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 اإلجازة

 في الشریعة

 1987 جامعة دمشق دمشق ـــــــــــ كلیة الشریعة

 دبلوم

 التأھیل التربوي

 1988 جامعة دمشق دمشق ــــــــــــــ كلیة التربیة

 الماجستیر

 في الفقھ والتشریع

الواجب عند األصولیین  أصول الفقھ

 وأثره الفقھي

 1990 الجامعة األردنیة األردن

 الدكتوراه

 في الفقھ والتشریع

أصول الفقھ ومقاصد 

 الشریعة

مع سنتین تخصص 

 قانون مدني ودولي

درء المفسدة في الشریعة 

اإلسالمیة، أصولھ 

 وضوابطھ وتطبیقاتھ

 1995 الجامعةاألردنیة األردن

اإلجازة في        

الدراسات القانونیة  

 بعونھ تعالى

 كلیة الحقوق

 

 2020 جامعة دمشق سوریا ـــــــــــــــ

 3س

الماجستیر في 

 االقتصاد

الماجستیر المھني 

التنفیذي في المالیة 

 اإلسالمیة

مقاصد الشریعة 

وعالقتھا بالنظام المالي 

 في اإلسالم

 2019 اإلیوفي البحرین
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  أستاذ في قسم الفقھ اإلسالمي وأصولھ ومذاھبھ - جامعة دمشق.الوظیفة الحالیة:
 اإلنكلیزیة - متوسط.اللــغة اإلضافیة:

 الخبرات العلمیة: 
 إلى من البلد الجامعة/المؤسسة اللقب الوظیفي

 1993 1991 األردن كلیة األندلس مدرس

 1995 1993 سوریا جامعة دمشق - كلیة الشریعة معید

 4/8/2001 1995 سوریا جامعة دمشق - كلیة الشریعة مدرس دكتور

 8/8/2006 9/8/2001 سوریا جامعة دمشق - كلیة الشریعة أستاذ مساعد (مشارك)

 15/9/2005 15/9/2003 سوریا جامعة دمشق - كلیة الشریعة رئیس قسم الفقھ اإلسالمي

  9/8/2006 سوریا جامعة دمشق - كلیة الشریعة أستاذ

 12/9/2009 12/9/2007 سوریا جامعة دمشق - كلیة الشریعة عمید كلیة الشریعة

  1996من   سوریا جامعة دمشق - كلیة الحقوق أستاذ مندب في كلیة الحقوق

أستاذ مندب في معھد الشام 

 فرع مجمع الفتح –العالي 

 اإلسالمي

  1996من  سوریا كلیة الشریعة والقانون

عضو اللجنة الوطنیة 

لألخالقیات الحیویة في 

 سوریا

  9/6/2004من  سوریا وزارة التعلیم العالي

عضوھیئةتحریرمجلةجامعة 

 دمشق

مجلة العلوم االقتصادیة 

 والقانونیة

 9/2018 15/4/2013من  سوریا

 عضو

 مناھج التربیة اإلسالمیة

 2018 2001من   سوریا سوریا-وزارة التربیة 

أستاذ في األكادیمیة العربیة 

 للعلوم  المالیة والمصرفیة

جامعة      وزارة التعلیم العالي -سوریا

دمشق 

 سوریا

 2013 2003من  

أستاذ في المعھد العالي إلدارة 

 األعمال

 2015 2014من   سوریا  وزارة التعلیم العالي-دمشق 

2 



 
 
 

عضو مناھج التربیة اإلسالمیة  

 في الثانویات الشرعیة

 2017 2013من سوریا  سوریا-وزارة األوقاف 

نائب رئیس لجنة الرقابة 

 الشرعیة للتأمین

 البنك المركزي

 ــ وزارة المالیة

 ـــــــــــــ 1/11/2009من   سوریا

عضو الھیئة االستشاریة 

الشرعیة لمجلس النقد 

 والتسلیف

مجلس النقد والتسلیف - البنك 

 المركزي ــ وزارة المالیة

 ـــــــــــــ 2/4/2015من   سوریا

عضو مناھج جامعةبالد 

 الشام(معھدالشام سابقاً )

 2012 2010 سوریا وزارة التعلیم العالي

رئیس لجنةإعداد ماجستیر 

 األحوال الشخصیة

 ـــــــــــــ 2008 سوریا  كلیة الشریعة–جامعة دمشق 

رئیس لجنةإعداد ماجستیر 

 االقتصاد اإلسالمي

 ـــــــــــــ 2009 سوریا  كلیة الشریعة–جامعة دمشق 

یس وحدة البحث العلمي ئر

ألصول الفقھ 

 ـــــــــــــ 2008 سوریا  كلیة الشریعة–جامعة دمشق 

عضو لجنة أخالقیات البحث 

العلمي 

دمشق ـ  IUSTجامعة  

 سوریا

 ـــــــــــــ 2018

عضو لجنة التقییم 

األكادیمي لبرنامج 

الدكتوراه في الفقھ 

 اإلسالمي

دبي- جامعة  الشارقة

 اإلمارات

 2011-تموز-18

 

 2011 تموز22

ضیف شرف و عضو 

تحكیم  في جائزة األمیر 

 نایف  لعلوم السیرة النبویة

المدینة المنورة شرفھا هللا 

 تعالى

المدینة 

المنورة 

شرفھا هللا 

 تعالى

26-5-2011 

 

26/5/2011 
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 المواد التي قمت بتدریسھا:

- أصول الفقھ ــ دراسة نصیة في نھایة السول لإلسنوي ـ ماجستیر الفقھ وأصولھ ــ كلیة الشریعة ــ 1

 جامعة دمشق.

 - أصول الفقھ ــ المصادر االجتھادیة ــ كلیة الشریعة ــ جامعة دمشق.2

 - أصول الفقھ ــ االجتھاد والفتوى ــ كلیة الشریعة ــ جامعة دمشق.3

- مقاصد الشریعة والمعامالت المالیة ــ ماجستیر مصارف إسالمیة ــ األكادیمیة العلیا للمصارف ــ 4

 .جامعة دمشق

- شرح قانون األحوال الشخصیة السوري ــ الزواج والطالق ــ كلیة الحقوق والشریعة ــ جامعة دمشق 5

 -كلیة الحقوق في الجامعة االفتراضیة.1996من 

- شرح قانون األحوال الشخصیة السوري ــ األھلیة والوصیة والتركات ــ كلیة الشریعة والحقوق ــ 6

 جامعة دمشق - كلیة الحقوق في الجامعة االفتراضیة.

- المدخل لدراسة التشریع اإلسالمي ــ كلیة الحقوق ــ جامعة دمشق والتعلیم المفتوح والجامعة 7

 االفتراضیة.

