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  السيرة الذاتية
  

  : : البيانات الشخصية أوال ً

  حمدون الشيخ الواعي السالم عبد غسان االسم:
  تفسير وعلوم قرآن / دكتور أستاذ التخصص: /العلمية  الدرجة
   متزوج العائلية: الحالة

  سوريا –حماة  – ١٩٤٣ الميالد:
    ٥٥٣١ ٩٥٢ ٥٣٨ ٠٠٩٠ الهاتف:رقم 

 :  الشهادات ثانياً:

 حسب مصدقة  -اليمن  –صنعاء  –المعهد العالي للتوجيه واإلرشاد  – ألستاذ بالترقية قرار . ١
  .٢٠٠٨ - التركية السفارة من ومصدقة األصول

 مصدقة  -اليمن  –صنعاء  –المعهد العالي للتوجيه واإلرشاد  –مشارك  ألستاذ بالترقية قرار . ٢
 .٢٠٠٢ -األصول  حسب

 القادر عبد ألحمد )القرآن تفسير المنان تيسير( تفسير من المجتزأ وتحقيق دراسة في دكتوراه شهادة . ٣
 . ١٩٩٦ - السودان – الخرطوم – اإلسالمية والعلوم الكريم القرآن جامعة .الكوكباني

 .١٩٨٥ - باكستان –الهور  - البنجاب جامعة - الماجستير شهادة . ٤
  .١٩٦٨ –سوريا–دمشق  – جامعة دمشق –الشريعة كلية -في الشريعة اإلسالمية  الليسانس شهادة . ٥

  ثالثاً : الخبرات :

 - صنعاء  –المعهد العالي للتوجيه واإلرشاد  –سنة  ١٧ –م  ٣٠/٦/٢٠١٤ إلى ١/١٠/١٩٩٧من  . ١
 و القران تالوة و القرآنية القراءات و القران علوم و التفسير: التالية مدرس جامعي للمواد –اليمن 

  . إلخ..... إعجاز القران و القراءات علم إلى ومدخل القران إعراب و التجويد علم
 قسم – التربية كلية – صنعاء جامعة -ثمان سنوات  – م ٣٠/٦/٢٠٠٣ إلى ١/١٠/١٩٩٦من  . ٢

 أصول التفسير،:  التالية للموادمدرس جامعي  – الدراسات اإلسالمية قسم و وعلومه الكريم القرآن
 ومناهج القراءات، علم إلى والمدخل القران، علوم التجويد، وعلم القرآن، والتفسير، وإعجاز

  .المفسرين
 أصول مدرس جامعي لمادتي  -كلية العلوم اإلنسانية  – اليمنية الجامعة - م ١٩٩٨ إلى م ١٩٩٧ . ٣

  . )  ماجستير( العليا لطالب الدراسات والتفسير التفسير
مدرس جامعي  –كلية العلوم اإلنسانية  – والتكنولوجيا العلوم جامعة -م  ١٩٩٧ إلى م ١٩٩٦ . ٤

  .للتفسير وأصول التفسير لطالب الدراسات العليا (ماجستير)
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 جامعة في رسائل وأربع اليمنية الجامعة في رسالة ، ماجستير رسائل خمس على إشراف شهادات . ٥
 .   اليمن -ذمار

وقناة صفا  - االنضمام للعديد من القنوات التلفزيونية ، مثل : قناة الجزيرة مباشر اإلعالمي : العمل  .٦
، وكانت الحوارات تتناول الثورة السورية من عدة جوانب  ٢وقناة مصر  -  ٢٥وقناة مصر  -  ٢

  منها الجانب التاريخي والجانب الحالي

 ً  :   اإلجازات: رابعا

 . رحمة هللا عليه) عامر حسين محمد( صنعاء قراء شيخ من  - قراءات للقرآن الكريم  بخمس إجازة . ١
 مكة في تعالى هللا هرحم هللا عبد سعيد الشيخ من -التجويد  وعلم عاصم عن حفص برواية إجازة . ٢

 . القادر عبد فائز الشيخ وتلميذه - المكرمة
 لخط امتداداً  الخط هذا ويعتبر - الهجري الثالث القرن من القرآنية المخطوطات بدراسة إجازة . ٣

 ذنون يوسف األستاذ الخطاط من واإلجازة - الهجريين والثاني األول القرن من الكريم القرآن
  .األصول وحسب صنعاء في اآلثار هيئة في المخطوطات دار من مصدقة -) الموصلي(

 ً   :  المؤلفات:  خامسا

 ناصح هللا عبد والدكتور غازي جميل الدكتور راجعه - )وبيان كلمات القرآن نسمات من( تفسير . ١
 .     األلباني الغاوجي سليمان وهبي والشيخ علوان

 والكتاب - الحديث والعلم القرآن بين مقارنة دراسة -) الحسنى هللا وأسماء القرآن إعجاز( كتاب . ٢
 نشر: – المرفقة باإلفادة التربية كلية به صرحت ما حسب التربية بكلية صنعاء جامعة في مقرر

