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السیرة الذاتیة  

 أوالً : المعلومات الشخصیة:

 محمد عمر الخلف. د. االسم:

 م.1986 / 1 / 9حلب،  :مكان الوالدة وتاریخها

سنة.  35 :العمرمتزوج.           :الوضع العائلي

دمشق – سوریا.  :اإلقامةالعربیة السوریة.         الجنسیة:

 01133925353 – أرضي 0953357659هاتف موبایل  التواصل:

EMAIL : mkh1986@windowslive.com 
 

 ثانیاً : المؤهالت العلمیة:

، من كلیة الشریعة والدراسات الدكتوراه في االقتصاد والمصارف اإلسالمیةـ حاصل على درجة 1

الفكر م، وعنوان أطروحة الدكتوراه: "2016اإلسالمیة، جامعة الیرموك، األردن، إربد، عام 

%). 88.5"، بتقدیر امتیاز، ومعدل (المصرفي اإلسالمي – دراسة تقویمیة

 من كلیة الشریعة الماجستیر في االقتصاد والمصارف اإلسالمیة،- حاصل على درجة 2

تقییم العالقة م، وعنوان الرسالة: "2012والدراسات اإلسالمیة، جامعة الیرموك، األردن، إربد، عام 

"، بتقدیر بین المصرف المركزي والمصارف اإلسالمیة في سوریا من منظور اقتصادي إسالمي

 %.91امتیاز، ومعدل تراكمي مقداره 

 من كلیة الدبلوم (ماجستیر تمهیدي) في الفقه اإلسالمي وأصوله،- حاصل على درجة 3

%. 81.83، تقدیر جید جدًا، ومعدل 2008الشریعة جامعة دمشق عام 

، في كلیة الشریعة جامعة دمشق، عام البكالوریوس في الشریعة اإلسالمیةـ حاصل على درجة 4

، وبالترتیب األول على الخریجین. 83.96م، وتقدیر ممتاز، ومعدل 2007

م. 2003- الثانویة العامة الفرع األدبي في حلب، عام 5

. 2003- الثانویة الشرعیة في حلب أیضًا، وذلك عام 6
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الشهادات المهنیة: ثالثاً :  

 )Certified Sharia Advisor & Auditor (شهادة المراقب والمدقق الشرعي- حاصل على 1

)CSAA( التي تصدرها هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 

.  في البحرین)AAOIFI(أیوفي - 

 )Certified Islamic Banker ()CIB (شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد- حاصل على 2

). CIBAFI (السیبافي - والتي یصدرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة

رابعاً : الوظائف التي شغلتها والخبرات العملیة: 

- حالیاً : نائب عمید كلیة الشریعة للشؤون اإلداریة وشؤون الطالب في جامعة دمشق 1

 وحتى اآلن. 2017 / 8 / 20منذ تاریخ 

- عضو الهیئة التدریسیة في قسم الفقه اإلسالمي وأصوله في كلیة الشریعة بجامعة دمشق، 2

م. 2016باختصاص االقتصاد اإلسالمي منذ عام 

- مدرس االقتصاد اإلسالمي والمؤسسات المالیة اإلسالمیة وفقه المعامالت في كلیة الشریعة 3

جامعة دمشق. 

- عضو الهیئة التدریسیة في كلیة الشریعة والقانون في جامعة بالد الشام للعلوم الشرعیة (فرع 4

 وحتى اآلن، مدرس مواد فقه المعامالت واالقتصاد 2017مجمع الشیخ أحمد كفتارو) منذ عام 

اإلسالمي والمؤسسات المالیة اإلسالمیة. 