 - المدخل الفقھي ــ القواعد الفقھیة ــ كلیة الشریعة ــ جامعة دمشق .8

 - أصول الفقھ ــ مباحث الحكم والمصادر ــ كلیة الشریعة ــ جامعة دمشق. 9

 - مقاصد الشریعة ــ دراسة نصیة للموافقات للشاطبي ــ ماجستیرــجامعة بالد الشام .10
- القواعدالفقھیة ــ دراسة نصیة في شرح مجلة األحكام العدلیة لألتاسي - ماجستیر - جامعة 11

 بالد الشام.
 ماجستیرــجامعة بالد الشام.–أصول المحاكمات الشرعیة والمدنیة والجزائیة-12
 ماجستیرقضاء شرعي ــ كلیة الشریعةـ جامعة دمشق.–-أدب القاضي في اإلسالم 13
 -األھلیة والنیابة الشرعیة-ماجستیرقضاء شرعي ـ كلیة الشریعةـ جامعة دمشق.14
 -مقاصدالشریعة في األحوال الشخصیة- ماجستیرقضاء شرعي ـ كلیة الشریعةـ جامعة دمشق.15
 -أصول المحاكمات الشرعیة-كلیة الشریعة .16
 -صیغ التمویل واالستثمار-المعھدالعالي للعلوم اإلداریة-ماجستیر.17
- دورة الخدمات المصرفیة والمعاییر الشرعیة (مقدمة عامة في الخدمات المصرفیة- معاییر 18

إلى 3/4 مركزالتأھیل والتدریب -دمشق- –الوكالة والجعالة والودیعة والكفالة ) البنك المركزي 
  .1/6/2017إلى 28/5 ،ومن 7/4/2016
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-دورة المراقب والمدقق الشرعي(محورا:توضیح مفھوم المراجع الداخلي والخارجي- طرق 19
 .6/9/2017 إلى 20/8/2017ومعاییر اختیار أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة) من 

 
 المؤلفات المنشورة:

 تاریخ النشر البلد الناشر عنوان الكتاب
 1996 سوریا دار العلوم اإلنسانیة -درء المفسدة في الشریعة اإلسالمیة - الدكتوراه1

 1999 سوریا دار العلوم اإلنسانیة -الواجب وأثره عند األصولیین وأثره الفقھي- الماجستیر2

-شرح قانون األحوال الشخصیة السوري (الزواج والطالق 3

 والوالدة وآثارھا)

 2006 سوریا جامعة دمشق

 2010 سوریا جامعة دمشق -شرح قانون األحوال الشخصیة (األھلیة والوصیة والتركات)4

 2010 سوریا دار العلوم اإلنسانیة -الشركة المساھمة5

 2010 سوریا دار العلوم اإلنسانیة -حقوق الزوجین6

 2010 سوریا دار العلوم اإلنسانیة - فسخ النكاح باألمراض7

 2010 سوریا دار العلوم اإلنسانیة - مقاصد الشریعة والفتاوى8

 2010 سوریا دار العلوم اإلنسانیة - مقاصد الشریعة والوقف9

 2010 سوریا دار العلوم اإلنسانیة - تفویض الطالق للزوجة وغیرھا10

 2010 سوریا دار العلوم اإلنسانیة - مسقطات الحد الطارئة11

 األبحاث المحكمة وغیر المحكمة والمنشورة:
 تاریخ النشر البلد الناشر العنـــــوان

 1998 سوریا جریدة االعتدال زواج األقارب .1

تزوج األم بغیر األب والسفر  .2

 بالمحضون

 2/2002 سوریا مجلة جامعة دمشق (محكمة)

 1/2002 سوریا مجلة جامعة دمشق (محكمة) وقت الحضانة ورؤیة الطفل .3

 2003 سوریا مجلة جامعة دمشق (محكمة) الموانع الطارئة المسقطة للحد .4

فسخ اإلجارة وبقاؤھا بالعذر عند  .5

الحنفیة مع مجموع بحوث مھداة إلى 

 الدكتور وھبة الزحیلي

 2004 سوریا دار الفكر

 1998 سوریا الموسوعة العربیة التوثیق .6
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 1999 سوریا الموسوعة العربیة الحضانة .7

 1999 سوریا الموسوعة العربیة التمرتاشي .8

 2001 سوریا الموسوعة العربیة الصوم .9

 2005 سوریا مجلة بحوث حلب (محكمة) القضاء على الغائب .10

 2005 قطر جامعة قطر (محكمة) إذن الزوج بإیقاع الطالق من الغیر .11

مجلة بحوث جامعة حلب  -الوقف اإلسالمي وثقافة اآلخر12

 (محكمة)

 2006 سوریا

  سوریا غیر منشور -أصول الفكر السیاسي اإلسالمي والغربي13

-المناسبات المصلحیة في الفتاوى 14

 دراسة تأصیلیة في نوازل البیع –الونشریسیة

 من كتاب المعیار المعرب

الملتقى الدولي الحادي عشر 

 للمذھب المالكي

الجزائر -عین 

 دفلة

2015 

مجلة بحوث جامعة حلب  -مقاصد الوقف المالیة15

 (محكمة)

 2006 سوریا

مجلة بحوث جامعة حلب  -دور مقاصد الشریعة في إصدار الفتوى16

 (محكمة)

 2006 سوریا

 2007 سوریا مجلة جامعة دمشق (محكمة) -الفسخ القضائي بعیوب الزوجین17

 1996 سوریا بحث غیر منشور -بیع الحاضر للبادي18

 1995 سوریا بحث غیر منشور -الشروط في عقد القرض19

 2008 سوریا مجلة جامعة دمشق (محكمة) -التقنین في مجلة األحكام العدلیة 20

 2009 جامعة دمشق مؤتمر معارف بالد الشام - دارس مدارس دمشق21

مؤتمر مدرسة مقاومة العنف  -طرق الوقایة من العنف األسري22

 األسري

كلیة التربیة-

 جامعة دمشق

2009 

-دراسة مقاصدیة في معاییر الجودة في التعلیم 23

 العالي الدیني

مؤتمر تدریس العلوم الدینیة ــ 

 جامعة الزیتونة

 25/2/2010-23 تونس

كلیة  ندوة حمایة الملكیة الفكریة -الحقوق المعنویة المالیة24

الھندسةالمیكانیكة-

 جامعة دمشق

5/5/2008 

   بحث غیر منشور -مسالك العلة عند األصولیین25
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   بحث غیر منشور -القیاس وخبر الواحد26

-القواعد الفقھیة الجالبة للمصلحة والدارئة 27

 للمفسدة 

 )2001عمان ــ األردن اإلیسیسكو ( مؤتمر التقریب بین المذاھب

   بحث غیر منشور -المشكل عند األصولیین 28

-المناط العام والخاص وأثرھما في سیاسة 29

 التشریع

-11 عین دفلة–الجزائر 

12/5/2011 

 

-العرف كمخصص للعموم وسند 30

 لالستحسان والمصلحة

   بحث غیر منشور

مؤتمر البحث العلمي والدراسات  -الدراسات العلیا الواقع واآلفاق31

 العلیا

 مالیزیا ــ الجامعة الوطنیة

2008 

 2010  الموسوعة العربیة -مذھب الصحابي 32

   بحث غیر منشور -حمایة الحقوق المعنویة المالیة33

-صلة شروط نظریة الظروف الطارئة 34

 بنظریة العذر

   بحث غیر منشور

   بحث غیر منشور -تفسیر المعاھدات الدولیة35

 2011  وھران–مؤتمر إشكالیة الفتوى  -فتوى الصحابي المقاصدیة36

-العنف واألمن االجتماعي قراءة في فكر 37

 اإلمام الماوردي في كتابھ أدب الدنیا والدین

الملتقى الدولي للمذھب المالكي-

 الطبعة الثامنة

  

  9/4/2013-6 ندوة العلوم الفقھیة-ُعمان -مفھوم التعایش وضروراتھ ومبادئھ38

-التقنین عنداإلماممالك في كتابھ 39

 الموطأ(دراسة مقارنة في كتاب البیوع)

الملتقى الدولي للمذھب 

المالكي-الطبعةالتاسعة-

التقعیدفي الفقھ المالكي وتقنینھ-

 عین دفلة-الجزائر

7-8/5/2013  

-التفاضل بین المعلومات-دراسة مقاصدیة 40

 في كتاب الفروق للقرافي

الملتقى الدولي للمذھب 

المالكي-الطبعةالعاشرة-علم 

الفروق عند المالكیة وتطبیقاتھ-

 عین دفلة-الجزائر

20-

21/5/2014 
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معھدالفتح  2003 مذكرة لطالب الدراسات العلیا -معاییر البحث41

