
 ( cv )  السرية الذاتية
 الشخصية : البطاقة 
 .سم : حممد راشد العمر بن حسني اال -

   .1972 -الرقة  -مكان واتريخ الوالدة : سورية  -

 ./ متزوج  : عريب سوريوالوضع العائلي اجلنسية  -

 : املؤهالت العلمية 

 . 1994ربةة جيد جبامعة دمشق مبإجازة يف الشريعة من كلية الشريعة  -
 .1996ربةة جيد جدا  مبلية الرتبية جبامعة دمشق لتأهيل الرتبوي من كدبلوم ا -
 . 1998ربةة جيد جدا   قه اإلسالمي وأصوله مبدبلوم الدراسات العليا من كلية الشريعة جبامعة دمشق اختصاص الف -
  .2001ربةة جيد جدا  مبالفقه اإلسالمي وأصوله  ماجستري يف الشريعة اإلسالمية من كلية الشريعة جبامعة دمشق اختصاص -
  .2006  ربةة تمتازمب اختصاص الفقه اإلسالمي وأصولهية من كلية الشريعة جبامعة دمشق دكتوراه يف الشريعة اإلسالم -

 . 2010(  icdl) الشهادة الدولية لقيادة احلاسوب  -

 : اخلربة العملية 
 .[ 2005 – 1997 ]الشرعية مبدينة الرقة  ويةمدرس ملواد الفقه اإلسالمي وأصوله يف املرحلة الثانوية يف الثان -

 .[ 2013 – 2012 –2011 –2009 –2008 –2007]  أعوام ستةليف كلية الرتبية ابلرقة جامعة الفرات  حماضر -

 . [2012 /2011 ]بدير الزور عام يف التعليم النظامي واملفتوح كلية احلقوق جبامعة الفرات حماضر يف   -

 .[  2013]اختصاص القضاء  ،الشريعة جبامعة حلب قسم الفقه اإلسالمي وأصولهيسية يف كلية عضو اهليئة التدر  -

 .[ 2014/ 2013عضو اجمللس العلمي ومدرس يف املعهد العايل للقضاء السوري مبدينة أورفة الرتكية ] -

  : الكتب املطبوعة 

 . 1/2008ط دمشق ، –دار النوادر  –أصول التحقيق اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية  -

 . 1/2010طدمشق ،  –دار النوادر  –أحكام السجناء وحقوقهم يف الفقه اإلسالمي  -

 ة يمالعل والدورات املؤمترات والندوات : 

 .  2007(يف العلوم  دوة جهود علماء حلب يف جامعة حلب حضور ومشاركة بةحث ) علماء آل الشحنة وجهودهمن -

 . 2009بةحث ) أصول التسامح الديين يف اإلسالم ( جامعة دمشق حضور ومشاركة التسامح الديين يف مؤمتر  -

 [ . 2013 /3/4 -29/3الرتكية ]  الرحيانية مبدينة دورة إعداد للقضاة -

 [. 20/4/2013 -13مبدينة غازي عينتاب الرتكية ] دورة بدريب وأتهيل للقضاء  -

 [. 19/4/2015-18أورفة الرتكية ]  ةت التواصل النفسي مع املتعلمني ملنظمة أطةاء عرب القارات مبدينيف مهارا ورةد -
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