- مدرس في جامعة الشام الخاصة، كلیة الحقوق، لمقرر الشریعة اإلسالمیة، منذ بدایة العام 5

 ولغایة اآلن. 2021-2020الدراسي 

- مدرس في الجامعة االفتراضیة، كلیة الحقوق، لمقرر الشریعة اإلسالمیة، منذ بدایة العام 6

  ولغایة اآلن.2021 – 2020الدراسي 

- عضو محكم في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، والتي تصدر عن جامعة 7

دمشق. 
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 2008- معید محاضر في كلیة الشریعة جامعة دمشق لمدة سنة ونصف، بدءًا من منتصف عام 8 

م، حیث حصلت - ولحصولي على الترتیب األول في التخرج في مرحلة 2010وحتى بدایة عام 

البكالوریوس - على بعثة إلى جامعة الیرموك في المملكة األردنیة، على نفقة جامعة دمشق، 

للحصول على درجة الماجستیر والدكتوراه في االقتصاد والمصارف اإلسالمیة. 

م لمادة التربیة 2008-2006- مدرس في ثانویات دمشق وریف دمشق لمدة عامین، من عام 9

اإلسالمیة. 

اً : األبحاث العلمیة الُمحكَّمة: خامس

 - بحث مقبول للنشر بعد التحكیم في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة،1

ضریبة العشور وأثرها في دعم إیرادات الموازنة العامة للدولة م، بعنوان: "2020 / 1 / 5 بتاریخ

 ".في االقتصاد اإلسالمي

 - بحث مقبول للنشر بعد التحكیم في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة،2

 ".حكم دفع القیمة في الزكاة آثاره االقتصادیة وقواعده الفقهیة، بعنوان: "2020 / 5 / 4بتاریخ 

 بحث "آلیة تورید األموال إلى المصارف اإلسالمیة دراسة فكریة تحلیلیة"،- بحث بعنوان: 3

منشور في مجلة االقتصاد والتنمیة البشریة، التي یصدرها مخبر التنمیة االقتصادیة والبشریة في 

م. 2016، جوان 13، الجزائر، العدد 2الجزائر، جامعة البلیدة 

"، بحث منشور ضمان الودائع في المصارف اإلسالمیة دراسة تأصیلیة مقارنة- بحث بعنوان: "4

في مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلداریة واالقتصادیة المحكمة، جامعة القدس 

م. 2017، كانون الثاني، 7المفتوحة، رام اهللا، فلسطین، المجلد الثاني، العدد 

"، مقبول خصم األوراق التجاریة وٕامكانیة تطبیقه في المصارف اإلسالمیة- بحث بعنوان: "5

المجلة الجزائریة للدراسات المالیة والمصرفیة"، والتي یصدرها "مخبر تقییم أسواق رؤوس للنشر في 

األموال الجزائریة في ظل العولمة"، جامعة فرحات عباس، مدینة سطیف، الجزائر. 
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"الحوكمة وأثرها على أداء الشركات العاملة في السوق المالي من منظور - بحث بعنوان: 6 

 مقدم في المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكلیة إدارة األعمال بعنوان: "الحاكمیة والفساد إسالمي"،

م، 2014 / 11 / 19-18اإلداري والمالي"، جامعة عجلون الوطنیة، عجلون، األردن، بتاریخ 

ومنشور ضمن الكتاب المحكم للمؤتمر. 

 مقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني عشر "أسباب الغلو دراسة اقتصادیة"،- بحث بعنوان: 7

م. 2015لكلیة الشریعة بعنوان: "الغلو أسبابه وتداعیاته في میزان اإلسالم"، جامعة جرش، األردن، عام 

ساً : المؤتمرات والملتقیات العلمیة: ساد

"الحاكمیة والفساد - شاركت في المؤتمر العلمي المحكم الثالث لكلیة إدارة األعمال بعنوان: 1

م، 2014 / 11 / 19-18، جامعة عجلون الوطنیة، عجلون، األردن، بتاریخ اإلداري والمالي"

وعنوان البحث: "الحوكمة وأثرها على أداء الشركات العاملة في السوق المالي بصفة "باحث"، 

 من منظور إسالمي".

