نبذة عن حياة الدكتور حسن العرت رمحه اهلل

نبذة عن الدكتور حسن العرت رمحه اهلل الذي وافته املنية
 /21حمرم 2341 /
االسم :حسن ضياء الدين حممد عرت.
امليالد :سنة تسعة وثالثني وتسعمائة وألف  -مدينة حلب ,اجلمهورية العربية السورية.
التخصّص العلمي :التفسري وعلوم القرآن العظيم.
املرتبة العلميّة :أستاذ بقسم الدراسات اإلسالميّة والعربيّة -كلية الرتبية -فرع جامعة امللك
املنورة.
عبد العزيز باملدينة ّ
رقم البطاقة اجلامعيّة.)848/010011( :
املؤهالت العلميّة:
 إجازة يف الشريعة  -جامعة دمشق.
 دبلوم يف الرتبية  -كلية الرتبية  -جامعة دمشق.
 بكالوريوس يف األدب والنقد  -جامعة األزهر.
 ماجستري يف تفسري القرآن العظيم وعلومه  -جامعة األزهر.
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 ماجستري يف األدب والنقد  -جامعة األزهر.
 دكتوراه يف تفسري القرآن العظيم وعلومه  -مبرتبة الشرف األوىل من جامعة األزهر -
كلية أصول الدين بالقاهرة ,سنة  1791م.
اخلربات العلمية املتخصّصة:
عشر سنوات ,وم ّدة اخلربة اجلامعية :ست
مدة اخلدمة يف قسم الدراسات اإلسالميّةُ :
وعشرون سنة:
 أستاذ مساعد  -مثّ أستاذ مشارك جبامعة ّأم القرى  1407 - 1979ه ــ.
 أستاذ مشارك  -كليّة الدراسات اإلسالميّة والعربيّة  -ديب  1419 - 1411ه ــ.
 أستاذ مشارك  -مثّ أستاذ  -بقسم الدراسات اإلسالميّة ,يف كليّة الرتبية بفرع جامعة
املنورة منذ  1414/9/24ه ــ.
امللك عبد العزيز باملدينة ّ
مادة الرتبية اإلسالميّة ((الثقافة اإلسالميّة)) جلميع املراحل
 مشارك يف وضع مناهج ّ
الدراسيّة يف وزارة الرتبية السوريّة ودور املعلّمني ,سنة  1711م.
 مشارك بوضع مناهج التفسري وعلوم القرآن العظيم بقسم الكتاب والسنّة يف جامعة ّأم
املكرمة.
القرى مب ّكة ّ
 مشارك بوضع مناهج التفسري وعلوم القرآن العظيم بقسم الكتاب والسنّة بكليّة
الدراسات اإلسالميّة بديب ,سنة  1410ه ــ.
 وضع مناهج التفسري وعلوم القرآن العظيم لقسم الدراسات اإلسالميّة يف كلية الرتبية
املنورة.
باملدينة ّ
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املنورة.
 عضو اللجنة العلميّة يف قسم الدراسات اإلسالميّة باملدينة ّ
 هنض بتدريس علوم متنوعة مبقرراهتا ومستوياهتا ,ومنها :تفسري القرآن العظيم  -علوم
القرآن العظيم  -علوم احلديث  -السرية النبويّة  -العقيدة اإلسالميّة  -املدخل إىل العلوم
اإلسالميّة  -الثقافة اإلسالميّة.
خربة اإلشراف واملناقشة للرسائل العلميّة وحتكيم البحوث:
 حكم وأشرف وناقش كثري من الرسائل العلميّة.
اخلربة اجلامعيّة (األكادمييّة) اإلداريّة:
بديب  -سابقاً.
 عضو جملس كليّة الدراسات اإلسالميّة والعربيّة ّ -
بديب  -سابقاً.
 عضو هيئة حترير جملّة كليّة الدراسات اإلسالميّة والعربية ّ -
اإلنتاج العلمي:
له كثري من البحوث العلميّة احمل ّكمة املنشورة.
من مؤلفاته:
حممد صلى اهلل عليه وسلّم يف القرآن.
 نبوة ّ
 املعجزة اخلالدة.
 وحي اهلل ,حقائقه ,خصائصه ,يف الكتاب والسنّة.
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 األحرف السبعة ومنزلة القراءات منها.
 فنون األفنان يف عيون علوم القرآن -لإلمام ابن اجلوزي  -حتقيق ط .1
 الشورى يف ضوء الكتاب والسنّة.
من املنشورات اجلامعيّة (األكادمييّة):
اجلامعي وما قبله.
العلمي بالتنسيق بني التعليم
 تدارك املستوى
ّ
ّ
 دراسة نقدية لنظام الساعات ,مزاياه ,آثاره السلبيّة ,مقرتحات إلصالحه.
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