 اإلسالمي

-جھودوأعماالألستاذالدكتور مصطفى 42

 دیبالبغا في خدمة السنة النبویة المشرفة

  2003 بحث غیرمنشور

الملتقى الدولي للمذھب المالكي  - اعتبار المآل في مقاصد الشریعة43

  الطبعة الرابعة عشرة–

10-

12/4/2018 

 الجزائر-عین دفلة

محاضرة ألقیت في الملتقى  - خطوات تحقیق المخطوطات وطرائقھ44

 المخطوط –الدولي األول 

 الواقع واآلفاق (لم –العربي 

 تنشرلدیھم)

16-

17/4/2018 

جامعة محمد 

بوضیاف 

 بالمسیلة-الجزائر

- عقد اإلعمار التكافلي وأثره في دعم 45

 االقتصاد األسري
 

 

المؤتمراالقتصادي األول 

لجامعة بالد الشام-

األسرةالمنتجة نواة للمشروعات 

الصغیرة 

 ومرتكزللتنمیةوتحدیات األزمة

16/7/2018 

معھدالفتح 

 اإلسالمي

 فندق داما روز

- مقاصدالشریعة وعالقتھا بالنظام المالي 46

 في اإلسالم

المجلس العام للبنوك 

 والمؤسسات المالیة اإلسالمیة

بحث 

ماجستیرمھني في 

 المالیة اإلسالمیة

 

مؤسسةاإلیوفي 

للمصارف 

 اإلسالمیة-البحرین

2019 

كلیة الشریعة ــ الجامعة  - النقود االفتراضیة ــ تكییف وواقع47

األردنیة ــ مؤتمر مستجدات 

 العلوم الشرعیة

 عمان ــ األردن

 

31/7/2019 

 قاعة الراجحي

الملتقى الدولي للمذھب المالكي  - الفروق الفقھیة في العقودعند القرافي48

  الطبعة الخامسة عشرة–

 الجزائر-عین دفلة 5-7/11/2019

سلطنة عمان ــ  ندوة العلوم الفقھیة-ُعمانأسواق المیاه  وجھة نظرفقھیة -49

 مسقط

1 - 3 

/12/2019 

8 



 الرسائل المشرف علیھا والمنجزة:
 الجامعة اسم الطالب الرسالة أو البحث الرقم

كلیة الشریعة - جامعة  غیداء المصري شھادة المرأة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي/ماجستیر 1

 دمشق

االجتھاد المقاصدي وأثره في الفقھ اإلسالمي المعاصر /  2

 ماجستیر

كلیة الشریعة - جامعة  عمر الزبداني

 دمشق

شروط المجتھد ومدى توافرھا في االجتھاد المعاصر /  3

 ماجستیر

كلیة الشریعة - جامعة  أحمد السعدي

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  رفیف الصباغ حفل الزفاف في الفقھ اإلسالمي ضوابطھ وأحكامھ/ماجستیر 4

 دمشق

أحكام األنھار والینابیع في الفقھ اإلسالمي/ماجستیر  5

24/5/2003 

محمد أیمن 

 الخطیب

كلیة الشریعة - جامعة 

 دمشق

التعارض والترجیح بین النصوص في العموم  6

 والخصوص/ماجستیر

كلیة الشریعة - جامعة  محمد سعید مجاھد

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  ندى عیون عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج البن الملقن /ماجستیر 7

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  عبد الكریم السقا التطبیقات المعاصرة للكفالة/ماجستیر 8

 دمشق

فاعلیة طریقتي حل المشكالت واالستقصاء في تدریس مادة  9

 التربیة اإلسالمیة/ماجستیر

محمد طھ العبد هللا 

باالشتراك مع أ.د 

 أحمد كنعان

كلیة التربیة - جامعة 

 دمشق

الجنسیة والمركز الشرعي للمقیمین في دار اإلسالم   10

 /ماجستیر

كلیة الشریعة - جامعة  محمد مكحلة

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  بشرى أبو جیب الحضانة في الشریعة اإلسالمیة/ماجستیر 11

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  سمیة لوباني اللھو والترفیھ في الفقھ اإلسالمي/ماجستیر 12

 دمشق
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كلیة الشریعة - جامعة  میادة الحسن التعارض بین األقیسة وأثره في الفقھ اإلسالمي/دكتوراه 13

 دمشق

فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة كفایة التقویم لدى معلمي  14

 التربیة اإلسالمیة /ماجستیر

محمد الخراز 

باالشتراك مع 

 د.حسناء أبو النور

كلیة التربیة - جامعة 

 دمشق

أثر بعض أنماط التغذیة الراجعة في رفع مستوى التحصیل  15

 لمادة التربیة اإلسالمیة/ماجستیر

عماد غازي كنعان 

باالشتراك مع 

 د.حسناء أبو النور

كلیة التربیة - جامعة 

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  عدنان الدقیالن الدعوى في الفقھ اإلسالمي/دكتوراه 16

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  عبد الكریم السقا المعامالت المالیة عبر االنترنت /دكتوراه 17

 دمشق

الحقوق الدولیة الخاصة لألجانب في الدولة  18

 اإلسالمیة/دكتوراه

كلیة الشریعة - جامعة  محمد عبود مكحلة

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  ماھر النونو أثر قوادح العلة في االختالفات الفقھیة /دكتوراه 19

 دمشق

تقویم برنامج مقترح قائم على التعلم الذاتي لتدریب معلمي  20

 التربیة اإلسالمیة في أثناء الخدمة /دكتوراه

كلیة التربیة ــ  عماد كنعان

باالشتراك مع د. محمد 

 خیر الفوال

دور الفقھ الجنائي اإلسالمي في توحید المسؤولیة الجنائیة   21

 في التشریعات الجزائیة العربیة /دكتوراه

كلیة الشریعة ــ جامعة  محسن الشاحذي

 دمشق

محمد محفوظ  أحكام مسؤولیة القضاة في الفقھ اإلسالمي/دكتوراه 22

 خزنوي

كلیة الشریعة ــ جامعة 

 دمشق

منصور المحمد  التأمین االجتماعي ــ دراسة تأصیلیة/دكتوراه 23

 المنصور

كلیة الشریعة ــ جامعة 

 دمشق

كلیة الشریعة ــ جامعة  تمام اللودعمي أحكام العقاقیرــ دراسة فقھیة مقارنة /دكتوراه 24

 دمشق
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المسائل األصولیة الخالفیة عند الشافعیة وأثرھا  25

 الفقھي/دكتوراه

عبد  المؤمن 

 الیوسفي بن دائل

كلیة الشریعة ــ جامعة 

 دمشق

الجریمة البیئیة /دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون/  26

 دكتوراه 

كلیة الشریعة ــ جامعة  صفاء موزة

 دمشق

عبد المنعم زین   دراسة فقھیة تطبیقیة \دكتوراه–البنوك الوقفیة  27

 الدین

 جامعة –كلیة الشریعة 

 دمشق

كلیة الشریعة- جامعة  فادي شحیبر أثر القرائن في العقود في الفقھ اإلسالمي \دكتوراه 28

 دمشق

كلیة الشریعة - جامعة  ساجدة خادم الجامع استیفاء الحقوق المالیة في الفقھ اإلسالمي\دكتوراه 29

