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  (c.v)السیرة الذاتیة

  

 : المعطیات الشخصیة

  االسم واللقب : محمد محمود كالو

  .دكتوراللقب العلمي: أستاذ 

  االختصاص: تفسیر وعلوم القرآن.

 المؤسسة: جامعة أدیامان التركیة.

م ، تل حاصل ـ  1967 / 20/  18 تاریخ ومكان الوالدة :

  . ةسوری  حلب ـ

 

 : المعطیات العلمیة

 : ـ الشھادات العلمیة 1 �

 .ـ اإلجازة في الدراسات اإلسالمیة من معھد الدعوة الجامعي في بیروت •

فرع لعربیة من كلیة الدعوة اللیبیة () في الدراسات اإلسالمیة واـ اإلجازة العالیة (اللیسانس •

 م.2004 )بیروت

جامعة الجنان في  ) في التفسیر وعلوم القرآن منم: شھادة التخصص (الماجستیر 2001 ـ •

) ترجمة القرآن الكریم بین الحظر واإلباحة( :لبنان، وكان موضوع الرسالة ،طرابلس

 . بإشراف األستاذ الدكتور: مصطفى دیب البغا

الجنان في طرابلس / في التفسیر وعلوم القرآن من جامعة ) الدكتوراه(م: شھادة 2007ـ  •

) بإشراف القراءات المعاصرة للقرآن الكریم في ضوء ضوابط التفسیر: (وموضوعھا  لبنان

 .األستاذ الدكتور: عبد المنعم بشناتي

 

 :المؤتمرات �

المنعقد في المملكة  »القرآن الكریم ومقومات النھضة«شارك في المؤتمر القرآني الثالث م .1

 )ركائز النھضة في ضوء القرآن الكریمم، ببحث (26/9/2010ـ25بتاریخ:  ،األردنیة الھاشمیة

 الشریعة كلیة في المنعقد» العلمیة النھضة في االسالمي الوقف أثر« مشارك في مؤتمر .2

 في الوقف دور: (م، ببحث2011مایو 10ـ9 بتاریخ: الشارقة، بجامعة االسالمیة والدراسات

 .)المعرفة تعزیز
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المنعقد في اسطنبول،  »النبوي المنھاج نظریة في الكریم القرآن مركزیة« مشارك في مؤتمر .3

 األستاذ عند الالعنف لثقافة القرآني األساسم، ببحث: (2012 األول كانون 2-1بتاریخ:

 ).یاسین

 حیاة في وأثره الكریم القرآن تدبر« الكریم القرآن لتدبر األول العالمي مشارك في المؤتمر .4

 تدبر في قواعدم، ببحث: (2013)7(یولیو 5 - 2 قطر، بتاریخ: ـ الدوحة في ، المنعقد»األمة

 ).الكریم القرآن

 بین األردنیة، بالتعاون العاصمة المنعقد في ،»النبویة والسنة الصحابة« مشارك في مؤتمر .5

–13 بتاریخ: التراث، وإحیاء الشریف الحدیث وجمعیة العالمیة اإلسالمیة العلوم جامعة

 ).الشریف الحدیث من التثبت في الصحابة جھودببحث: (م، 14/11/2013

المنعقد في جمھوریة تتارستان مدینة یازتشالي،  »راإلسالم بین التأثیر والتأثُّ « مؤتمرمشارك في  .6

 ).اإلسالمي الفكر في العقالنیةم، ببحث: (15/3/2015-14بتاریخ: 

 الكریم للقرآن  العراقیة الزاد أقامتھ جمعیة الذي األول العلمي الدولي مشارك في المؤتمر .7

المنعقد في  »والطموح الواقع بین الحدیث العصر في القرآنیة القراءات«عنوان:  وعلومھ، تحت

 القراءات مراحل في التألیفم، ببحث: (2015 للعام نیسان 3 – 2السلیمانیة، بتاریخ: 

 ).القرآنیة

الدولیة،  أریس الدولي وجامعة الجامعات أقامھ اتحاد مشارك في المؤتمر الدولي السابع الذي .8

المنعقد في  »الحضاري البناء في ودورھما والمخطوطات العلمي البحث« عنوان: تحت

 وتحقیق العلمي البحث أخطاء على أضواءم، ببحث: (6/12/2015- 4اسطنبول بتاریخ: 

