
 الســـــيرة الذاتيـــــة

 أوالً : المعلومات الشخصية:

 االسم: د. أديبة حمـمد مسري ياسني.              

 م.1983/ 9/ 12مكان الوالدة وتارخيها: دمشق، 

  سنة.37الوضع العائلي: متزوجة.    العمر: 

  سوريا.–اجلنسية: العربية السورية.   اإلقامة: دمشق 

 0947404961التواصل: هاتف موبايل 

 yasenadeba@gmail.comاإلمييل:  

 ثانياً : المؤهالت العلمية: 

 حائزة على:

م، وعنوان 2017ـ درجة الدكتوراه يف الفقه اإلسالمي وأصوله، كلية الشريعة ـ جامعة دمشق عام 1
 أطروحة الدكتوراه: "اإلخبار وآثاره يف الفقه اٍإلسالمي - دراسة تأصيلية تطبيقية" بتقدير امتياز.

م، وعنوان 2012ـ درجة املاجستري يف الفقه اٍإلسالمي وأصوله، كلية الشريعة ـ جامعة دمشق عام2
 الرسالة: " أحكام املقابر - دراسة فقهية مقارنة" بتقدير امتياز.

 م، بتقدير جيد جداً .2006- دبلوم التأهيل الرتبوي، كلية الرتبية ـ جامعة دمشق عام 3

ــ درجة الدبلوم (ماجستري متهيدي) يف الفقه اٍإلسالمي وأصوله كلية الشريعة ـ جامعة دمشق عام 4
 م.2005

م، بتقدير امتياز، وترتيب 2004ــ اإلجازة يف الشريعة اٍإلسالمية، كلية الشريعة ـ جامعة دمشق عام 5
 "اخلرجية األوىل"، وحائزة على شهادة الباسل للتفوق الدراسي ملدة ثالث سنوات متتالية.

م، وترتيب األوىل على القطر 2000ـ الثانوية الشرعية، ثانوية داريا الشرعية لإلناث، دمشق، عام 6
 العريب السوري.
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 الوظائف التي شغلتها والخبرات العملية: 

ـ عضو اهليئة التعليمية يف قسم الفقه اٍإلسالمي وأصوله، كلية الشريعة ـ جامعة دمشق، منذ عام 1
2008. 

، 2019-2018ـ عضو يف جملس الفقه اإلسالمي وأصوله يف كلية الشريعة ـ جامعة دمشق عام 2
 م.2020-2021

ـ مدرسة فقه العبادات (الزكاة) السنة األوىل "القسم النظري / والعملي"- فقه العبادات(الصالة) السنة 2
األوىل "القسم العملي"- القرآن الكرمي السنة األوىل و الثانية "القسم العملي"- األحوال الشخصية (الرتكات) 

السنة الثالثة "القسم العملي"-  فقه اجلنايات السنة الثالثة- مناهج البحث السنة الثالثة "القسم العملي"- 
 الفقه املقارن السنة الرابعة "القسم العملي".

 م.2008ـ معيد حماضر يف كلية الشريعة- جامعة دمشق، منذ عام 3

 م.2007ــ مديرة "روضة دمشق" عام 4

 دورات تدريبية:

  من اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية.ICDLحائزة على شهادة الـ 

 حائزة على شهادة التوفل يف اللغة االجنليزية.

 دورات لغة اجنليزية- املعهد العايل للغات، معهد آسيا-دمشق.

 األبحاث العلمية:

نشرت أحباثاً عدة يف جمالت حمّكمة، منها: جملة جامعة حلب- حلب، جملة الرتاث- دمشق، جملة 
 بريطانيا.–اجلامعة اإلسالمية- السودان، جملة احلكمة 
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