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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
 متأهل الهّبارية 1970 لبنانية وائل سهيل نجم 

 أرضي ط –بناية دخل هللا  –حي السيار  –الدبّية  –قضاء الشوف  –محافظة جبل لبنان  –لبنان  :مكان اإلقامة الحالي
 Wnajem2@gmail.com :البريد اإللكتروني  هاتف ثابت:

 03033410 هاتف نقال واتساب: 03033410 هاتف نقال لالتصال:

 م
 المــــؤهـــــل

)دكتوراه، ماجستير، 
 ليسانس(

تاريخ 
الحصول 

 عليه
التخصص  الكلية الجامعة التقدير

 البحثعنوان  الدقيق

راسات الدّ كّلية  األوزاعيجامعة  جيد جدا   2018 دكتوراه 1
 اإلسالمية

الفكر 
اإلسالمي 
 المعاصر

إشكالية الفكر 
اإلصالحي عند 

حسن الترابي في 
ضوء الفكر 

 اإلسالمي

راسات الدّ كّلية  األوزاعيجامعة  ممتاز  2016 ماجستير 2
  اإلسالمية

يابية التجربة النّ 
للحركة اإلسالمية 

 1992في لبنان )
إنجازات  (2005-

 ومعّوقات

راسات الدّ كّلية  األوزاعيجامعة   1992 ليسانس 3
 اإلسالمية

  

 الرتبة م
 أستاذ()أستاذ مساعد، مشارك، 

تاريخ الحصول 
 عليه

 المانحة للرتبة الجامعة

1    
2    
3    
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 اإلجنازات واآلثار العلمية:  [5]

 

 األحباث واملقاالت العلمية املنشورة: [6]

 إضافات أخرى: [7]
 
1 

 فضال  عن مئات المقاالت وأبحاث ودراسات منشور في صحف ومواقع إلكترونية عربية. 

 

العمل 
 الحالي

 مالحظات تاريخ البدء مكان العمل الجهة مسمى العمل
  2008 بيروت إذاعة الفجر مدير عام / مدير األخبار والبرامج السياسية

  2014 لندن العربي الجديد كاتب رأي 

العمل 
 السابق

 مالحظات مكان العمل الجهة مسمى العمل
أستاذ ثانوي 

  بيروت ثانوية اإليمان النموذجية ومتوسط

 محرر صحفي
جريدة اللواء / الصفحة 

  بيروت اإلسالمية

 تاريخ النشر الجهة الناشرة الكتاب عنوان 
ثورات الشعوب العربية .. الربيع الذي   1

 لم يزهر بعد 
 2015 نحو النشر 

 2020 نحو النشر  مقاصد االستخالف   2
 2020 نحو النشر  فذّكــر   3
حسن الترابي مفكرا  ومجددا  إسالميا  +   4

 التجربة النيابية للحركة اإلسالمية 
  نحو النشر 

 تاريخ النشر الجهة الناشرة البحث أو المقالة اسم 
الحراك الشعبي في لبنان : الخلفيات   1

 والتوقعات
مجلة دراسات شرق أوسطية / 

 مجلة محكمة
 2020شتاء  90العدد 

لبنان في الذكرى المئوية األولى :   2
 تحديات البقاء وفرص النجاة

مجلة دراسات شرق أوسطية / 
 مجلة محكمة 

 2020خيف 

 اإلسالميون والقضية الفلسطينية  +  3
 إسالميو لبنان .. الواقع والمأمول 

 2019 موقع آفاق نيوز 