 ).المخطوطات

 الشھید جامعة »والمأمول الواقع الجزائر بین في الخاصة االحتیاجات ذوي «مشارك في مؤتمر  .9

 لذوي القرآن توجیھم، ببحث: (2017 نوفمبر 14 - 13 بتاریخ: الوادي بالجزائر، لخضر، حمھ

 ).الخاصة االحتیاجات

جامعة سوھاج المنعقد في » التعلیم والمجتمع المدني وثقافة المواطنة« مشارك في مؤتمر .10

 ).القرآن الكریم التسامح في ضوء، ببحث: (م2018أبریل  26- 25بمصر 

في رحاب  المنعقد، »ابن عربي وتحري اإلنسانیة الدائم للحقیقة«في المؤتمر الدولي: مشارك  .11

اإلنسان الكامل كما : (ببحث م2018/ 11/ 16- 15جامعة إینونو في والیة ماالطیا التركیة 

 ).یتجلى عند ابن عربي
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في  أشغالھ أجریت الذي الكونیة"الملتقى الدولي حول: "الفلسفة، النقد ومشروع مشارك في  .12

بمقر الوكالة  بعد عنفي إطار التحاضر ( 2020 نوفمبر 19و18و17 أیام  2جامعة وھران

IGMP/AUF(، ببحث) :جودة الحیاة من منظور القرآن الكریم.( 

علوم اإلنسان وتسییر األزمات في القرن الواحد “ حولبالجزائر الملتقى الدولي مشارك في  .13

)، ببحث: (حضوري/عن بعد 2021نوفمبر  18و17الذي أجریت أشغالھ یومي “ والعشرون

 ).إدارة األزمة االقتصادیة من خالل قصة یوسف علیھ السالم(

التركیة،  أالزیغوالیة جامعة الفرات في بتقى الدولي للحضارة اإلسالمیة في الملمشارك في  .14

تجدید الخطاب الدیني: الدوافع : (ببحثم، 2022 أكتوبر 18و17الذي أجریت أشغالھ یومي 

 .)والضوابط

وھران بجامعة  "المؤسسة وثقافة العیش ،سؤال الطفولة"الملتقى الدولي حول مشارك في  .15
م، 2022نوفمبر  20و 19الذي أجریت أشغالھ یومي ، كلیة العلوم االجتماعیة ریة، الجزائ
 .)حقوق الطفولة في ضوء القرآن الكریم: (ببحث

  

  طروحات:األرسائل ووإشراف على الناقشة م �

  أطروحةحمیدو،  السید أحمد ، محمدالقرآنیة القراءات اختالف ألسس والتفسیریة اللغویة العلل -1

/ 22 الموافق ، مـ2015/ األول كانون/  5 قدمت في جامعة أریس الدولیة، السبتدكتوراه، 

 ھـ.1437/  صفر

 جامعة في ، قدمتماجستیرقدور، رسالة  شعالن ، عالءالنفسیة الصحة على وتأثیرھا الضغوط -2

 ھـ.1437/  صفر/ 23 الموافق ، مـ2015/ األول كانون/  6 األحد الدولیة، أریس

  دكتوراه،  أطروحة، مصطفى بن محمد فالحة آل نعیمي، ودوره في بناء اإلنسانتدبُّر القرآن  -3

 م.2017/ تموز/ 15قدمت في جامعة أجیال وتكنولوجیا، 

، عامر بن محمد معاصرة موضوعیة و علمیة دراسة -ومآثره وسلم علیھ هللا صلى النبي حیاة -4

/ تموز/ 16 وتكنولوجیا، أجیال جامعة في قدمت دكتوراه، أطروحة  بن حسن العثمان،

 .م2017

 في قدمت  دكتوراه،  ، محمد نضال ھادي خلوف، أطروحةاإلعدام بین القانون والفقھ والواقع -5

 .م2017/ تموز/ 15 وتكنولوجیا، أجیال جامعة

تألیف عبد القادر بن الشیخ  فتح القدار المعین المغیث بشرح منظومة البیقوني في علم الحدیث، -6

