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 املؤهالت األكادميية
 بعنوان: (أحكام الغائب واملفقود يف في الفقه اإلسالمي وأصوله/ /دكتوراه-  : 2004 •

 كلية – املقارن والقانونالفقهالفقه اإلسالمي والقانون- دراسة مقارنة.) يف 
  جامعة دمشق- اجلمهورية العربية السورية- بتقدير امتياز.–الشريعة

  عنوان األطروحة باللغة اإلنكليزية:  
 THE RULES OF THE ABSENT AND THE MISSING 

بعنوان سلطة اإلنسان في التصرف  بعنوان: (قسم الفقه اإلسالمي وأصوله/ /ماجستير-  : 2000 •

)- كلية الشريعة- جامعة دمشق- اجلمهورية العربية بأعضائه غي الفقه اإلسالمي والقانون
 السورية - بدرجة جيد جداً .

 جامعة –- دبلوم الدراسات العليا / قسم الفقه اإلسالمي وأصوله/ كلية الشريعة  : 1995 •
 . بتقدير امتيازدمشق- اجلمهورية العربية السورية

- إجازة يف الشريعة/ كلية الشريعة- جامعة دمشق- اجلمهورية  العربية السورية بتقدير  : 1994 •
      جيد جداً .  

مؤهالت أكادميية أخرى 
 - دبلوم التأهيل التربوي الخاصة بالهيئة التدريسية. : 2005 •

دورات يف اللغة اإلنكليزية للقيد يف درجة املاجستري والدكتوراه- مركز تعليم اللغة اإلنكليزية-  - : 2004-1994 •
 جامعة دمشق.

 الوظائف واخلربات األكادميية
 مدرس للمساقات :دمشق في سورياجامعة عضو الهيئة التدريسية لكلية الشريعة-  - : 2005-2017 •

 CVسرية ذاتية   

ملنعم سقا بن فارس عبد ا
t_aalsakka@svuonline.org  

    
: Email 

+963-947402304 : Mobile 
+963-947802251 :  
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 اآلتية يف املرحلة اجلامعية األوىل:
 .مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية- 1           
  (الفقه احلنفي و الفقه املقارن)) زواج وطالق.1األحوال الشخصية(- 2           

) الوصية واألهلية واملواريث. ((الفقه 2األحوال الشخصية( -3           
احلنفي والفقه املقارن)) 

((الفقه احلنفي والفقه املقارن)) - العبادات ((الصيام والزكاة واحلج)) 4             

مدرس للمساقات اآلتية في مرحلة الدراسات العليا: 
              ماجستري تأهيل القضاء الشرعي 

مادة: الزواج،  -1
 مادة القواعد الفقهية. -2

مادة أصول احلاكمات.  -3
  مدرس للمساقات اآلتية::دمشق في سورياجامعة كلية الحقوق  مدرس في 
) زواج وطالق. ((الفقه احلنفي والفقه 1األحوال الشخصية(- 1           

 املقارن))

) الوصية واألهلية واملواريث. ((الفقه 2األحوال الشخصية( -2           
احلنفي والفقه املقارن)) 

 مدرس للمساقات اآلتية: :دمشق في سورياجامعة قسم الدراسات القانونية مدرس في 
) زواج وطالق. ((الفقه احلنفي والفقه 1األحوال الشخصية(- 1           

 املقارن))

) الوصية واألهلية واملواريث. ((الفقه 2األحوال الشخصية( -2           
احلنفي والفقه املقارن)) 

  - مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية .3

• 2017 -2010 
 

 

 الجامعة االفتراضية السورية  - :

مدرس للمساقات اآلتية: 
) زواج وطالق. ((الفقه احلنفي والفقه 1األحوال الشخصية(- 1           

 املقارن))

) الوصية واألهلية واملواريث.  2األحوال الشخصية( -2           
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• 2011 -2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 -2013 
 
 
 
 
 

 

  مدرس للمساقات اآلتية::جامعة الفرات في كلية الحقوق- مدرس - :
 - مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية .1          
) زواج وطالق. ((الفقه احلنفي والفقه 1األحوال الشخصية(-2          

 املقارن))

) األهلية والوصية واملواريث.  2األحوال الشخصية( -3           
أصول الفقه .  -4

  مدرس للمساقات اآلتية::جامعة الشام الخاصة في كلية الحقوق- مدرس -
 - مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية .1          
          ) زواج وطالق.1األحوال الشخصية(-2          

 ) األهلية والوصية واملواريث. 2األحوال الشخصية( -3

 : جامعة بالد الشام-عضو الهيئة التدريسية  - : 2008- 2017 •
 : مدرس للمساقات اآلتية:شعبة القراءاتأ-  

 ((الفقه احلنفي والفقه املقارن)) فقه العبادات.- 1         

 ((الفقه احلنفي والفقه املقارن))- األحوال الشخصية. 2         

 مدرس للمساقات اآلتية:: شعبة الدراسات العربية واإلسالميةب- 
 ((الفقه احلنفي والفقه املقارن)) .االحوال الشخصية- 1         

  مدرس للمساقات اآلتية::شعبة الشريعة والقانونج- 
 .فقه األحوال الشخصية لغري املسلمني -1
  الزواج والطالق.فقه األحوال الشخصية للمسلمني -2

 ((الفقه احلنفي والفقه املقارن)) .فقه العبادات- 3         

  مدرس للمساقات اآلتية::شعبة أصول الديند- 
  ((الفقه احلنفي والفقه املقارن)).فقه األحوال الشخصية- 1         

 ((الفقه احلنفي والفقه املقارن)) .فقه العبادات -3

 مدرس للمساقات :  قسم الفقه المقارن والقضاء الشرعي–شعبة الدراسات العليا ه- 
 اآلتية:

