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 ..............الرقم:.......         الجمهورية العربية السورية
 8108/  7/  8 التاريخ:           جامعة دمشق              

 كلية الشريعة    

 السادة أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفقه اإلسالمي وأصوله
عماًل بتعليمات مجلس التعليم العالي ورئاسة الجامعة التي تطلب إجراء سيمنارات دورية 
لطالب الماجستير والدكتوراه خالل مراحل كتابة رسائلهم، أرفق لكم جدواًل يبين مواعيد إجراء 

من  علمًا أنه تم البدء بالطالب األقدم، خالل الفترة المقبلة، لطالب الدراسات العلياالسيمنارات 
اعًا بدءًا خالل تاريخ تسجيل الطالب على الرسالة، وسيتم إجراء سيمنارات دورية لكافة الطالب تب

 .من األقدم إلى األحدث
ظهرًا، ويعقبه  11، الساعة وبشكل دوري وسيكون موعد السيمنار يوم األحد كل أسبوعين

 جلسة لمجلس القسم مباشرة إن شاء اهلل.
 مالحظات موعد إجراء السيمنار الدرجة المشرف عنوان الرسالة اسم الطالب
عبد اهلل 

 بوشي
عناصر المسؤولية في الفقه الجنائي 
 دراسة فقهية مقارنة مع القانون السوري

 تم السيمنار 1118/  7/  8األحد  ماجستير د. حسن جمعة

  1118/  7/  11األحد  دكتوراه أ. د. محمد توفيق رمضان ضوابط اإلصالح في الفقه اإلسالمي رفيف الصباغ

االستصالح وأثره في األحوال الشخصية  هيثم ضاهر
 دراسة تأصيلية تطبيقية

  1118/  7/  11األحد  دكتوراه د. محمد حسان عوض

تنظيم السوق في االقتصاد اإلسالمي  خلود الدهرلي
 دراسة مقارنة

  1118/  7/  11األحد  ماجستير د. نسيبة البغا

المتعلقة بالمرأة المسلمة في غير  األحكام آدم بعاق
 دار اإلسالم

 أ. د. محمد فاروق العكام
  1118/  8/  5األحد  ماجستير د. أحمد حسن مشرف مشارك

سميرة عبد 
 اهلل

 نظام األسرة بين الشريعة اإلسالمية
 واتفاقية سيداو دراسة مقارنة 

  1118/  8/  5األحد  دكتوراه د. هند الخولي

اعتبار مآالت األفعال وأثره في النية  إيمان البوش
 دراسة تأصيلية تطبيقية

  1118/  8/  11األحد  ماجستير د. غيداء المصري

مقتضى العقد في الفقه اإلسالمي  أحمد سليمان
 وتطبيقاته المالية المعاصرة

  1118/  8/  11األحد  ماجستير أ. د. محمد فاروق العكام
 

الفقه اإلسالمي دراسة أثر العدد في  أميرة شعيب
 تأصيلية تطبيقية

  1118/  1/  1األحد  دكتوراه أ. د. حمزة حمزة

حقوق المتهم في مرحلة التحقيق في  رزان المصري
 الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة

  1118/  1/  1األحد  ماجستير د. نسيبة البغا
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الشيكات المصرفية حقيقتها وأحكامها  محمد عثمان
 فقهية دراسة تأصيلية

  1118/  1/  11األحد  ماجستير د. أحمد حسن

انتقال الحقوق وااللتزامات في المعامالت  أحمد محمد
 المالية دراسة تأصيلية تطبيقية

  1118/  1/  11األحد  دكتوراه د. هند الخولي

الماهية والداللة عليها عند األصوليين  إيمان حموش
 والفقهاء دراسة تأصيلية تطبيقية

  1118/  1/  01األحد  دكتوراه غيداء المصريد. 

القياس في اللغة عند األصوليين وأثره  عالية الدوس
 في استنباط األحكام الشرعية

  1118/  1/  01األحد  ماجستير عةمد. حسن ج

صفاء شيخ 
 مصطفى

ضوابط العقوبة في الفقه اإلسالمي 
 دراسة مقارنة

  1118/ 11/ 11األحد  دكتوراه أ. د. حمزة حمزة

آراء الجصاص األصولية دراسة تأصيلية  باسم رضا
 تطبيقية

  1118/ 11/ 11األحد  ماجستير د. محمد حسان عوض

دنيا عجاج 
 الكردي

صندوق النفقة في األحوال الشخصية 
 دراسة فقهية مقارنة

 د. أحمد حسن 
  1118/ 11/ 18األحد  ماجستير د. عبد المنعم سقا مشرف مشارك

جمال محمد 
 باذنجكي

الحكم التعبدي وأثره في الفقه اإلسالمي 
 دراسة تأصيلية تطبيقية

  1118/ 11/ 18األحد  ماجستير د. حسن جمعة

أسباب اإلباحة في الفقه الجنائي اإلسالمي  يسر شحادة
  1118/ 11/ 11األحد  ماجستير د. حسن جمعة دراسة تأصيلية تطبيقية مع القانون