ھـ) تحقیق محمد بن عبد اللطیف غبیس (من أول الكتاب إلى 1065جالل الدین المحلي (ت بعد 
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  وتكنولوجیا، أجیال جامعة في ، قدمتماجستیررسالة ، آخر النوع الخامس: الحدیث المقطوع)

 م.2019/كانون الثاني/27

ً  السُّوریَّة إدلبَ  محافظةُ ( وَمقاصِدھا الُخطبةِ  واقعِ  بین المنبر َخطیبُ  -7 عبد الحي حسن  ،)أُنموذجا

ة،   م.2019/ شباط/ 3 وتكنولوجیا، أجیال جامعة في ، قدمتماجستیررسالة شمَّ

 الشیخ بن القادر عبد تألیف ،الحدیث علم في البیقوني منظومة بشرح المغیث المعین القدار فتح -8
 النوع أول من( غبیس اللطیف عبد بن محمد تحقیق) ھـ1065 بعد ت( المحلي الدین جالل

 أجیال جامعة في قدمت ،دكتوراه أطروحة ،)الكتاب آخر إلى المسند، الحدیث: السادس
 .م2019/أیار/19 وتكنولوجیا،

 عبد طعان، فتاوى الطالق والمسائل المختلف فیھا في المذاھب األربعة مع بیان االختالف -9
 م.2020/ آذار/ 8، رسالة دكتوراه، قدمت في جامعة شمس القلوب، المحمد الكریم

، قدمت في ماجستیر، رسالة آرات البان غصن: للطالبة ،الكریم القرآن في األوالد تربیة  -10
 .م2020 أغسطس 18 الثالثاء یوم، ماردین أرتوقلوجامعة 

 مامادو: للطالب ،القرآني المنظور في علیھ والرد وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول في الطعن -11
 أغسطس 18 الثالثاء ، یومماردین أرتوقلو، قدمت في جامعة ماجستیررسالة ، جولبالي
 م.2020

لحِ  َقضاءِ  أَثَرُ  -12 ً  السُّوِریَّةُ  إِدلب( اِإلسالمیَّةِ  الشَّریعةِ  بَِمنُظورِ  الُخُصوَماتِ  إِنھاءِ  في الصُّ  ،)أُنموذََجا
ةعبد الحي حسن   وتكنولوجیا، أجیال جامعة في قدمت دكتوراه، أطروحة، شمَّ

 .م2020/أیار/19
13-  ً ، ماجستیر، عبد الرزاق علي حامدة، رسالة السیرة النبویة عند الحداثیین: ھشام جعیط أنوذجا

 .م2021/تشرین األول/09 وتكنولوجیا، أجیال جامعة في قدمت
 تركي، عباس السید سحر:  ،المطھرة السنة ضوء المعاصرة في والدیمقراطیة الشورى -14

 .م2021/كانون األول/04 وتكنولوجیا، أجیال جامعة في قدمت دكتوراه، أطروحة
 العبادي السعدي األنصاري الملتوي جالل بن صالح بن محمد الترمذي، تألیف شمائل شرح -15

، قتیبة سعید الخجا، وتحقیق م: دراسة1571/ ھـ 979 ت( الألّري الدین مصلح بـ المعروف
 .م2022/شباط/19 وتكنولوجیا، أجیال جامعة في قدمت ،ماجستیر رسالة

السالم،  عبد محمد ،تطبیقیة دراسة: والرد القبول بین المعاصر التفسیر في الصوفي االتجاه -16
ھـ/  1443جمادى اآلخرة  3میس الخ یوم أرتوقلو، ماردین جامعة في قدمت ،ماجستیر رسالة

 .م2022كانون الثاني  06
ً ) ناشید سعید( الحداثي الفكر في الوحي -17 بطال،  صالح محمد كدر نقدیة، دراسة: أنموذجا

 07ھـ/  1443رمضان  6الخمیس  یوم أرتوقلو، ماردین جامعة في قدمت ،ماجستیر رسالة
 .م2022أبریل = نیسان 
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  المھام العلمیة: �

 ). والمأمولالالجئون السوریون بین الواقع مؤتمرْین علمیین دولیین بعنوان: (لم منظِّ  �

 .) في رابطة األدب اإلسالمي العالمیةعاملعضو ( �

  .االتحاد الدولي للغة العربیةعضو في  �

 .في رابطة العلماء السوریین عضو �

 عضو في مجلس اإلسالمي السوري. �

 .في الھیئة العلمیة ألكادیمیة ریمار في اسطنبول عضو �

 .في الجمعیة السوریة للعلوم االجتماعیة عضو �

 في علماء ودعاة سوریة. عضو �

 

  الجوائز العلمیة: �

فائز بالمركز األول في محور تألیف كتیب ضمن مسابقة منصة أرید لصناعة محتوى  �

داللة األلوان في ھـ ، بعنوان:  (1442علمي ھادف في شھر رمضان المبارك لعام 

 ).آیات القرآن

  

  :المقاالت �

 في العربیة اللغة مشروع« ضمن منشورمحكم  بحث »التركیة اللغة في العربیة اللغة تأثیر« -1

  م.2016العربیة  اللغة لخدمة الدولي العزیز عبد بن هللا عبد الملك مركز برعایة ،»تركیا

مجلة كلیة العلوم اإلسالمیة، في جامعة منشور في بحث محكم  »مقاصد القرآن أساس التدبر« -2

  م..2017أدیامان التركیة، العدد األول، 

كلیة مجلة  في محكم منشور ) بحثالتاریخ عبر القرآنیة القراءات في التصنیف ممیزات (  -3

 م.2014اإللھیات بمدینة القیصریة التركیة، العدد الثاني، 

) بحث منشور في مجلة المعرفة السعودیة، العدد فوائد ترجمة تفسیر القرآن الكریمضوابط و( -4

 .م2008ھـ سبتمبر 1429، رمضان 162

، 174) بحث منشور في مجلة المعرفة السعودیة، العدد الیقین في القرآن الكریم دالالت( -5

 .م2009ھـ سبتمبر 1430رمضان 

، محرم 178) بحث منشور في مجلة المعرفة السعودیة، العدد دروس من الھجرة النبویة( -6

 .م2010ھـ كانون الثاني 1431



م2202 محمود كالوالسيرة الذاتية للدكتور محمد    

 

 6 

 

 ) بحث منشور في مجلة منار اإلسالم ھل القراءات المعاصرة للقرآن الكریم تحلل من المبادئ؟( -7

 .م2010ھـ ، إبریل / نیسان 1431، ربیع اآلخر 36السنة  424، العدد في اإلمارات العربیة

 ) بحث منشور في مجلة مقاربات [مجلة فصلیةفلسفة العمران الحضاري من منظور قرآني( -8

ھـ  1439محرم  1]، العدد األول من السنة األولى تصدر عن المجلس اإلسالمي السوري

 م.2017تشرین األول 

) بحث منشور في مجلة مقاربات حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة من منظور القرآن الكریم( -9

 م.2018 آذارھـ  1439رجب  12من السنة األولى  الثاني[مجلة فصلیة]، العدد 

الجزائریة، العدد ) بحث محكم منشور في مجلة التدوین القصة القصیرة جداً في القرآن الكریم( -10

 م.2019، السداسي األول 12

بحث محكم منشور في  )االستراتیجیة األمنیة وفقھ المخابرات في ضوء السیرة النبویة( -11

 .م 2019، ینایر  1، العدد  1المجلد  التركیة” بابیر الدولیة للعلوم اإلنسانیة“ مجلة

 ،السابع العدد ،]فصلیة مجلة[ مقاربات مجلة في منشور بحث)، أمن اإلنسان في ضوء القرآن( -12

 .م2020نیسان  -  ھـ1441شعبان 

ریماك الدولیة المحكمة للعلوم )، بحث محكم منشور في مجلة التسامح في ضوء القرآن الكریم( -13

 م.2020سبتمبر  العدد الرابع، Rimak Journal االجتماعیة واإلنسانیة

دُّ ( -14 نَّة  الرَّ  العدد ،]فصلیة مجلة[ مقاربات مجلة في منشور )  بحثوَمتْنًاسَندًا على الطاِعِنین في السُّ

 .م2020 نیسان -  ھـ1442 شعبانالثامن، 

أعمال الملتقى الدولي: « ضمن منشور محكم بحث )جودة الحیاة من منظور القرآن الكریم(  -15