"الغلو أسبابه وتداعیاته في - شاركت في المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلیة الشریعة بعنوان: 2

وعنوان البحث: "أسباب الغلو م، بصفة باحث، 2015، جامعة جرش، األردن، عام میزان اإلسالم"

 دراسة اقتصادیة".

- شاركت في مؤتمر بعنوان "التسامح الدیني في الشریعة اإلسالمیة" في كلیة الشریعة، جامعة 3

م. 2008دمشق، عام 

- شاركت في المؤتمر الدولي األول للمالیة والمصرفیة اإلسالمیة، في قسم المصارف 4

م، بصفة "مشارك". 7/8/2014-6اإلسالمیة، الجامعة األردنیة، 

- شاركت في الملتقى االقتصادي العربي األول إلدارة المخاطر في المؤسسات المالیة والمصرفیة، 5

م، من خالل مؤسسة المعاییر الدولیة، والبنك المركزي األردني. 2015/حزیران/10-8خالل الفترة 

- شاركت في المؤتمر الدولي الثاني للمالیة والمصرفیة اإلسالمیة، في قسم المصارف 6

م، بصفة "حضور". 30/7/2015-29اإلسالمیة، الجامعة األردنیة، 
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اً : الدورات التدریبیة: بعسا

م، تحت 2012 في جامعة الیرموك، عام "الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة"- دورة 1

" ساعة تدریبیة. 25إشراف األستاذ الدكتور أحمد محمد السعد، بواقع "

 الجمعیة األردنیة للمالیة  "آلیات إصدار الصكوك اإلسالمیة – األردن نموذجاً "،- دورة2

" ساعة تدریبیة. 15م، للدكتور باسل الشاعر، بواقع "23/8/2014-22اإلسالمیة، 

 البنك اإلسالمي األردني، معهد "الرقابة والتدقیق الشرعي في المصارف اإلسالمیة"،- دورة 3

" ساعات تدریبیة. 9م، للدكتور علي أبو العز، بواقع "16/9/2014-14التدریب، 

-24 مجموعة الرقابة لالستشارات الشرعیة،"المحاسبة لغیر المحاسبین"،- دورة 4

" ساعة تدریبیة. 12م، للمدرب: "حسام الدین صالح حسنین"، بواقع "25/10/2014

في جامعة الیرموك، المملكة األردنیة الهاشمیة، للدكتور: "المحاسبة المالیة اإلسالمیة"،  – دورة 5

م. 2015 / 1 / 17-12 ساعة تدریبیة، خالل الفترة 40"حسین سمحان"، وبواقع 

 للدكتور محمد فخري صویلح، شركة "أحسنت للتدریب "التدقیق الشرعي االحترافي"،- دورة 6

/ 18، وبواقع /2015 / 4 / 18-16واالستشارات والخدمات المالیة والمحاسبیة"، خالل الفترة 

ساعة تدریبیة. 

 لألستاذ الدكتور أحمد العیادي، البنك العربي اإلسالمي "عقود األمانات والمداینات"،- دورة 7

/ ساعة تدریبیة. 20م، بواقع /2015 / 9 / 15-12الدولي، خالل الفترة 

 والتي )Certified Islamic Banker ()CIB (شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد- دورة 8

، في دار )CIBAFI (السیبافي - یصدرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة

  ساعة تدریبیة.40م، وبواقع 31/10/2016-9المشورة، دمشق، خالل الفترة 

البرنامج العلمي لمراجعة ومدارسة المعاییر الشرعیة الصادرة عن - شاركت في تنظیم وتقدیم جلسات 9

 في كلیة الشریعة والدراسات هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (أیوفي)،
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"عضو م، بصفة: 2015اإلسالمیة في جامعة الیرموك في المملكة األردنیة الهاشمیة، خالل عام  

 وقمت بشرح وتقدیم ثالثة معاییر شرعیة هي: "الجعالة وتطبیقاتها اللجنة التنظیمیة – المنسق العام"،

المعاصرة – القرض – القبض". 

