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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السرية الذاتية
 
 
 
 

 شخصيــة:العلومات امل [1]

 املؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات احلـــــاصل علــــيهـــا: [2]

 :الرتبة العلمية [3]

 : اخلربات العملية [4]

 الوضع العائلي مكان المــيالد تاريخ الميـالد الجنسية الثالثي االسم
 متزوجة سوريا 11/1/1965 سوريا ميادة محمد الحسن

 الرياض -السعودية  :اإلقامة الحاليمكان 
00966135807 هاتف ثابت:

550 
 drmmalhasan@gmail.com :البريد اإللكتروني

00966508400 هاتف نقال لالتصال:
791 

 00966508400791 هاتف نقال واتساب:

 م
 المــــؤهـــــل

)دكتوراه، ماجستير، 
 ليسانس(

تاريخ 
الحصول 

 عليه
التخصص  الكلية الجامعة التقدير

 البحثعنوان  الدقيق

 دكتوراه 1
06/20/2

 كلية الشريعة جامعة دمشق ممتاز 007
مباحث العلة 

 والدالالت

التعارض بين 
األقيسة وأثره في 
 الفقه اإلسالمي

 ماجستير 2
08/24/1

 المقاصد الشريعةكلية  جامعة دمشق ممتاز 999
التعليل بالشبه 

وأثره في القياس 
 عند األصوليين

06/01/1 ليسانس 3
989 

مرتبة 
الفقه  كلية الشريعة جامعة دمشق شرف

  المقارن 

 الرتبة م
 )أستاذ مساعد، مشارك، أستاذ(

تاريخ الحصول 
 المانحة للرتبة الجامعة عليه

 فيصل جامعة الملك 7/15/1438 مشارك 1

08/15/200 أستاذ مساعد 2
 جامعة الملك فيصل 7

3    

 مالحظات تاريخ البدء مكان العمل الجهة مسمى العمل
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 : املقررات التي مت تدريسها [5]

 : املهارات [6]

 
 
 

 اإلجنازات واآلثار العلمية:  [7]

 

 األحباث واملقاالت العلمية املنشورة: [8]

 
 

العمل 
 عضو هيئة تدريس الحالي

جامعة الملك 
 السعودية فيصل

08/15/20
07  

العمل 
 السابق

 مالحظات مكان العمل الجهة مسمى العمل
  السعودية مدارس الرياض األهلية تربويةمشرفة 

  سوريا كلية الشريعة بدمشق محاضر

 المرحلة اسم المقرر
 مالحظات )ليسانس، ماجستير، دكتوراه(

  دكتوراه الفروق الفقهية واألصولية  1
  دكتوراه فضايا فقهية معاصرة  2
  ماجستير مقاصد الشريعة  3
  ماجستير والمصادر التبعيةالقياس   4

  البيان المهارة
   األوفيس وغيره

 تاريخ النشر الجهة الناشرة الكتاب عنوان 
  مكتبة الرشد التعليل بالشبه وأثره في القياس  1
  دار النوادر التعارض بين األقيسة  2
  مكتبة الرشد المملكةنظام الزكاة والضائب في   3
  وزارة الشؤون االجتماعية بالمملكة فقه العمل االجتماعي التطوعي  4
   النظام االقتصادي في اإلسالم  5

 تاريخ النشر الجهة الناشرة اسم البحث أو المقالة 
 7/1/1437 مجلة العدل ضوابط تنزيل النص على الواقع  1