  .اليمن -صنعاء  – المعاصر الفكر دار
 ما حسب التربية بكلية صنعاء جامعة في مقرر الكتاب -) يتجلى إعجازه في هللا كتاب( كتاب . ٣

  صنعاء. - عبادي نشر: مركز –المرفقة  باإلفادة التربية كلية به صرحت

ً سادس   :  األبحاث : ا

 مجلة موافقة -  دراسة نقدية)(الشعراء)  من الرابعة للطبقة في الكشاف للتفسير الشعر (شواهدبحث  . ١
 –الخرطوم  –نشر البحث  على بالخرطوم الكريم القرآن بجامعة الكريم القرآن بحوث مركز

 م.٢٠٠٦يونيو  –السودان 
 نشرته - (دراسة تحليلية) الشعراء) من الثالثة الطبقات في الكشاف في للتفسير الشعر (شواهد بحث . ٢

  .م٢٠٠٥ سبتمبر -  ٧٨ رقم العدد -اليمن  –صنعاء  –) الُمَحّكَمة( يمينة دراسات: مجلة
 - الكريم) القرآن وحفظ الهجريين والثاني األول القرن من صنعاء في القرآنية (المخطوطات بحث . ٣

  م.٢٠٠٤ ديسمبر - ٧٥ رقم العدد - اليمن  –صنعاء  – )الُمَحّكَمة(مجلة: دراسات يمنية  نشرته
صنعاء  – )الُمَحّكَمة(يمنية  دراسـات مجلة: نشرتــه -  القراء) عند وأنواعهـا الشاذة (القراءة بحــث . ٤

  م.٢٠٠٢ - ٦٨العدد رقم -اليمن  –
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الشريعة  كلية نشرته مجلة – القراءات) بتعدد الكريم القرآن معاني بين العالقة (أسس بحث . ٥
  . م ٢٠٠٠ ديسمبر - ٤٢ رقم العدد -دولة الكويت  – الكويت جامعة في) الُمَحّكَمة(

 كلية مجلة نشرته ،-الكريم)  القرآن من الهجري الثالث القرن في مخطوطة لوحة (دراسة بحث . ٦
  م.١٩٩٩ - ٢٢ العدد -اليمن  –صنعاء  – صنعاء جامعة في) ةمَ كّ حَ المُ ( اآلداب

 مجلة نشرته - وعاصم) الشامي عامر وابن البصري عمرو أبي لقراءات المقارنة (األصول بحث . ٧
 -  ٦ العدد - اليمن  –صنعاء  –والتكنولوجيا  العلوم جامعة في) الُمَحّكَمة( االجتماعية الدراسات

  . م١٩٩٨
 جامعة في) الُمَحّكَمةاالجتماعية ( الدراسات مجلة نشرته -  التوبة) سورة في المنافقين (صفات بحث . ٨

  . م١٩٩٧ - ٤ العدد –اليمن  –صنعاء  – والتكنولوجيا العلوم

ً سابع                                                    www.Hamdoun.info الموقع دراسات :ا

 اإلنجليزية، باللغة الدراسات وبعض العربية باللغة االنترنت على باسمه موقع الذاتية السيرة لصاحب
 منها جامعية ورسائلاإلنجليزية  وباللغة وصوتيات وكتبي الذاتية ومقاالت السيرة الموقع يمين وعلى

الحديث،  عصرنا يخاطب الرسول كتابنا من مقاالت الموقع وفي للترقية، واألبحاث الدكتوراه رسالتي
 عن تصدر التي اإلسالم بشائر مجلة من أعداد أيضا ويوجد ورسائله، الحامد محمد شيخي وكتب
 الموقع لصاحب عام وبشكل للترقية. وأبحاثي كتبي جميع الموقع على أن كما السورين، علماء رابطة

  .تأليفه من الصفحات من آالف عدة

 زكونالم اً:ثامن

 تركيا –تشوروم  -جامعة هيتيت  -تخصص لغة عربية  -أستاذ جامعي  - د. عبد الكريم العبيدي  . ١
(+٠٤٨٧-٥٥٩-٥٤١-٩٠).  

 -  تركيا –تشوروم  - جامعة هيتيت  -تخصص لغة عربية  -أستاذ جامعي  -د. قيس المشهداني  . ٢

(+٨٨٣٥-٤٦٩-٥٣٥-٩٠).  

  اليمن –صنعاء  -جامعة اإليمان (سابقا)  -تخصص فقه  -أستاذ جامعي  -د. عامر أبو سالمة  . ٣
(+٤٨٣٤-٩٧٨-٥٣٦-٩٠)-.  

   رقط –الدوحة  - جامعة قطر (سابقا)  -تخصص تفسير  -أستاذ جامعي  -د. خالد هنداوي  . ٤
(+٨٩٩٥-٥٥٥٦-٩٧٤)-. 

  
  
  
  
  

  

 أ.د. غسان حمدون

+٥٥٣١-٩٥٢-٥٣٨-٩٠ 
 ٧٢٣٢-١٢٤-٥٠٥-٩٠+للتحدث باللغة التركية  

Ghassan.Hamdoun@hotmail.com 
www.Hamdoun.info 

 تركيا -إسطنبول

 