م. 2010 من الجمعیة العلمیة السوریة للمعلوماتیة، عام )ICDL شهادة (- حاصل على10

ثامناً : المؤلفات والكتب العلمیة: 

تقییم العالقة بین المصرف المركزي والمصارف اإلسالمیة من منظور - كتاب بعنوان: "1

ه 1435"، وهو من طباعة دار النوادر اللبنانیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، اقتصادي إسالمي

م، وهو أصًال رسالة الماجستیر التي تقدمت بها إلى قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة 2014

م. 2012في كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة في جامعة الیرموك في األردن، عام 

"، وهو النظام االقتصادي لألسرة في ضوء مبادئ االقتصاد اإلسالمي وأحكامه- كتاب بعنوان: "2

كتاب معتمد لمقرر مادة نظام األسرة في اإلسالم، في كلیة الشریعة، جامعة دمشق، السنة الرابعة، وقد 

 م.2016تم تألیفه في عام 

"، وهو كتاب معتمد لمقرر االقتصاد اإلسالمي في "االقتصاد اإلسالمي المقارن- كتاب بعنوان: 3

، وتم اعتماده من قبل م2017كلیة الشریعة جامعة دمشق، السنة الثالثة، وقد تم تألیفه في عام 

 .2019 / 2 / 19لجنة التألیف في رئاسة جامعة دمشق بتاریخ 

"، وهو كتاب معتمد لمقرر المؤسسات المالیة "المؤسسات المالیة اإلسالمیة- كتاب بعنوان: 4

م، ومقرر 2019اإلسالمیة، في كلیة الشریعة جامعة دمشق، السنة الرابعة، وقد تم تألیفه في عام 

لطالب السنة الرابعة في قسم االقتصاد اإلسالمي في جامعة بالد الشام للعلوم الشرعیة فرع مجمع 

 .2019الشیخ أحمد كفتارو، عام 

" مقرر لطالب السنة الثالثة اختصاص فقه المعامالت المالیة وتطبیقاته المعاصرة- كتاب بعنوان: "5

. 2019القانون في جامعة بالد الشام الخاصة للعلوم الشرعیة فرع مجمع الشیخ أحمد كفتارو، عام 
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تاسعاً : اإلشراف  

رسالة ماجستیر بعنوان: "اإلصالح الزراعي في الفقه اإلسالمي – دراسة مقارنة" للطالب: عماد  -1

حوریة، وهي قید اإلنجاز حالیًا في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم الفقه اإلسالمي وأصوله. 

رسالة ماجستیر بعنوان: "تخریج الفروع على األصول في صكوك االستثمار الشرعیة" للطالبة: ماي  -2

 لینغ بنت عمدة، وهي قید اإلنجاز حالیًا في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم الفقه اإلسالمي وأصوله.

رسالة ماجستیر بعنوان: "قاعدة تبدل سبب الملك یقوم مقام تبدل ماهیته وتطبیقاتها في فقه  -3

المعامالت المالیة"، للطالبة فرح شیخة، وهي قید اإلنجاز حالیًا في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم 

 الفقه اإلسالمي وأصوله.

رسالة ماجستیر بعنوان: "تفردات الكمال بن الهمام في المعامالت المالیة"، للطالب حسن  -4

 الخمیس، وهي قید اإلنجاز حالیًا في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم الفقه اإلسالمي وأصوله.

رسالة ماجستیر بعنوان: "أحكام التعامل بمواد التجمیل في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة"،  -5

للطالب أحمد النعساني، وهي قید اإلنجاز حالیًا في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم الفقه 

 اإلسالمي وأصوله.

رسالة ماجستیر بعنوان: "الحوافز في المؤسسات المالیة اإلسالمیة دراسة تأصیلیة تطبیقیة"،  -6

للطالب نور الدین السقرق، وهي قید اإلنجاز حالیًا في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم الفقه 

 اإلسالمي وأصوله.