 دمشق

األكادیمیة العربیة  أحمد الفرخ اإلجارة المنتھیة بالتملیك / ماجستیر 30

للمصارف- جامعة 

 دمشق

االعتمادات المستندیة وتطبیقاتھا في المصارف اإلسالمیة  31

 / ماجستیر

األكادیمیةالعربیةللمص نور ریاض غیبة

 ارف-جامعة دمشق

 تمویل المشاریع الصغیرة والنظام االقتصادي اإلسالمي/  32

 ماجستیر

األكادیمیة العربیة  دنیا الجفتلي

للمصارف- جامعة 

 دمشق

األكادیمیة العربیة  مي قره دامور  إدارة المخاطر ومقاصد الشریعة/ ماجستیر 33

للمصارف- جامعة 

 دمشق

التمویل بالمشاركات في المصارف اإلسالمیة دراسة في  34

 المعوقات والحلول / ماجستیر

ملھم محمد 

 ریحاوي

 

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

األكادیمیة العربیة  میساء منكش الربح- دراسة مقارنة/ ماجستیر 35

للمصارف- جامعة 

 دمشق

األكادیمیة العربیة  أحمد المصريالشرط الجزائي دراسة توصیفیة في عقد االستصناع/  36
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 للمصارف- جامعة دمشق ماجستیر

إدارة المخاطر للتمویل باالستصناع في المصارف  37

 اإلسالمیة / ماجستیر

عمار عبد القادر 

 الشیخ علي

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

صیغ التمویل اإلسالمي للمشروعات الصغیرة  38

 والمتوسطة/ ماجستیر

یونس أحمد 

 الجدعان

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

نور مصطفى  إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة/ ماجستیر 39

 المصطفى

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

أكرم ماھر  البطالة والحلول االقتصادیة اإلسالمیة / ماجستیر 40

 موصلي

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

استخدام الصكوك في عملیات السوق المفتوحة من قبل  41

 المصارف المركزیة/ ماجستیر

محمد سامي 

 حمدان

 

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

رھف عماد الدین  االستھالك في االقتصاد اإلسالمي / ماجستیر 42

 قسومة

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

األوقاف اإلسالمیة ودورھا الھام في التنمیة االقتصادیة /  43

 ماجستیر

تھاني فھد فتال 

 یبرودي

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 2011دمشق-

األكادیمیة العربیة  أحمد حاج غازي التنمیة االقتصادیة في االقتصاد اإلسالمي / ماجستیر 44

للمصارف- جامعة 

 دمشق

األكادیمیة العربیة  زویا نجم الدین كغدو إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة/ ماجستیر 45

للمصارف-جامعة 

 2013دمشق- 
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46  

دراسة في –إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة 

 التحوط/ ماجستیر

 

 محمود خلیفة

 

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 2012دمشق - 

األكادیمیة العربیة  عمار رأفت قباني البنوك اإلسالمیة و األزمات المالیة/ ماجستیر 47

للمصارف- جامعة 

 2013دمشق - 

األكادیمیة العربیة  عالء الدین البحري الحوكمة في المصارف اإلسالمیة/ ماجستیر 48

للمصارف- جامعة 

 2012دمشق - 

الصیغ اإلسالمیة في التمویل عجز الموازنة العامة في  49

 الدولة / ماجستیر

األكادیمیة العربیة  محمد حسین الیونس

للمصارف- جامعة 

 2012دمشق - 

الوظیفة االجتماعیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ودورھا  50

 التنموي/ ماجستیر

األكادیمیة العربیة  ھبة ممدوح سعسع

للمصارف- جامعة 

 2013دمشق- 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن بھاُدربن  51

ھـ) من 794- 745عبدهللا الزركشي الشافعي (

 )- دراسةمقارنة/ماجستیر 143إلى 93الجزءالثاني ورقة (

10/7/1432 – 22/6/2010 

جامعة أم درمان  أحمد محمد ھزیمة

اإلسالمیة-    كلیة        

الشریعة والقانون-

 السودان

األكادیمیة العربیة  أسامة مصري المیزانیة - دراسة في التحوط /ماجستیر  52

للمصارف- جامعة 

 دمشق

   ودورھا في التنمیة االقتصادیة/ماجستیر –الحوكمة 53

 مھند القصاب

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

 
األكادیمیة العربیة  التمویل اإلسالمي في المشروعات الصغیرة وأھم  54

13 



للمصارف- جامعة  نور ماھر أبو الذھب مصادره/ماجستیر 

 2012دمشق - 

   دور المورد البشري في التنمیة االقتصادیة/ماجستیر  55

ندى  محمد مأمون 

 عابدین

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 2012دمشق -

56  

دراسة –إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمیة 

 مقارنة/ ماجستیر

 

 یوسف العبدهللا

 

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

 

الھندسة المالیة اإلسالمیة- ضوابطھا وتطبیقاتھا/  57

 ماجستیر

ثاقب محمدغالب 

 الحاجي

األكادیمیة العربیة 

للمصارف- جامعة 

 دمشق

االستثمار وتراكم رأس المال في ضوء الشریعة  58

 اإلسالمیة / ماجستیر

ضیاء الدین       

 خلیفة

كلیة    اإلمام 

 األوزاعي

األسباب والحلول وفق مبادئ –التضخم والكساد  59

 االقتصاد اإلسالمي /ماجستیر

كلیة    اإلمام  وضاح  نجیب رجب

 األوزاعي

جامعة دمشق-كلیة  رجا محمود الحمادي اإلثبات بالیمین أمام المحاكم الشرعیة /ماجستیر 60

 الشریعة-قضاء شرعي

61 

 

جامعة دمشق-كلیة  عمادالدین بوشي قضاء القاضي بعلمھ /ماجستیر

 الشریعة-قضاء شرعي

62 

 

حمودبن صالح       دعوى تثبیت عقدالزواج/ماجستیر

 القادري

جامعة دمشق-كلیة 

 الشریعة-قضاء شرعي

63 

 

جامعة دمشق-كلیة  ماھر العلي الطالق التعسفي وأحكامھ/ ماجستیر

 الشریعة-قضاء شرعي

64 

 

   تعدد القصودوأثره في العقود في الفقھ اإلسالمي/ 

 دكتوراه

جامعة دمشق-    كلیة         عبدالرحمن السعدي

 الشریعة

جامعة دمشق-    كلیة         محمدكتوع   الوازع في الفقھ اإلسالمي/ دكتوراه 65
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 الشریعة 

66 

 

القواعداألصولیةعند اإلمام القرافي من خالل كتابھ 

الذخیرة من بدایة الطھارة إلى نھایة كتاب الزكاة/ 

 دكتوراه

جامعة أم درمان  بشارالوزیر

اإلسالمیة-    كلیة        

الشریعة والقانون-

 2014السودان- 

67 

 

تخریج القواعداألصولیة من كتاب الذخیرة للعالمة 

 من بدایة كتاب الحج إلى نھایة كتاب الصید  / –القرافي

 دكتوراه

جامعة أم درمان  أحمدھزیمة

اإلسالمیة-    كلیة        

الشریعة والقانون-

 2014 –السودان

 

68 

 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 

ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)ومن الجزء الثالث 173 إلى 143الجزءالثاني ورقة (

 )- دراسةمقارنة/ماجستیر 24إلى 1(

21/2/2015 

مؤید عبدالقادر 

 الحیشة

جامعة أم درمان 

اإلسالمیة-    كلیة        

الشریعة والقانون-

 السودان

منال أبوزرالمللي  میراث ذوي األرحام-نیل لقب أستاذ 69

 الكردي

نقابة المحامین -

23/6/2004 

70 

 