 ((الفقه احلنفي والفقه املقارن))    النيابة الشرعية. 
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: وظائف أخرى

 يف جامعة دمشق للشؤون اإلدارية وشؤون الطالب،  نائب عميد كلية الشريعة:      2017-2012
. ورئيس جلنة شؤون الطالب يف الكلية، وعضو جلنة االنضباط يف جامعة دمشق

، وإعداد االسرتاتيجية العامة لكلية عضو لجنة تطوير الخطة الدرسية والمناهج    : 2017-2012
. الشريعة يف جامعة دمشق

 والتأليف يف وزارة األوقاف، وشارك يف عضو لجنة تطوير المناهج الشرعية      :2020-2012
. تأليف العديد من  كتب التعليم الشرعي

             : رئيس قسم األحوال الشخصية في كلية الشريعة في جامعة دمشق2017-2019

مدرس مادة الرتبية اإلسالمية يف املدارس اإلعدادية، والثانوية بفروعها  : 2005-2004 •

املختلفة:(علمي-أديب- نسوي- جتاري- صناعي)- حمافظة ريف 

 دمشق/ وزارة الرتبية السورية.

مدرس مادة (العقيدة واحلديث والفرائض والعبادات يف الفقه احلنفي)  : 2009-1997 •

  .يف الثانوية الشرعية يف معضمية الشام يف ريف دمشق

 املشاركة يف إجراء االختبارات العملية ملادة التفسري والقرآن الكرمي - : 2017-1996 •

 لطالب كلية الشريعة- جامعة دمشق.

  واملؤلفات  اخلربة يف البحوث واالت

اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير   : 2005- 2013 •

 عشرات األطروحات والرسائل اجلامعية ملرحلة الدكتوراة واملاجستري  تحكيم وتقويم  : 2005- 2013 •

تحكيم وتقويم عشرات البحوث في مجلة جامعة دمشق.  : 2005- 2013 •

مؤتمر التسامح في اإلسالم في كلية  عدد من البحوث املشاركة يف تحكيم وتقويم : 2009- 2010 •
 2009 – عام –الشريعة سورية دمشق 

 عدد من البحوث املشاركة  يف مؤمتر متكني األسرة يف الشريعة تحكيم وتقويم : 2008 •
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 2008اإلسالمية يف كلية الشريعة دمشق سوريا عام 
 التفريق بني الزوجني للضرر بغياب الزوج - حبث حمكم - جملة جامعة دمشق : 2004 •

 - حبث حمكم - جملة جامعة دمشق.أحكام الفقدان وأثرها يف املرياث

 
• 2000 
• 2009 

 
 

2013 
 
 

2016 
 
 
• 2018  

 
2019 

احلقوق املتعلقة جبسد اإلنسان- حبث حمكم - جملة جامعة دمشق. : 
:  ببحث بعنوان العنف اجلنسي على األطفال ومعاجلة الشريعة هلذه املشكلة - 

 قدم يف ندوة حول العنف األسري 2009عام- 
شرح قانون األحوال الشخصية  قسم الزواج والطالق، مؤلف يدرس جامعة بالد 

الشام اخلاصة، وجامعة الشام اخلاصة  حىت اآلن.  
 

شرح قانون األحوال الشخصية  قسم الرتكات واملواريث مؤلف يدرس جامعة بالد 
الشام اخلاصة، وجامعة الشام اخلاصة حىت اآلن. 

 
مرياث املرأة بني عدل التشريع وشبهات املشككني، حبث منشور يف جملة حقوقية 

 
أحباث قيد اإلجناز: -مرياث األنثى بني دعوى املساواة وحكمة التشريع 

الطالق االلكرتوين أمنوذجا - وقوع الطالق-ثر التقنيات احلديثة يف  -أ
 
 
 

لباحث قناة نشطة على الیوتیوب فیھا عشرات المحاضرات المتعلقة بموضوع نشاطات خمتلفة 
 الفرائض وكیفیة توزیع المیراث

 رابط القناة:
https://www.youtube.com/channel/UCbfwLJLLZ6LZH1Ss4m9tJlg/videos?view_as=subscriber 

 ورش العملالندوات واملؤمترات و
 .ورشة عمل يف جامعة دمشق حول األسرة وسبل حتصينها وإصالحهااملشاركة يف -  : 2013 •
مؤمتر علماء بالد الشام لنصرة القدس: الوقوف يف وجه املمارسات الصهيونية حضور  : 2012 •

 لتهويد القدس وهدم األقصى
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• March 2010 : ) وزارة األوقاف المنهج اإلسالمي في بناء وحدة األمة اإلسالمية حضور مؤمتر -(
 السورية بالتعاون مع السفارة الربيطانية يف دمشق.

)- وزارة األوقاف السورية بالتعاون مع رسالة السالم في اإلسالممؤمتر (حضور   : 2009 •
 السفارة الربيطانية يف دمشق.

 )-كلية الشريعة- جامعة دمشق.التسامح الديني حضور مؤمتر ( : 2009 •

• August 2009 :  - مؤتمر التسامح 2009مؤتمر رسالة السالم في اإلسالم - وزارة األوقاف- سورية
 2009 – عام –في اإلسالم في كلية الشريعة سورية 

 الهيئة السورية لشؤون األسرة ببحث بعنوان –المشاركة بندوة حول العنف األسري 
 2009العنف الجنسي على األطفال ومعالجة الشريعة لهذه المشكلة - عام- 

• August 2006 : 2006 حول البيئة - وزارة األوقاف- سورية /  املشاركة بندوة 
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