلسالم 