مناھج العقول شرح منھاج الوصول إلى علم 

 ) /ماجستیر86-1األصول(تحقیق جزء ص

أحمد خجا بن  عبد 

 الرحمن

 

كلیة الدراسات 

 –اإلسالمیة والعربیة

 2001جامعة  األزھر

71 

 

أحكام المسنین في الفقھ اإلسالمي والقانون السوري 

 /ماجستیر

كلیة اإلمام األوزاعي  بشیرة المصري

  بیروت لبنان–

72 

 

 مرویات أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ وأثرھا في 

 4/2/2017الخالفات الفقھیة / ماجستیر

إحسان محمد 

 عبدالسالم

كلیة اإلمام األوزاعي 

  بیروت لبنان–

73 

 

 زواج المسلم بالكتابیات وأثره على األبناء/ ماجستیر

27 -5 -2016   
كلیة اإلمام األوزاعي  عبد الرحمن منیني

  بیروت لبنان–

كلیة اإلمام األوزاعي شھالء أحمد صوفي أحكام المرأة الحامل  في ضوء الشریعة اإلسالمیة /  74
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  بیروت لبنان– كریم 31/3/2004ماجستیر  

75 

 

كلیة اإلمام األوزاعي  محمود حمید عالو   أحكام النسیان في الفقھ اإلسالمي /ماجستیر                                                              

 – بیروت لبنان

76 

 

 

 

كلیة اإلمام األوزاعي  لطیف محمد سعید القاعدة الشرعیة في نطاق الزمان والمكان / ماجستیر                                                              

 – بیروت لبنان

77 

 

ابن السمعاني ومنھجھ في كتابھ قواطع األدلة في 

 األصول / ماجستیر                                                              

–جامعة الجنان  عماد محمد كریم

  لبنان–طرابلس 

 

78 

 

مقاصد الشریعة اإلسالمیة في العالقات الدولیة  / 

 ماجستیر                                                              

عبدالحكیم حسن 

 عبید

كلیة الشریعة- جامعة 

 4/2015دمشق 

79 

 

-1الرفیع شرح البدیع  للتبریزي  دراسة وتحقیق(ورقة

 ) / ماجستیر                                                              56

میساء شعبان بنت 

 جمیل

كلیة الدراسات 

 –اإلسالمیة والعربیة 

 2001جامعة  األزھر

80 

 

بروق اللوامع على جمع الجوامع للسبكي - دراسة 

 ) / ماجستیر                                                              90- 1وتحقیق(ورقة

كلیة الدراسات  رندة الخن  بنت أمین

 –اإلسالمیة والعربیة 

 2001جامعة  األزھر

81 

 

                           3المستغني شرح المغني لإلسیري-ج

 - دراسة وتحقیق/ ماجستیر                                                              

كلیة الدراسات  غفران المزرزع

 –اإلسالمیة والعربیة

 2001جامعة  األزھر

82 

 

منحة األحباب شرح تنقیح اللباب - دراسة 

 ) / ماجستیر                                                              50-1وتحقیق(ورقة 

محمد بالل األبرش 

 بن عبد الحكیم

كلیة الشریعة والقانون 

-جامعة  أم درمان  

-2006اإلسالمیة 

مجمع الشیخ أحمد 

 كفتارو

83 

 

كلیة الشریعة والقانون  ماھر حواري القواعد    الفقھیة   وتطبیقاتھا   في   القضاء/ دكتوراه

-جامعة  أم درمان  
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-2006اإلسالمیة 

مجمع الشیخ أحمد 

 كفتارو

84 

 

محل النفي وأثره في اختالف الفقھاء واألصولیین- 

 دراسة تأصیلیة / ماجستیر                                                              

نعمت مأمون نصري 

 شیخ البزوریة

كلیةالشریعةوالقانون-

جامعة أم درمان 

 13اإلسالمیة

-مجمع 8/2015/

 الشیخ أحمد كفتارو

85 

 

 االكتناز في الفقھ اإلسالمي ــ دراسة تأصیلیة تطبیقیة

 7/2/2017                             ماجستیر

 كلیةالشریعة ضیاء الدین خلیفة

       جامعة دمشق

86 

 

دراسة وتحقیق قسم من مخطوط غایة البیان نادرة 

الزمان في آخر األوان شرح كتاب الھدایة لإلمام أمیر 

-87كاتب بن أمیرعمراألتقاني (لوحة 

132(2/2/2019 

صفاء عدنان 

 المكاري

كلیة الدعوة الجامعیة 

للدراسات اإلسالمیة- 

 بیروت- خلدة

87 

 

أصول النظر في مقاصدالتشریع اإلسالمي وبیان عالقة 

 القواعدالفقھیة بھا / دكتوراه

نمر أحمد 

 السیدمصطفى

كلیةالشریعةوالقانون-

جامعةأم درمان 

اإلسالمیةمجمع الشیخ 

 أحمد كفتارو

88 

 

  بدیع شبلي اإلحسان وتجلیاتھ وأثره على حیاة اإلنسان/ ماجستیر                                                              

كلیة اإلمام األوزاعي 

 – بیروت لبنان

89 

 

الھیئات في العبادات وأبعادھا النفسیة والجسمیة 

 واالجتماعیة / ماجستیر                                                              

  محمدجمعة حسون

كلیة اإلمام األوزاعي 

 – بیروت لبنان

90 

 

أحكام السجن والسجناء في الفقھ اإلسالمي والقانون 

 السوري واألردني-دراسةمقارنة / ماجستیر                                                              

  لؤي األزعط

كلیة اإلمام األوزاعي 

 – بیروت لبنان

جامعة طرابلس -  قاسم محمدالنجمدراسة وتحقیق كتاب حاشیة العبادي على قواعد  91

17 



 لبنان الزركشي / ماجستیر                                                               

92 

 

غالیة محمدعدنان  الغیث الھامع في شرح جمع الجوامع / ماجستیر                                                              

 شخاشیرو

جامعة طرابلس - 

 لبنان

93 

 

نضال إبراھیم  جریمة القتل بالمثقل وعقوبتھا- دراسةمقارنة / ماجستیر                                                              

 السلمان

كلیة اإلمام األوزاعي 

 – بیروت لبنان

94 

 

 

 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 

ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)- دراسةمقارنة / 350إلى 251الجزءاألول ورقة (

 دكتوراه

 علي محمود داود

 

 

كلیة الشریعة والقانون 

-جامعة  أم درمان  

-2006اإلسالمیة 

مجمع الشیخ أحمد 

ه10/8/1430كفتارو

 1/8/2009ـ-

95 

 

نور الدین نادر  نظام التحكیم الشرعي وأصولھ

 المعراوي

جامعة بالد الشام 

 2018الخاصة

96 

 

األكادیمیة العربیة  أحمد طارق یاسین ضوابط التواقیع االلكترونیة في المصارف اإلسالمیة

للمصارف- جامعة 

 دمشق

97 

 

بنك الفقراء اإلسالمي وتمویل المشروعات الصغیرة 

 والمتناھیة الصغر

األكادميية العربية للمصارف-  أحمد وسیم الخاني

- 2007–جامعة دمشق

2008 

98 

 

مفھوم األمة في القرآن والسنة والتشریعات الفقھیة 

 والقانونیة

رضوان صبري أبو 

 شھاب

كلیة اإلمام األوزاعي- 

 2011بیروت - لبنان

99 

 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 

ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

 )- دراسةمقارنة / 100إلى 51الجزءاألول ورقة (

21/7/2018 

كلیة الشریعة والقانون  أیوب الھجر

-جامعة  أم درمان  

اإلسالمیة- مجمع 

 الشیخ أحمد كفتارو

100 

 

