
 

 استمارة تعريف

 م.1973: حممد جندات احملمد. تولد السم ا 

 م.2003: دكتوراه يف الفقه اإلسالمي وأصوله من جامعة دمشق ، كلية الشريعة عام الشهادة 

 م وحىت اآلن.2003: عضو هيئة تدريسية يف كلية الشريعة ، جامعة دمشق منذ عام العمل 

 :م.2012 أستاذ مساعد من المرتبة العلمية 

  م ، كلية الشريعة، جامعة دمشق، 1999درجة املاجستري يف الفقه اإلسالمي وأصوله سنة
 بعنوان :" الوكالة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا االقتصادية املعاصرة". 

 معامالت ماليةواقتصاد إسالمي.االختصاص الدقيق : 

  م، كلية الشريعة، جامعة دمشق، 2003درجة الدكتوراه يف الفقه اإلسالمي وأصوله سنة
 بعنوان:" ضمان العقد يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة مع القانون". 

 :معامالت فقهية إسالمية.االختصاص الدقيق 

 :فقه املعامالت اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي.االختصاص الدقيق  

  :المواد التي يدرسها 

 فقه املعامالت يف كلية الشريعة (دمشق، حلب) ومعهد الفتح اإلسالمي بدمشق. .1
 األحوال الشخصية، حلب، كلية الشريعة. .2
 فقه املعاوضات، االقتصاد اإلسالمي. كلية الشريعة، دمشق. .3
 فقه العبادات يف املذهب احلنفي ، معهد الفتح اإلسالمي بدمشق. .4

  الرسائل اجلامعية ملرحلة املاجستري والدكتوراه يف كلية الشريعة يف دمشق كثري منمشرف على
 ومعهد الدعوة اجلامعي يف بريوت. وناقشت الكثري من الرسائل اجلامعية.
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 .َدرَّست الفقه على املذاهب األربعة يف كلية الشريعة بدمشق ومعهد الفتح اإلسالمي بدمشق 

  مطلع جيد على املعايري الشرعية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
 اإلسالمية وقمت بتدريس بعضها.

 م إىل 2017عضو اهليئة الشرعية التابعة جمللس النقد والتسليف السورية من عام : الخبرات
 اآلن.

 المؤلفات المطبوعة: 

 دراسة اآليات القرآنية املتعلقة بأحكام البيوع واملعامالت املالية املعاصرة بني األصالة واملعاصرة. -1

 م.2006ضمان العقد يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة مع القانون، طبع دار املكتيب، دمشق،  -2

 م.2006الوكالة يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا االقتصادية املعاصرة، دار املكتيب، دمشق،  -3

تاج العروس احلاوي لتهذيب النفوس البن عطاء اهللا السكندري- شرح وحتليل، دار املكتيب، دمشق  -4
 م.2005

 م.2004قضايا يف الدين واحلياة هتم املرأة املسلمة، دار طيبة ، دمشق،  -5

 م.2003اخلشوع يف الصالة، دار طيبة، دمشق،  -6

 م.2008الواقع اإلسالمي واألمل يف النهوض، دار طيبة، دمشق،  -7

 م.2007 دار اهلادي، دمشق، ،األربعني يف أصول الدين لإلمام الغزايل، حتقيق -8

 م.2007جواهر القرآن ودرره لإلمام الغزايل، حتقيق، دار اهلادي، دمشق ،  -9

 م.2008يوانع الرطب يف بدائع اخلطب لعبد الغين النابلسي، حتقيق، دار املكتيب،  -10

 م.2006أيها اآلباء اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم، دار طيبة،  -11

 :تحت الطبع 

 طلعة املشرتي يف النسب اجلعفري ألمحد خالد السيالوي، حتقيق. -

  :األبحاث المحكمة 

، اجلهة احملكمة: جملة التطبيقات املعاصرة املتعلقة بقبض الشيك وتكييفها يف الفقه اإلسالمي -1
 م،2011/ اكتوبر 19ه املوافق لـ 1432/ذو القعدة 22األمحدية ، اإلمارات العربية املتحدة. بتاريخ 
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، اجلهة احملكمة: جملة األمحدية، أحكام التسوية بني األوالد يف العطاء والنفقة يف الفقه اإلسالمي -2
 م.2011/سبتمرب/ 22ه املوافق لـ 1432/شوال 24اإلمارات العربية املتحدة. بتاريخ 

، اجلهة احملكمة: جملة جامعة دمشق  وتطبيقاته االقتصادية املعاصرة يف الفقه اإلسالميخيار النقد -3
 م.2012عام 

  :المؤتمرات 

 م.2007مؤمتر متكني األسرة، دمشق،  -1

. تقدمت ببحث بعنوان:" الدكتور أمحد احلجي الكردي وجهوده 2006مؤمتر جهود علماء حلب،  -2
 الفقهية".

 م.2018/ متوز/16مؤمتر األسرة املنتجة ، دمشق ،  -3

 : سورية، دمشق ، كلية الشريعة.العنوان

 011 - 2156592: هاتف أرضي

 0932576140 الخليوي:

 najdat315@yahoo.com: البريد االلكتروني
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