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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السرية الذاتية
 
 
 
 

 شخصيــة:العلومات امل [1]

 املؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات احلـــــاصل علــــيهـــا: [2]

 الوضع العائلي مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية الثالثي االسم
 متزوج القلمون  م1971-ه1399 لبناني محمد بن غّسان حبلص

 القلمون  -لبنان الشمالي: طرابلس :مكان اإلقامة الحالي
البريد  009616401429 هاتف ثابت:

 :اإللكتروني
mg.hoblos@hotmail.com 

هاتف نقال  0096171156964 هاتف نقال لالتصال:
 واتساب:

0096171156964 

 م
 المــــؤهـــــل

)دكتوراه، ماجستير، 
 ليسانس(

تاريخ الحصول 
التخصص  الكلية الجامعة التقدير عليه

 البحثعنوان  الدقيق

دكتوراه في الشريعة  1
 2011 اإلسالمية

الشرف األولى 
مع التوصية 
بطبع الرسالة 
وتبادلها بين 

 الجامعات

تفسير  دار العلوم جامعة القاهرة
 مأثور

تفسير كعب 
األحبار: جمًعا 

 ودراسة

الدراسات  ماجستير 2
 الجنان ممتاز 2005 اإلسالمية

اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

مناهج 
 مفسرين

الشيخ حسنين 
محمد مخلوف 

ًرا  مفسِّّ

ليسانس في اللغة  3
الجامعة  حسن 2005 العربية  وآدابها

 اللبنانية
األداب والعلوم 

 ----- أدب عربي اإلنسانية

ليسانس الدراسات  4
كلية اإلمام  األوزاعي جّيد 1995 اإلسالمية

 األوزاعي
دراسات 
 ---- إسالمية

5 
ليسانس دراسات 

 جّيد 1994 إسالمية
أّم درمان 
 أصول الّدين اإلسالمية

دراسات 
 ---- إسالمية

ليسانس دراسات  
 الجنان جّيد 1994 إسالمية

اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

دراسات 
 ------ إسالمية
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 :الرتبة العلمية [3]

 : اخلربات العملية [4]

 

 : مت تدريسها املقررات التي [5]

 : املهارات [6]

 
 
 

 الرتبة م
 المانحة للرتبة الجامعة تاريخ الحصول عليه )أستاذ مساعد، مشارك، أستاذ(

 جامعة الجنان 2014 أستاذ مساعد 1
2    
3    

العمل 
 الحالي

 مالحظات تاريخ البدء مكان العمل الجهة مسمى العمل
 ليسانس + دبلوم  طرابلس جامعة طرابلس مدّرس
 ليسانس 2011 طرابلس جامعة الجنان مدّرس

 ماجستير  صيدا جامعة الجنان مدّرس 
 ليسانس + ماجستير 2011 بيروت كلية الدعوة الجامعّية مدّرس 

العمل 
 السابق

 مالحظات مكان العمل الجهة مسمى العمل
 مع تدريس وإشراف طرابلس مدرسة اإليمان اإلسالمية أمين مكتبة

    

 المرحلة اسم المقرر
 مالحظات )ليسانس، ماجستير، دكتوراه(

 جامعات: طرابلس والجنان، وبيروت اإلسالمية وكّلية الدعوة الجامعية ليسانس للسنوات الثالث تفسير آيات األحكام  1
 كلية الدعوة الجامعية ماجستير مناهج المفسرين  2
 جامعات: طرابلس والجنان، وبيروت اإلسالمية، وكلية الدعوة الجامعية ليسانس + ماجستير التفسير التحليلي  3
 جامعة طرابلس ليسانس أصول التفسير  4
 جامعتا طرابس وبيروت اإلسالمية وكلية الدعوة الجامعّية ليسانس + ماجستير علوم القرآن الكريم  5
 جامعتا الجنان وطرابلس ليسانس + ماجستير مدخل لدراسة الشريعة  6
 جامعة بيروت اإلسالمية ليسانس أحاديث األحكام  7
 جامعة بيروت اإلسالمية ليسانس أصول الفقه  8
 جامعة الجنان ليسانس الخطابة  9

  البيان المهارة
 إدراًة، وتنظيًما، وُنظًما، وخَدمات.  علم المكتبات

 (Zoomو) (Webex( و)Moodle) الّطباعة، واستخدام برامج: الحاسوب
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 اإلجنازات واآلثار العلمية:  [7]

 

 األحباث واملقاالت العلمية املنشورة: [8]

 إضافات أخرى: [9]
 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 

 تاريخ النشر الجهة الناشرة الكتاب عنوان 
شاَركة كتاب إسالُمنا حياٌة، للصف األّول من المرحلة الثانوية، م  1

 مع مؤّلفين آخرين.
 2018 دار مكتبة اإليمان بطرابلس

كة كتاب إسالُمنا حياٌة، للصف الثاني من المرحلة الثانوية، مشارَ   2
 مؤّلفين آخرين.مع 

 2018 دار مكتبة اإليمان بطرابلس

شاَركة كتاب إسالُمنا حياٌة، للصف الثالث من المرحلة الثانوية، م  3
 مع مؤّلفين آخرين.

 2018 دار مكتبة اإليمان بطرابلس

رسالة في محذوفات القرآن لبرهان الّدين إبراهيم بن محمد   4
 ه(، تحقيق ودراسة7079المأموني )ت: 

السيد محمد رشيد رضا لخدمة مركز 
 لقلمون/ طرابلسا -القرآن الكريم

2020 

 تاريخ النشر الجهة الناشرة اسم البحث أو المقالة 
مرويات أم الحسن البصري في القراءات   1

 والتفسير
في  مجلة المعيار/ كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون 

 ُدبيّ 
 7العدد  2018

م مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمّية/ قس رواية البنات عن األّمهات في التفسير  2
 الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

 92العدد  2019

لَمي   3 منازل ســـــــــورة الُمّزّمل واثرها في عِّ
 التفسير وإعجاز القرآن

البخاري مجلة البحث العلمي اإلسالمي/ مركز اإلمام 
 للبحث العلمي والدراسات اإلسالمية في لبنان

 35العدد  2020