 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 

ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)- دراسةمقارنة / 107إلى 76الجزءالثالث ورقة (

أحمدمحمدرسول 

 عیسییف

كلیة الشریعة والقانون 

-جامعة  أم درمان  

اإلسالمیة- مجمع 

18 



 الشیخ أحمد كفتارو 13/1/2019

101 

 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 

ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)- دراسةمقارنة / 180إلى 150الجزءاألول ورقة (

8/1/2019 

كلیة الشریعة والقانون  غازي محمدأبكروف

-جامعة  أم درمان  

اإلسالمیة- مجمع 

 الشیخ أحمد كفتارو

102 

 

 الحقوق الدولیة الخاصة لألجانب في الدولة اإلسالمیة

3/9/2009 

 جامعة –كلیة الشریعة  محمد مكحلة

 دمشق

103 

 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 

ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

 )- دراسةمقارنة / 223إلى 172الجزءالرابع ورقة (

27/6/2011 

میرمحمد عبدهللا 

 تخت دار

كلیة الشریعة والقانون 

-جامعة  أم درمان  

اإلسالمیة- مجمع 

 الشیخ أحمد كفتارو

104 
 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 
ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)- دراسةمقارنة -50إلى 1الجزءالرابع ورقة (
28/12/2010 

قاسم بن مصطفى 

 الحلو

كلیة الشریعة والقانون 
-جامعة  أم درمان  
اإلسالمیة- مجمع 
 الشیخ أحمد كفتارو

105 
 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 
ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)- دراسة مقارنة - 92إلى 37الجزءالثاني ورقة (
20/6/2010 

فخر الدین برجس 

 حمزة

كلیة الشریعة والقانون 
-جامعة  أم درمان  
اإلسالمیة- مجمع 
 الشیخ أحمد كفتارو

106 
 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 
ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)- دراسةمقارنة - 76إلى 24الجزءالثالث ورقة (
22/6/2010 

كلیة الشریعة والقانون  بشار الوزیر
-جامعة  أم درمان  
اإلسالمیة- مجمع 
 الشیخ أحمد كفتارو

107 
 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 
ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)- دراسةمقارنة - 222إلى 173الجزءالرابع ورقة (
18/6/2010 

كلیة الشریعة والقانون  غلمان قزازي
-جامعة  أم درمان  
اإلسالمیة- مجمع 
 الشیخ أحمد كفتارو

108 
 

البحرالمحیط لإلمام أبي عبدهللا بدرالدین محمد بن 
ھـ) من 794- 745بھاُدربن عبدهللا الزركشي الشافعي (

)- 170إلى 141الجزءالخامس ورقة (
 30/6/2011–دراســـــــــــةمقارنــــــــة 

محمد تیسیر عبد 

 العال

كلیة الشریعة والقانون 
-جامعة  أم درمان  
اإلسالمیة- مجمع 
 الشیخ أحمد كفتارو

19 



109 
 

االختیارات الفقھیة للعالمة محمد قدري باشا في الطالق 
  دراسة مقارنة-دكتوراه –وأثرھا في القانون السوري 

مناقشة أ.د.محمد خیر ھیكل- حمدي 25/4/2019
 شرف الدین

كلیة الشریعة والقانون  زیاد الغزولي
-جامعة  أم درمان  
اإلسالمیة- مجمع 
 الشیخ أحمد كفتارو

110 
 

 أحكام المستضعفین حال الحرب ــ دراسة فقھیة مقارنة
 4/10/2020                            دكتوراه 

        كلیة الشریعة ضیاء الدین خلیفة
       جامعة دمشق

111 
 

المسائل األصولیة لإلمام الشافعي التي لم یتعرض لھا 
في مؤلفاتھ األصولیة (في باب األدلة) جمعاً ودراسة/ 

 18/10/2020ماجستیر

        كلیة الشریعة یوسف تركي العفین
       جامعة دمشق

112 
 

القواعد األصولیة المختلف فیھا في دالالت األلفاظ عند 
الحنفیة وأثرھا الفقھي  دراسة مقارنة  / ماجستیر  

3/1/2021 

عبد هللا بن فیصل 

 الرشید

        كلیة الشریعة
       جامعة دمشق

 الندوات:
 المركز الثقافي ــ یبرود -ندوة تربیة الطفل1

  دیر عطیة–المركز الثقافي  -االستجابة ہلل تعالى وللرسول صلى هللا علیھ وسلم2

 5/5/2008ندوة الملكیة الفكریة - كلیة الھمك  -الحقوق المعنویة المالیة3

 15/2/2005المركز الثقافي بالنبك  -معوقات الزواج وحلولھا4

-حلقة دراسیة إقلیمیة في موضوع االنعكاسات األخالقیة 5

 للبحث في مجال الخالیا الجذعیة

 27/7/2003وزارة التربیة-

 11/3/2009نقابة المھندسین ــ دمشق -دور المال في التنمیة االقتصادیة في اإلسالم6

 المركز الثقافي ومسجد العتیبة-العتیبة- دمشق 2009-أدب االختالف في اإلسالم 7

 2009مركز تأھیل الدعاة بدمشق  -علم أصول الفقھ ودوره في الدعوة 8

 2010مركز تأھیل الدعاة بدمشق  -مقاصد الشریعة وأھمیتھا في الدعوة9

  -  قاعة مسجد السلطان محمد الفاتح  2/2/2019  إشارات وإرشادات–- خطوات البحث العلمي والتحقیق 10

 - بیروت - لبنان

  -  قاعة محاضرات غرفة تجارة 1/7/2019 - الوجوه العقدیة للتأمین التكافلي11

 دمشق

 2008معھد إعداد األئمة والخطباء  - دور أصول الفقھ في الدعوة12

- االختالف الفقھي ضوابطھ ودوره في تطویر العمل 13

 المصرفي اإلسالمي(إدارة)

 2008/ 4/2 القاعة الثانیة –كلیة الشریعة 

20 



 المؤتمرات:
 التاریخ المكان عنوان المؤتمر

عمان ــ األردن  -مؤتمر التقریب بین المذاھب1

 (إیسیسكو)

7-8/10/2001 

 17/8/2005-16 مالیزیا -المؤتمر األول إلدارة الفتاوى2

 27/4/2005-25 الشارقة -مؤتمر الوقف اإلسالمي والمجتمع الدولي3

 26/7/2008-25 مالیزیا -مؤتمر البحث العلمي والدراسات العلیا4

 13/4/2006-11 الشارقة -مؤتمر القضاء في العصر الحاضر5

 8/4/2008-5 ُعمان -مؤتمر التقنین والتجدید في الفقھ اإلسالمي6

دمشق - جامعة  -مؤتمر تمكین األسرة (إدارة وتنظیم)7

 دمشق

11-12/7/2008 

-مؤتمر التسامح في الشریعة اإلسالمیة (إدارة 8

 وتنظیم)

دمشق - جامعة 

 دمشق

12-13/7/2009 

-مؤتمر المعارف بین القرن األول والخامس 9
 الھجریین (مؤتمر بالد الشام الثامن)