ضوابط رأس المال والربح في شركة العنان والمضاربة دراسة فقهیة بعنوان: "رسالة ماجستیر  -7

، وهي قید اإلنجاز حالیًا في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم الفقه خلیل الشقران"، للطالب مقارنة

 اإلسالمي وأصوله.

رسالة ماجستیر بعنوان: "أثر وفاة العمیل على تعامالته المصرفیة دراسة تأصیلیة تطبیقیة"،  -8

للطالب محمد الفارس، وهي قید اإلنجاز حالیًا في كلیة الشریعة جامعة دمشق، قسم الفقه 

 اإلسالمي وأصوله.
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عاشراً : المناقشات:  

مناقشة رسالة ماجستیر بعنوان: "االكتناز في الفقه اإلسالمي دراسة تأصیلیة تطبیقیة"،  -1

م، في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم 2017 / 2 / 7للطالب: ضیاء الدین خلیفة، بتاریخ 

الفقه اإلسالمي وأصوله. 

مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان: "سلطة القاضي في تعدیل العقود المالیة في الفقه اإلسالمي  -2

م، في كلیة الشریعة جامعة 2017 / 5 / 15– دراسة مقارنة" للطالب أنس الدیرشوي، بتاریخ 

 دمشق / قسم الفقه اإلسالمي وأصوله.

مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان: "إسقاط الحقوق األسریة على مال في الفقه اإلسالمي دراسة  -3

م، في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم الفقه 2017 / 7 / 4مقارنة" للطالبة سناء هدلة، بتاریخ 

 اإلسالمي وأصوله.

مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان: "التنضیض في الفقه اإلسالمي وتطبیقاته المعاصرة في  -4

المؤسسات المالیة اإلسالمیة وأثره في حفظ المال" للطالب محمد نادر أحمد أسعد، بتاریخ 

 م، في كلیة الشریعة جامعة دمشق / قسم الفقه اإلسالمي وأصوله.2017/ 8 /28

مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان: "أحكام التمویل العقاري في الفقه اإلسالمي والقانون السوري  -5

، قسم الدراسات العلیا 2017 / 12 / 12– دراسة مقارنة" للطالب محمد عید شاكر، بتاریخ 

 تخصص الفقه المقارن، في مجمع الشیخ أحمد كفتارو.

مناقشة رسالة ماجستیر (بحث تكمیلي للتعادل) بعنوان: "أثر الرخص الشرعیة في أحكام  -6

، في كلیة الشریعة 2018 / 1 / 18النزوح دراسة فقهیة مقارنة"، للطالب ماهر الهندي، بتاریخ 

 جامعة دمشق / قسم الفقه اإلسالمي وأصوله.

مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان: "المضاربة على األسعار في الفقه اإلسالمي دراسة فقهیة  -7

، في كلیة الشریعة جامعة دمشق 2018 / 4 / 29تأصیلیة"، للطالب عبد الرحمن أطرش، بتاریخ 

 / قسم الفقه اإلسالمي وأصوله.



 السیرة الذاتیة  
 

9 
 

 9 
مناقشة رسالة ماجستیر بعنوان: "المشاركة باألصول االستعمالیة في الفقه اإلسالمي دراسة  -8 

، في كلیة الشریعة جامعة دمشق، قسم 2018 / 12 / 13مقارنة"، للطالب عمر نور الدین، بتاریخ 

 الفقه اإلسالمي وأصوله.

مناقشة رسالة ماجستیر بعنوان: "صكوك االستثمار اإلسالمیة دراسة قانونیة"، للطالب محمد  -9

 .م2019، أنس نجم، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، قسم القانون التجاري

مناقشة رسالة ماجستیر، بعنوان: "اختیارات اإلمام الكاساني في عقود المعاوضات جمعًا  -10

. 12/11/2020ودراسة فقهیة مقارنة"، الطالب محمد عطا عزیزة، كلیة الشریعة، جامعة دمشق، 

 
 وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد هللا رب العالمین