حجم الديون على رأس مال الشركات أثر  أحمد الرفاعي
 في الفقه اإلسالمي

  1118/ 11/ 11األحد  دكتوراه أ. د. حمزة حمزة

فاطمة 
 الحمصي

الرؤية البصرية وأثرها في الفقه الجنائي 
 اإلسالمي

  1118/ 11/ 15األحد  ماجستير د. غيداء المصري

عقود الصيانة ضوابطها وأنواعها  أحمد الحامد
 وتطبيقاتها

 1118/ 11/ 15األحد  دكتوراه د. محمد توفيق رمضانأ. 
 
 

 األدب في الفقه اإلسالمي فاطمة عقاد
 دراسة تأصيلية تطبيقية

  1118/ 11/ 1األحد  دكتوراه د. غيداء المصري

محمد فارس 
 السقا

ترشيد اإلنفاق العام في االقتصاد 
اإلسالمي والنظم االقتصادية المعاصرة 

 دراسة مقارنة

 الناعس د. تيسير
 1118/ 11/ 1األحد  ماجستير د. علي كنعان مشرف مشارك

 
 
 

 محمد مؤذن
االجتهادات القضائية في محكمة النقض 
السورية في مسائل األحوال الشخصية 

 دراسة فقهية مقارنة

 د. أحمد حسن
  1118/ 11/ 10األحد  دكتوراه د. محمد حسان عوض مشرف مشارك

باإلهمال والمسؤولية ضمان األموال  خولة المرعب
 الناجمة عنه دراسة مقارنة

  1118/ 11/ 10األحد  دكتوراه أ. د. حمزة حمزة
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 8102القسم الثاني خالل عام 
 مالحظات موعد إجراء السيمنار الدرجة المشرف عنوان الرسالة اسم الطالب

 أحمد الجاسم
أثر الظن في العبادات دراسة تأصيلية 

 تطبيقية
  1111/  1/  1األحد  دكتوراه الحسن البغاأ. د. محمد 

 خالصة الحمد
الضوابط الفقهية للشركات في الفقه 

  1111/  1/  1األحد  دكتوراه د. تيسير أبو خشريف اإلسالمي دراسة تأصيلية تطبيقية

 أسماء حداد
األمن الغذائي في الفقه اإلسالمي دراسة 

  1111/  1/  11األحد  دكتوراه أ. د. محمد توفيق رمضان فقهية مقارنة

عبد الحميد 
 أبو بكر 

مقاصد النهي وأثرها في األحكام دراسة 
  1111/  1/  11األحد  دكتوراه د. غيداء المصري أصولية تطبيقية

ن عبد الرحم
 خوجه

داللة اإلشارة عند األصوليين وفقهاء 
  1111/  1/  0األحد  ماجستير د. غيداء المصري القانون الوضعي وأثرها في االستنباط

 قاسم صفر
الدكتور مصطفى سعيد الخن دراسة في 

 جهوده العلمية في الفقه اإلسالمي

 د. محمد حسان عوض
د. بديع السيد اللحام مشرف 

 مشارك
  1111/  1/  0األحد  ماجستير

 عبدو القادري
داللة النكرة على العموم وأثرها في 

  1111/  1/  17األحد  ماجستير د. حسن جمعة تطبيقيةالفروع الفقهية دراسة تأصيلية 

عمر نور 
 الدين

المشاركة باألصول االستعمالية في 
  1111/  1/  17األحد  ماجستير لناعساد. تيسير  الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة

 أحمد قيروز
تطبيقات القواعد الفقهية في المؤسسات 

  1111/  0/  0األحد  دكتوراه المحمدد. محمد نجدات  المالية اإلسالمية

 غيداء طالو
آثار الدين على الفرد والمجتمع في 

  1111/  0/  0األحد  ماجستير د. أحمد حسن االقتصاد اإلسالمي دراسة مقارنة

 عماد حورية
أراضي اإلصالح الزراعي في الفقه 

  1111/  0/  17األحد  ماجستير د. محمد الخلف اإلسالمي دراسة مقارنة

 أحمد العاشق
اإلضافة الزمانية في الفقه اإلسالمي 

 دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة

 د. عبد المنعم سقا
د. محمد حسام رحيمة 

 مشرف مشارك
  1111/  0/  17األحد  ماجستير

 رشا زيتون
ضوابط تصحيح الفساد في المعامالت 

  1111/  0/  01األحد  ماجستير أ. د. محمد توفيق رمضان المالية دراسة تأصيلية تطبيقية

 ماي لينغ ما
تخريج الفروع على األصول في صكوك 

االستثمار الشرعية دراسة تأصيلية 
 تطبيقية

 أ. د. محمد توفيق رمضان
  1111/  0/  01األحد  ماجستير د. محمد الخلف مشرف مشارك

 أحمد الحسين
أثر المناط في المعامالت المالية دراسة 

  1111/  1/  11األحد  دكتوراه أ. د. محمد الحسن البغا تطبيقيةتأصيلية 
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 صفاء شربك
منهج العالمة مصطفى الزرقا في فقه 

  1111/  1/  11األحد  ماجستير د. تيسير أبو خشريف النوازل دراسة تحليلية

بيان شيخ 
 مصطفى

ضوابط حل األغذية واألدوية في الفقه 
  1111/  1/  18األحد  ماجستير أ. د. محمد توفيق رمضان اإلسالمي دراسة تأصيلية تطبيقية

هبة اهلل 
 غديفان

ضوابط المروءة في الفقه اإلسالمي 
  1111/  1/  18األحد  ماجستير د. تيسير الناعس دراسة تأصيلية تطبيقية

أحمد صبحي 
 قسطلي

منهج إلكيا الهراسي في ترجيحاته 
الفقهية في األحوال الشخصية دراسة 

 تحليلية
  1111/  5/ 11األحد  ماجستير د. عبد المنعم سقا

 إيمان نابلسي
منهج الدكتور محمد سعيد رمضان 

البوطي في القضايا الفقهية المعاصرة 
 دراسة تحليلية

  1111/  5/  11األحد  ماجستير أ. د. محمد توفيق رمضان

 فرح شيخة
قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل 

  1111/  5/  11األحد  ماجستير د. محمد الخلف تأصيلية تطبيقيةماهيته دراسة 

 فواز المحمود
تحقيق متن السراجية في الفرائض البن 

  1111/  5/  11األحد  ماجستير د. عبد المنعم سقا كمال باشا الرومي

 ريمة الهوشان
سلطة القاضي في تقدير الدليل الرقمي 

 في الفقه اإلسالمي والقانون السوري
 د. هند الخولي

  1111/  1/  1األحد  دكتوراه د. فواز صالح مشرف مشارك

عبد اهلل شيخ 
 حسين

الصلح عن الديون وتطبيقاته المعاصرة 
  1111/  1/  1األحد  ماجستير د. أحمد حسن في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة

  1111/  1/  10األحد  ماجستير د. غيداء المصري في الفقه اإلسالمي التداخل في العبادات شذى عويجان
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 مالحظات:
يرجى من األساتذة المشرفين إبالغ طالبهم بمواعيد إجراء السيمنارات، وفي حال غياب الطالب عن  -1

 السيمنار يعد مستنكفًا في هذه الحالة، وسيتم تطبيق اإلجراءات القانونية بحقه.
 إلجراء السيمنار للطالب. شرطا  يعد حضور األستاذ المشرف لجلسة السيمنار  -1
 مما أنجزه من رسالته. بنسخة كاملةالسيد رئيس القسم يجب على الطالب تزويد  -0
، عن طريق األستاذ المشرفأو من يرى رئيس القسم وأعضاء القسم يجب على الطالب تزويد رئاسة القسم  -1

اإلنجاز، وملخص لما تم إنجازه من ، ومراحل بحثخطة المرفقًا بصفحات،  11بملخص عن الرسالة في حدود 
 .ويكون ذلك قبل إجراء السيمنار بأسبوع، الرسالة

أعضاء  السادة دقائق، ثم يستمع إلى مالحظات 11يقوم الطالب بعرض ملخص عن رسالته في حدود  -5
 القسم.

االستعانة ، ويمكن حضور جلسات السيمنار -إن وجد  -أو المشرف المشارك  يمكن لكافة أعضاء القسم -1
 .ببعض األساتذة المختصين من األقسام األخرى وحسب موضوع الرسالة

تدون نتائج السيمنارات في محضر رسمي، وفي حال وجود مالحظات يعطى الطالب نسخة منها، ويطلب  -7
 منه تعديلها وااللتزام بها، ويتم التحقق من ذلك في سيمنار الحق.

 ائر االختصاصات بحضور جلسات المناقشة )السيمنار(.يسمح لطالب الدراسات العليا من س -8
 يتم إجراء السيمنار في قاعة االجتماعات. -1
 

 رئيس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله

 أحمد حسند.             

 

 

 

 


