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: السجـــل التعليمــي والمؤهالت العلمية
  قسم الفقه اإلسالمي وأصوله، واالختصاص الدقيق: (املعامالت –جامعة دمشق–دكتوراه يف الشريعة اإلسالمية 

 %، وتقدير (امتياز).92املالية) مبعدل 
  قسم الفقه اإلسالمي وأصوله، واالختصاص الدقيق: (املعامالت –جامعة دمشق–ماجستري يف الشريعة اإلسالمية 

 %، وتقدير (امتياز).93.20املالية) مبعدل 
  وتقدير 91.26م، مبعدل 2008 بالرتتيب األول على جامعة دمشق عام –إجازة يف الشريعة اإلسالمية ،%

(الشرف). 
  -إجازة يف احلقوق- الدراسات القانونية يف التعليم املفتوح بالرتتيب الثالث على كلية احلقوق- جامعة دمشق

 %، وتقدير (امتياز).80.26م، مبعدل 2014
 األعمال العلمية: 

  (تعدد القصود وأثره يف العقود املالية يف الفقه اإلسالمي-دراسة تأصيلية تطبيقية-)، وهي أطروحة الدكتوراه املناقشة
 م يف جامعة دمشق - كلية الشريعة.10/9/2017بتاريخ 

  دراسة تأصيلية تطبيقية-) وهي رسالة املاجستري –(ضوابط احلاجة الشرعية وأثرها يف املعامالت املالية املعاصرة
 .م2015وقد طبعت يف دار النوادر عام م يف جامعة دمشق كلية الشريعة، 18/7/2012املناقشة بتاريخ 

  .(الفرق بني السندات وصكوك املقارضة-دراسة مقارنة-) حبث حمكم يف جملة جامعة حلب
 .(الربا يف دار احلرب يف الفقه اإلسالمي-دراسة فقهية مقارنة-) حبث حمكم يف جملة الرتاث العريب بدمشق 
  (التكييف الفقهي للمبالغ اليت تتقضاها املصارف التقليدية يف االعتماد املستندي-دراسة فقهية-) حبث حمكم يف

 جملة جامعة دمشق.
  دراسة فقهية مقارنة-) حبث حمكم يف جملة جامعة حلب.–(أثر النية يف أحكام اللقطة 

1 

 



  دراسة فقهية-) حبث حمكم يف جملة جامعة –(أثر خمالفة قصد الشارع يف حكم التعامل بأسهم الشركات املسامهة
 حلب.

 دراسة فقهية-) حبث حمكم يف جملة احلكمة- بريطانيا. –(حكم بيع العرايا وأثر القصد فيه
  خصائص النيب) يف النكاح-دراسة فقهية مقارنة-) حبث مقدم يف مادة األحوال الشخصية يف املاجستري 

التمهيدي. 
  .(تداول األسهم يف الفقه اإلسالمي-دراسة فقهية مقارنة-) حبث مقدم يف مادة املعامالت يف املاجستري التمهيدي
  (تداول السندات يف الفقه اإلسالمي-دراسة فقهية مقارنة-) حبث مقدم يف مادة طرائق البحث يف املاجستري

التمهيدي. 
  .(ضوابط التجرمي بالتحريض-دراسة فقهية مقارنة-) حبث مقدم يف مادة اجلنايات يف املاجستري التمهيدي
  (حجية الرؤيا الصاحلة عند األصوليني-دراسة تأصيلية مقارنة-) حبث مقدم يف مادة أصول الفقه يف املاجستري

التمهيدي.  
: الوظيفة الحالية

  .عضو يف اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق- كلية الشريعة- قسم الفقه اإلسالمي وأصوله
 الخبرة التدريسية:

  وال سيما املتصلة باملعامالت املالية- يف كلية الشريعة جامعة دمشق.–مدرس ملواد فقهية متعددة 
  مدرس ملادة فقه املعامالت املالية، ومادة اقتصاديات الزكاة والوقف، يف جامعة بالد الشام، جممع الشيخ أمحد

 كلية الشريعة، وكلية االقتصاد اإلسالمي.–كفتارو 
: ةاللغات األجنبي

  .مستوى إتقان اللغة اإلنكليزية: متقدم
  .مستوى إتقان اللغة الفرنسية: متوسط
 .مستوى إتقان اللغة اإلسبانية: متوسط 
 .مستوى إتقان اللغة الرتكية: متوسط 

الشهادات التدريبية األخرى: 
 ) الشهادة الدولية لقيادة احلاسبICDL .(
  شهادةTOEFL م، إضافة إىل حضور دورات متعددة.2011 عام 471 يف اللغة اإلنكليزية بعالمة 
  شهادة حضور دورة املراقب واملدقق الشرعي املعتمد يف جمال الصريفة اإلسالمية اليت أقيمت يف دمشق عام

م. 2010
 .شهادة إمتام دورة تدريبية حول (مهارات وأساسيات العملية التدريبية) يف جمال التواصل الفعال وإدارة األداء 
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  شهادة يف (املهارات احلياتية واملهنية) صادرة عن اهليئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات بالتعاون مع جامعة
 دمشق. 

   .شهادة يف (اإلسعاف األويل) صادرة عن طبابة جامعة دمشق
: االهتمامات

االهتمام مبجال االقتصاد اإلسالمي واملطالعة حوله. 
املطالعة بالكتب األدبية والشعرية. 

 اإلملام بفن املقامات املوسيقية.
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