 .م2020 العلوم االجتماعیة بالجزائر، كلیة  2جامعة وھران ،»الفلسفة، النقد، ومشروع الكونیة

المواھب سلیمان (سعد الدین) بن عبد الرحمن (أمن هللا) بن  بي) ألُطَرُر السَّالم ِألَْحراِر اإلْسالم( -16

 م، تحقیق: د. محمد محمود كالو،1788ھـ 1202" ت محمد مستقیم، المعروف بـ "مستقیم زاده

السنة الرابعة، الثامن، و السابع العدد ،]نصف سنویة مجلة[ التراث النبوي مجلة في منشور بحث

 .م2021 شباط -  ھـ1442 رجب - المجلد األول والثاني، محرم 

ً  أركون الكریم: محمد للقرآن المعاصرة القراءات( - 17 ضمن الكتاب  منشور محكم بحث )نموذجا

، حزیران في أنقرة Sonçağ صدر عن دار ،»القرآن الكریم بین الخطاب والداللة«: الجماعي

 م.2021

منشور ضمن أعمال الملتقى بحث ) األزمة االقتصادیة من خالل قصة یوسف علیھ السالم إدارة( -18

الذي أجریت أشغالھ “ علوم اإلنسان وتسییر األزمات في القرن الواحد والعشرون“ الدولي حول
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والصادر عن دار النشر: كنوز لإلنتاج )، (حضوري/عن بعد 2021نوفمبر  18و17یومي 

   .والنشر والتوزیع

  

 : المنشورات العلمیة �

  : المنشورةالكتب  �

 .م2009، دار الیمان القراءات المعاصرة للقرآن الكریم في ضوء ضوابط التفسیر -1

 - 6- ، سلسلة جمعیة دار البر للرسائل الجامعیة ترجمة القرآن الكریم بین الحظر واإلباحة -2

 م.2011دبي، 

( الجزء األول من سلسلة دراسات إسالمیة معاصرة) دار العلوم  قضایا إسالمیة ساخنة -3

 .م2003العربیة 

 م.2017نشر نور، ، مقاصد القرآن أساس التدبُّر -4

 .م2003 ،دار الغوثاني ،مسیرة التفسیر بین االنحراف واالختالف -5

 .م2004 ،( كل ما یتعلق بالموت وأحكام المیت ) مطبعة الیمامة ال تجزع -6

 .م2003 ،لكتروني منشور على الشبكةإ، كتاب فقھ النص دور العقل في -7

 .م2003، لكتروني منشور على الشبكةإ كتاب، خطأ تحویل الناسوت إلى الالھوت -8

، دار النھضة لكتروني منشور على الشبكةإ كتابأریج العطر في أحكام زكاة الفطر، كتاب  -9

 .م2016العلمیة، 

، دار النھضة لكتروني منشور على الشبكةإ كتاب، اإلعالم الجدید في خدمة الكتاب المجید -10

 .م2018العلمیة، 

 .م2018، دار النھضة العلمیة، لكتروني منشور على الشبكةإ ، كتابإضاءات قرآنیة -11

، دار لكتروني منشور على الشبكةإ ، كتابآدابھا - سننھا -شروطھا - األضحیة: أحكامھا -12

 .م2018النھضة العلمیة، 

 .م2018، دار النھضة العلمیة، لكتروني منشور على الشبكةإ ، كتابأریج التقوى -13

، دار لكتروني منشور على الشبكةإ ، كتابھمسات وقبسات في الدبلوماسیة اإلسالمیة -14

 .م2018النھضة العلمیة، 

 .م2018 العلمیة، النھضة دار الشبكة، على منشور إلكتروني كتابحكم التعامل بالبتكوین،  -15

، دار المجد للدراسات القرآنیة، لكتروني منشور على الشبكةإ كتابجلیس المتدبرین،  -16

 م.2020
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دار  الشبكة، على منشور إلكتروني ، كتابعائشة الباعونیة: شاعرة الشام.. وفاضلة الزمان -17
 .م2020 ،المجد للنشر

 

 .مقاالت وأبحاث منشورة في المجالت والدوریات العربیة •

 


