
1 
 

 

 

ئ مزيده والصالة والسالم  ي نعمه ويكافن
ن حمدا يوافن الحمد هلل رب العالمي 

ن  ن والمرسلي  األتمان األكمالن عىل سيدنا محمد وعىل جميع إخوانه النبيي 

ن  ن وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمني  ن وصحبه الميامي  وعىل ءاله الطيبي 

ا ِبِنْعَمِة  يقول هللا تعاىل ] أما بعد، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.  مَّ
َ
َوأ

 
ْ
ث

ّ
َحد

َ
 ف
َ
ىح: َرّبك    {11[ }الضُّ

يف الشيخ فهذه نبذة مخترصة عن أ.د/  ي  الشر
   :سليم علوان الحسينن

وت  - ي بي 
يفة  ر 1968لبنان عام  - ولد فن تحب العلم والعلماء  من عائلة شر

ن  ينتهي نسبها إىل سيدنا رسول هللا صىل هللا عليه وسلم عير سيدنا الحسي 

ي هللا عنهما ا
ي طالب رضن  . بن عىلي بن أبر

الرسمية من الدولة اللبنانية عام  )البكالوريا( حائز عىل الشهادة الثانوية  -

1987 . 

عية من حلب   -  .1992سوريا عام   -حائز عىل الشهادة الثانوية الشر

ي الدراسات اإلسالمية   - 
حائز عىل درجة بكالوريس آداب بتقدير جيد جدا فن

لبنان عام  -الحديث وعلومه من الجامعة العالمية - شعبة أصول الدين

1995 . 

يعة من الجامعة ا - سالمية بدرجة إل حائز عىل شهادة دبلوم بكالوريس شر

ي كييف 
 .1996أوكرانيا عام   -جيد جدا فن
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ي الدراسات اإلسالمية  -
حائز عىل شهادة الماجستي  بدرجة جيد جدا فن

  ،لبنان – الحديث وعلومه من الجامعة العالمية -شعبة أصول الدين

افبإ ي أستاذ الحديث و   شر
عميد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات بنن

ي مرص،  زهر جامعة األ –سويف 
  . 2005-2004عام فن

ي والعمران   -
ي الدراسات اإلسالمية/ الدرس القرءابن

حائز عىل دكتوراه فن

ي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
ي جامعة موالي إسماعيل فن

ي فن البشر

ف ي المملكة المغربية. بدرجة امتياز مشر
  2011-2010 عام بمكناس فن

ي الحائز عىل شهادة   -
يعة من الجامعة اإلسالمية بدرجة جيد دكتوراه فن شر

ي كييف 
 2012عام  أوكرانيا  –جدا فن

ي كييف   -بروفسور-حائز عىل درجة أستاذ دكتور    -
من الجامعة اإلسالمية فن

  2016أوكرانيا عام -

ي مجلس أمناء الدار العالمية لنشر وتحقيق وتوثيق   -
مستشار وعضو فن

 .األنساب

ي جمعية السادة   -
ي لبنانعضو فن

اف فن  . األشر

ي مرص.  -
ي جمعية مشيخة الصوفية فن

 عضو فن

ن العرب  - ي اتحاد المؤرخي 
 . عضو فن

ي المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة - 
، ومقرها عضو األمانة العامة فن

ي   . أبو ظنر

ي  -
 . مجمع الفقه اإلسالمي الدوىلي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي  خبي  فن

ة   - ه والحديث والفقه والسي  ي علوم القرءان وتفسي 
حائز عىل إجازات فن

ة وبصفة خليفة فيها من بالد  ي الطرق الصوفية المعتير
ها وفن واللغة وغي 

غرب  واإلمارات العربية المتحدة وتركيا والموالعراق الحجاز والشام ومرص 
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يا وبروناي وسنغافورة   ن وتونس واليمن والحبشة وإفريقيا وأندنوسيا ومالي 

هم  . وباكستان والهند وغي 

ي عدة    -
ا وداعيا فن شغل عدة مناصب إدارية ودينية وعمل مدرسا ومحاضن

ي العديد من وندوات ومؤتمرات جامعات ومعاهد ومساجد وكليات 
فن

ي الحجاز والشام ومرص 
وليبيا وتونس لمغرب والجزائر واوالعراق البلدان فن

واإلمارات العربية المتحدة وموسكو وأوكرانيا والداغستان والشيشان 

وفرنسا وألمانيا وسويشا والسويد والدانمارك وأديس أبابا وهرر وأفغانستان  

يا وبروناي وسنغافورة  ن اليا وجزر الموريس وأندنوسيا ومالي  ي وأسير وفيىحر

همونيوزلندا   . وغي 

ساهم وألف وجمع وحقق العديد من المؤلفات والرسائل والفتاوى   -

اف عىل عدد من رسائل المطبوعة والمخطوطة ي اإلشر
، وناقش وساعد فن

 .   الماجستي 

ي مجالت وصحف وإذاعات    -
له العديد من المقاالت والمقابالت العلمية فن

ي 
والمغرب الشام ومرص الحجاز و وتلفزيونات وفضائيات عربية وأعجمية فن

هموالجزائر واإلمارات العربية المتحدة  اليا وغي  يا وأسير ن  . وأندنوسيا ومالي 

ن عام دار الفتوى   - ي المجلس اإلسالمي األعىل يشغل حاليا منصب أمي 
فن

ي تضم العديد من الجمعيات 
اليا وهي من أكير المجالس اإلسالمية النر أسير

ي مختلف الواليات 
والمؤسسات والمساجد واألئمة والمراكز اإلسالمية فن

الية ومن مختلف اإلثنيات العربية  ية واألفغانية األسير ن واألندنوسية والمالي 

هم كية والبنغالدشية وغي    . والباكستانية واإلفريقية والهررية والبوسنية والير
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