جامعة دمشق - مركز 

 الدراسات االستراتیجیة

22/2/2009 

-مؤتمر مدرسة مقاومة العنف االجتماعي 10
 وخاصة العنف األسري

 جامعة دمشق ــ
 كلیة التربیة

10-15/10/2009 

-مؤتمر تدریس العلوم الدینیة في مؤسسات التعلیم 11
 العالي

جامعة الزیتونة 
 تونس-إیسیسكو

23-25/2/2010 

-مؤتمر إشكالیة الفتوى بین الضوابط الشرعیة 12
 وتحدیات العولمة 

الجزائر- جامعة 
 وھران

9-11-5-2011 

 2011-5-12-11 الجزائر -عین دفلة -مؤتمر االجتھاد في المذھب المالكي13

 9/4/2013-6 ُعمان-مسقط -مؤتمرندوة العلوم الفقھیة ــ فقھ التعایش وأحكامھ14

–-الملتقى الدولي التاسع للمذھب المالكي 15
 التقعیدفي الفقھ المالكي وتقنینھ

 2013-5-8-7 الجزائر -عین دفلة

علم –-الملتقى الدولي العاشرللمذھب المالكي 16
 الفروق عند المالكیة وتطبیقاتھ

 2014-5-21-20 الجزائر -عین دفلة

–-الملتقى الدولي الحادي عشر للمذھب المالكي 17
 التقعید في الفقھ المالكي وتقنینھ

مشاركة ببحث 2015-5-13-12 الجزائر -عین دفلة
 فقط دون حضور

21 



–- الملتقى الدولي الرابع عشر للمذھب المالكي 18
 االتجاه المقاصدي في المذھب المالكي

 2018-4-12-10 الجزائر -عین دفلة

 المخطوط العربي-الواقع –-الملتقى الدولي األول 19
 واآلفاق 

مسیلة- –الجزائر 
جامعة محمد 

 بوضیاف

16-17-4-2018 

- المؤتمر االقتصادي األول- األسرة المنتجة- 20
نواة للمشروعات الصغیرة ومرتكزللتنمیة وتحدیات 

 األزمة ــ معھد الفتح اإلسالمي

 – دمشق –سوریا 
 فندق داماروز

16-7-2018 

- كلیة الشریعة ــ الجامعة األردنیة ــ مؤتمر 21
 مستجدات العلوم الشرعیة

كلية الشريعة ــ اجلامعة 
 األردنية ــ عمان ــ األردن

 31/7/2019 ـ 30

–- الملتقى الدولي الخامس عشر للمذھب المالكي 22
 المعامالت المالیة في المذھب المالكي

 7/11/2019-5 الجزائر -عین دفلة

-مؤتمرندوة العلوم الفقھیة ــ الماء:أحكامھ وآفاقھ 23
 الحضاریة وقضایاه المعاصرة

سلطنة عـُمان - 
 مسقط

1-3/12/2019 

 
 الرسائل المشارك في مناقشتھا في علوم التشریع والتربیة واالقتصاد اإلسالمي :

 حسن سائد باذنجكي دكتوراه -مسائل الزكاة المعاصرة 1

 تیسیر برمو دكتوراه -نظریة المنفعة في الفقھ اإلسالمي 2

 ھند الخولي دكتوراه -العقوبات المالیة في الفقھ اإلسالمي 3

-الحریة االقتصادیة ومدى سلطان الدولة في تقییدھا في 4

 الشریعة اإلسالمیة

 محمد جنید الدیر شوي دكتوراه

 أحمد أبو ضاھر دكتوراه -المدة في عقود المعامالت الشرعیة5

 عبد العظیم أبو زید دكتوراه -نظریة الربا في الفقھ اإلسالمي 6

-الزكاة وإنفاقھا في المشروعات الخیریة والمصالح العامة 7

 /إشراف:أ.د.نور الدین عتر

ماجستیر- كلیة  

 الشریعة

 حسن باذنجكي

-االستخدام الوظیفي لألموال وآثاره االقتصادیة في الفقھ 8

 اإلسالمي 

 حسام رحیمة دكتوراه

-واقع االستثمار والتمویل اإلسالمي وآفاقھ االقتصادیة في 9

 سوریة-   كلیة االقتصاد

 رازي محي الدین دكتوراه

22 



 عبد المجید الھنیني دكتوراه -اإلبراء في الفقھ اإلسالمي 10

 سعید عثمان العمودي دكتوراه -االستحقاق في المعامالت المالیة-دراسة مقارنة 11

-العرض والطلب في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة 12

 المعاصرة- دراسة مقارنة

 تیسیر الناعس دكتوراه

- أحكام الثروة المعدنیة في الفقھ اإلسالمي وأثرھا في 13

 التنمیة االقتصادیة

 محمد أیمن الخطیب دكتوراه

- الجرائم االقتصادیة في الفقھ اإلسالمي- جرائم الغش 14

 والتدلیس أنموذجاً -دراسة مقارنة

 أنور عبد الواحد صطوف دكتوراه

 برھان الشاعر دكتوراه - ضوابط المضاربة وتطبیقاتھا في المصارف اإلسالمیة15

 ھند الخولي دكتوراه - العقوبات المالیة في الفقھ اإلسالمي-دراسة مقارنة16

- الرد على أبي السعود في صحة وقف النقود للعالمة 17

 البیاضي الحنفي - دراسة وتحقیق 

خالد زین العابدین  ماجستیر

 دیرشوي

- الرقابة على أدوات السیاسة النقدیة في االقتصاد اإلسالمي 18

 - دراسة مقارنة 

 فراس الصالح دكتوراه

- العوامل المؤثرة في جودة الرقابة على العملیات 19

المصرفیة في المصارف اإلسالمیة في سوریة-     كلیة 

 االقتصاد

 یحیى النحاس ماجستیر

- دور االقتصاداإلسالمي في التخطیط االقتصادي إلعادة 20

 24/5/2015اإلعمار/إشراف:د.علي كنعان 

 معھد –ماجستیر 

التخطیط 

االقتصادي 

 واالجتماعي

 صالح العلي

كلیة –ماجستیر  - أحكام المصحف /إشراف:أ.د.نور الدین عتر21

 الشریعة

 نزار رامي

 -الجوابر والزواجر في ضوء مقاصد التشریع22

 إشراف:أ.د.وھبةالزحیلي

كلیة –دكتوراه 

 الشریعة

 حنان الیبرودي

 - الوصول إلى قواعد األصول  /التمرتاشي  /23

 إشراف:أ.د.حمزة حمزة 

كلیة –ماجستیر 

 الشریعة

 غسان الدبك

 نجدات المحمدكلیة –دكتوراه دراسة مقارنة  –- ضمان العقد في الفقھ اإلسالمي 24

23 



 الشریعة إشراف:أ.د. وھبة الزحیلي

 - أھل الحل والعقد في نظام الحكم اإلسالمي 25

 إشراف:أ.د.محمدسعید رمضان البوطي

كلیة –دكتوراه 

 الشریعة

 بالل صفي الدین

 - جرائم األحداث في الفقھ اإلسالمي26

 إشراف:أ.د.محمد فاروق العكام

كلیة –دكتوراه

 الشریعة

 محمد ربیع صباھي

- العملیات الجراحیة التجمیلیة/إشراف:أ.د.محمدتوفیق 27

 رمضان

كلیة –ماجستیر 

 الشریعة

 أسامة صباغ

 - أحكام السجناء وحقوقھم  في الفقھ اإلسالمي  28

       إشراف:أ.د. وھبة الزحیلي

كلیة –ماجستیر 

 الشریعة

 محمدراشدالعمر

- د راسة حتليلية حملتوى كتب الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم األساسي  / 29

