
غيداء محمد عبد الوهاب المصري 

 28/1/1975تولد حمص 

أستاذ مساعد في قسم الفقه اإلسالمي وأصوله /كلية الشريعة /جامعة دمشق/  

 المؤهالت العلمية والحالة الوظيفية:

 1991/1992الشهادة الثانوية الشرعية بالترتيب األول على القطر السوري لعام 

بالترتيب  1996من كلية الشريعة في جامعة دمشق عام في الشريعة اإلسالميةاإلجازة 

 79.76بمعدل الثاني على الدفعة 

دبلوم الدراسات العليا في الفقه اإلسالمي وأصوله من كلية الشريعة جامعة دمشق عام 

 83.16بمعدل بالترتيب األول 1997

. 1998عينت معيدة في قسم الفقه اإلسالمي وأصوله عام 

. 1999أوفدت داخليا للحصول على درجة الدكتوراه عام 

  2002درجة الماجستير بتقدير ممتاز عام 

عنوان الرسالة (شهادة المرأة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي) 

 2005 ممتاز عام الدكتوراه بتقديردرجة 

عنوان األطروحة (أهلية المرأة في الشريعة اإلسالمية _دراسة مقارنة) 

Woman's capacity in the Islamic Jurisprudence_Comarative study 

 االختصاص العام حسب الشهادة:الفقه اإلسالمي وأصوله

 االختصاص الدقيق حسب الشهادة:الفقه المقارن وقضايا المرأة.

 2006عينت كعضو هيئة تدريسية عام 

 2009التأصيل عام 

 م2013الترفيع إلى أستاذ مساعد عام 
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 األعمال العلميةوالمناصب االدارية:

_عضو في لجنة وضع المعايير إلعادة التأليف في مناهج التعليم الشرعي في وزارة 

.  2012/2013/2014األوقاف في عام 

_عضو في لجنة وضع المعايير لألغذية الحالل التابعة لهيئة المقاييس السورية في وزارة 

 2015الصناعة بدءا من عام 

 ألربعة أعوام  2014_عضو في لجنة األخالقيات في كلية الطب من عام _

_عضو مجلس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله في كلية الشريعة. 

 .2013_نائب عميد كلية الشريعة للشؤون العلمية لمدة أربعة أعوام بدءا من عام 

  2017_ممثل وزارة التعليم العالي في جامعة بالد الشام الخاصة فرع أبو النور من عام 

 إلى عام 2019_ رئيس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله في كلية الشريعة لألعواممن 

 م2021

 التدريس واإلشراف على األبحاث العلمية والخبرات العلمية:

المرأة والطفل في ماجستير األحوال الشخصية في كلية وس مقرر حقوق اإلنسان يدرت_

 .الشريعة

_ تدريس مقرر الفقه المقارن والقواعد الفقهية في ماجستير الفقه اإلسالمي أصوله في 

كلية الشريعة. 

_تدريس عدد من المقررات في المرحلة الجامعية األولى (أصول الفقه ، فقه العبادات، 

 فقه السيرة النبوية)

_تدريس مقررات أصول الفقه واألحوال الشخصية في جامعة بالد الشام الخاصة فرع 

 أبو النور .

ف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في قسم الفقه اإلسالمي اشراال_ 

وأصوله في كلية الشريعة. 

 الدكتوراه في كلية الحقوق في جامعة بعض رسائلاإلشراف على ةفي شاركالم_

 دمشق.

2 
 



_المشاركة في الدورة التدريبية لتعليم األخالقيات التي تمت بالتعاون بين وزارة التعليم 

  2019 آذار من عام 20 إلى 17العالي ومنظمة اليونسكو . من 

األبحاث العلمية المحكمة: 

األهلية والذمة المالية للمرأة.(مجلة جامعة دمشق) 

سفر المرأة في الفقه اإلسالمي بين فهم النص وتطورالعصر . (مجلة جامعة دمشق) 

_أثر توبة المحدود في عدالته وواليته دراسة مقارنة. (مجلة جامعة دمشق) 

 (مجلة جامعة دمشق) اإلسالمي._إعادة االعتبار في الفقه 

_النموذج اإلسالمي لنظام األسرة قراءة في كتاب "األسرة المسلمة في العالم 

 )مجلة التراث العربي( وهبه الزحيلي . الدكتورالمعاصر" للعالمة 

 _الصحيفة المدنية ومبادئ العيش المشترك (مجلة التراث العربي)

 معلومات التواصل :

 0932996222الهاتف الجوال 

 0112143350الهاتف الثابت

 d.geda1975@gamail.comالبريد االلكتروني: 
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