 إشراف:أ.د.محمد خیر الفوال

كلیة –ماجستیر 

 التربیة

 أحمد السمھر

 - وسائل   اإلعالم     في     التشریع       اإلسالمي         30

 إشراف:أ.د. وھبة الزحیلي

كلیة –دكتوراه

 الشریعة

 ممدوح العفاش

 - االجتھاد الجماعي في الفقھ اإلسالمي 31

 إشراف:أ.د. وھبة الزحیلي

كلیة –دكتوراه

 الشریعة

 خالد الخالد

 - السكوت والترك وأثرھما في االجتھاد   32

 إشراف:أ.د.محمدسعید رمضان البوطي

كلیة –دكتوراه

 الشریعة

 باسل الحافي

 - أھلیة المرأة في الشریعة اإلسالمیة             33

 إشراف:أ.د.محمدسعید رمضان البوطي 

كلیة –دكتوراه

 الشریعة

 غیداء المصري

كلیة –ماجستیر  - الوقف الخیري ودوره في التنمیة االقتصادیة/إشراف: 34

 الشریعة

 محمد العثمان

 دراسة مقارنة    /إشراف:أ.د. –- السلطة التقدیریة للقاضي 35

 محمدسعید رمضان البوطي  

كلیة –دكتوراه

 الشریعة

 محمود بركا ت

- أحكام الغائب والمفقود في الفقھ اإلسالمي      36

 /إشراف:أ.د.محمدسعید رمضان البوطي

كلیة –دكتوراه

 الشریعة

 عبد المنعم سقا

 تحقیق –- لباب المحصول  في علم األصول  البن رشیق 37

 ودراسة       /إشراف: أ.د. وھبة الزحیلي

كلیة  –دكتوراه

 الشریعة

 ثناء الحلبي

 یوسف طالبكلیة  –دكتوراه - العفو في الشریعة اإلسالمیة        38
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 الشریعة /إشراف: أ.د. محمدسعید رمضان البوطي

ماجستیر- كلیة  - التصرف على الرعیة  منوط بالمصلحة39

 الشریعة

نزیھ خالد- جامعة الجنان- 

 طرابلس

- المحرر من اآلراء في تعلیق الطالق باإلبراء للعالمة 40

 السمھودي/ إشراف:د.محمد حسان عوض

ماجستیر- كلیة 

 الشریعة

 ھدى شیخ العشرة

 دراسة تأصیلیة –- القول الضعیف في الفقھ اإلسالمي 41

 تطبیقیة/ إشراف:د.محمد حسان عوض

ماجستیر- كلیة 

 الشریعة

 محمد عطا هللا

 دراسة –- داللة الحال وأثرھا في بناء األحكام الشرعیة 42

تأصیلیة تطبیقیة في األحوال الشخصیة/ إشراف:د.محمد حسان 

 عوض

دكتوراه - كلیة 

 الشریعة

 أحمد نعسان

 عبدالعزیز البخاري- دراسة –- التحقیق في شرح المنتخب 43

 23/10/2016وتحقیق/ إشراف:د. عبدالمنعم سقا 

ماجستیر - كلیة 

 الشریعة

 فاطمة صالح

 - إثبات النسب ونفیھ بالبصمة الوراثیة 44

 24/10/2016 إشراف:أ.د. أیمن أبو العیال

ماجستیر- كلیة 

 الحقوق

 

 

میادة محمد شریف 

 القرعان

- أثربرنامج تعلیمي مقترح في تنمیة مھارات تالوة القرآن 45

الكریم مصمم في ضوءمعاییرالجودة الشاملة والذكاءات 

المتعددة- د راسة تجریبیة لدى عینة من طلبة الصف الثامن 

 األساسي في مدارس ریف دمشق  /إشراف:أ.د.أحمد كنعان

كلیة –دكتوراه

 التربیة

 أحمد السمھر

- سلطة القاضي في تعدیل العقود المالیة في الفقھ اإلسالمي 46

 15/5/2017دراسة مقارنة / إشراف:د.محمد نجدات المحمد–

دكتوراه - كلیة 

 الشریعة

أنس محمد مطیع 

 الدیرشوي

- المقابل المالي للمتعاقد مع اإلدارة في العقود اإلداریة في 47

 دراسة مقارنة / –الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي 

 24/8/2017إشراف:د.تیسیرأبو خشریف

دكتوراه - كلیة 

 الشریعة

 أحمد كواره

- الحق في العدول عن الخطبة وأثرالتعسف في استعمالھ في 48

الفقھ اإلسالمي والتشریع السوري/ إشراف:أ.د.أیمن 

 26/9/2017أبوالعیال

ماجستیر- كلیة 

 الحقوق

 مجدعدنان حمود
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- أثر الرخص الشرعیة في أحكام النزوح (دراسة فقھیة 49

 18/1/2018مقارنة) إشراف:د.تیسیر أبو خشریف

ماجستیر- كلیة 

 الشریعة

 ماھر محمد الھندي

 دراسة –- االستصالح وأثره في األحوال الشخصیة 50

تأصیلیة تطبیقیة -  إشراف : د. محمد حسان عوض 

18/12/2018 

دكتوراه- كلیة 

الشریعة- جامعة 

 دمشق

 

 ھیثم رضوان ضاھر
 

- أحكام الفنون المادیة في الفقھ اإلسالمي بین النظریة 51

والتطبیق (دراسة تحلیلیة مقارنة) إشراف: د.عبدالمنعم سقا    

5/2/2018 

ماجستیر- كلیة 

الشریعة- فرع 

السیدة رقیة-

 جامعة بالد الشام

رقیة أحمد شبلي 

 كرمنشاھي

- كشف القناع عن متن وشرح أبي شجاع لعلي 52

الشَّبراَملِسي(دراسة وتحقیق) إشراف: د.عبدالعزیزحاجي    

24/12/2018 

ماجستیر- كلیة 

الشریعة- جامعة 

 دمشق

محمدرشید عبدالرؤوف 

 نورالدین(دیرشوي)

 دراسة تأصیلیة –- الماھیة والداللة علیھا عند األصولیین 53

 تطبیقیة إشراف: د.غیداء المصري

13/1/2019 

دكتوراه- كلیة 

الشریعة- جامعة 

 دمشق

 

 إیمان حموش

- صندوق النفقة في األحوال الشخصیة إشراف: 54

 26/3/2019د.أحمدحسن

ماجستیر- كلیة 

الشریعة- جامعة 

 دمشق

دنیا محمد تحسین عجاج 

 الكردي

- تطبیقات القواعد الفقھیة في المعاییر الشرعیة الصادرة 55

 عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

 3/2020/ 24إشراف :د.محمدنجدت المحمد 

دكتوراه- كلیة 

الشریعة- جامعة 

 دمشق

 أحمد قیروز

  دراسة أصولیة تطبیقیة–- آراء الجصاص األصولیة 56

 6/2020/ 14 إشراف :د.محمد حسان عوض 

ماجستیر- كلیة 

الشریعة- جامعة 

 دمشق

 باسم رضا

 –- اختیارات القاضي البیضاوي الفقھیة في العبادات 57

/ 21دراسة فقھیة تحلیلیة، إشراف :د.محمد حسان عوض

 (أطروحة بحث تكمیلي)7/2020

دكتوراه- كلیة 

الشریعة- جامعة 

 دمشق

 محمد حمدان الفروخ
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اإلجازة في        

االقتصاد  بعونھ 

 تعالى

     كلیة االقتصاد

المشروعات 

 المتوسطة والصغیرة

 

 2016   جامعة دمشق  سوریا 

 1س

 

 البحوث الدقیقة المنشورة في أطروحة الدكتوراه : 
 - بدل الخلو واالسم التجاري والعالمة الفارقة التجاریة .1

 - بیع األسھم والسندات .2

 - عقد التأمین وعقد التكافل . 3

 

...............................................................................................                   

27 


	السيرة الذاتية
	العنـــــوان
	الناشر
	البلد
	تاريخ النشر




