
 

 
 كلية الشريعة والحقوق -طالب الماجستير

رقم وتاريخ قرار مجلس  ين/اسم المشرف األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م
 الجامعة بالتسجيل 

رقم وتاريخ قرار مجلس 
 لمنحالجامعة با

 /  350 /رقم  د. بسام صهيوني أحكام التهريب ونوازله المعاصرة حسن حمدو جوالق 1
  12  /5تاريخ   

/2018 

 /  266رقم/ 
 2021/ 12 /6تاريخ 

 أراضي اإلصالح الزراعي وأحكامها في الفقه اإلسالمي  براء اإلبراهيم 2
 )دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة(

   / 107رقم/ د. أنس عيروط
 3/2019 / 16تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 /   16رقم/  د. بسام صهيوني في ظل الثورة السورية التشبيح مفهومه وأحكامه  مؤيد سحاري  3
 2019/ 1/   8تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 /   68رقم/  د. مسلم اليوسف  دراسة فقهية تطبيقية  -الرسوم القضائية مصطفى حميدي 4
 2019/ 4/3تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

   /79رقم/  د. بسام صهيوني أحكام الممتلكات العامة والمال العام في الفقه اإلسالمي  اليحيىسعد الدين  5
 2019/ 3/   9تاريخ  

 /   258رقم/ 
 2021/ 4/   5تاريخ  

   /109رقم/  د. إبراهيم شاشو  ضوابط التعزيز المالي  سامر قدور 6
 2019/ 3/  16تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 /   108رقم/  د. إبراهيمِ شاشو  الردة وأثرها في العقود  منصور السليمانأنس  7
 3/2019/  16تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 عبد هللا شاوي  8
 )ترقين قيد حكمي(

حكم إقامة الحدود وسلطة القضاء في تنفيذها في ظل غياب  
 المناطق المحررة في سوريا نموذجا    -السلطة الرسمية

   / 32رقم/ إبراهيم شاشو د. 
 2019/ 2/   2تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 محمد حاج حسن 9
 )ترقين قيد حكمي(

/ تاريخ  352رقم / د. إبراهيم شاشو  أراضي المشاع وحكم االقتطاع منها 
5/12 /2018 

 

 2019/ 2018  الفقه اإلسالمي وأصوله 
 /   311رقم/  /   220رقم/  د. بسام صهيوني الضرورة في نوازل القتال في الثورة السورية  أثر حذيفة علي باشا 10



 

 2021/ 12 / 20تاريخ    2020/  5/  11تاريخ  
عقود زواج المهجرين السوريين في بالد اللجوء وتطبيقاتها   أحمد ياسين الكراطة 11

 القضائية 
   / 389رقم/   د. ياسين علوش 

 2022/ 1  / 17تاريخ   
 رقم/    /  

 تاريخ   /  / 
النوازل الفقهية المتعلقة بأحكام اليتيم وتطبيقاتها في الشمال  روان صيموع 12

 السوري 
   /367رقم/  د. أنس عيروط

  / 03تاريخ   
10/2020 

 

دراسة فقهية ميدانية   -جريمة الدعارة: أحكامها وطرق عالجها سمير قمري  13
 معاصرة

/ تاريخ  263/رقم  د. ياسين علوش 
5/4/2021 

 

 د. إبراهيم شاشو  أثر األوبئة في األحكام الشرعية" كورونا المستجد نموذجا   رامز خنوس 14
مشرف   د. فؤاد داود

 مشارك 

/ تاريخ  239رقم القرار / 
 م 2020/ 17/6

 

 الجريمة المنظمة في الشمال السوري المحرر، صورها وأحكامها مصطفى الشبيب 15
 تأصيلية تطبيقية في واقع الثورة السورية( )دراسة 

/ تاريخ  248رقم / د. إبراهيم شاشو 
17/6 /2020 

/ تاريخ  312رقم /
20/12/2021 

/ تاريخ  222رقم / د. أنس عيروط إقامة فريضة الزكاة في ظل غياب اإلمام_ الثورة السورية نموذجا   عمر الحمود  16
11/5 /2020 

 

/ تاريخ  94رقم / د. أنس عيروط المعاملة بالمثل مع العدو وتطبيقاتها في الثورة السوريةأحكام  عامر رجب الصطوف 17
26/9 /2020 

 

 ماجستير إكمال 
/ تاريخ  238رقم / د. مسلم اليوسف  النظام القانوني الدولي لمعبر رفح وأهميته االنسانية زكريا الخليف 93

17/6 /2019 
 

 المسؤولية الجنائية عن نقل األمراض المعدية وآثارها  محمد قراجة 94
 دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية

 د. أنس عيروط رئيس 
 د. محمد العمر مشارك 

/ تاريخ  258رقم /
15/7 /2019 

 

/ تاريخ  298رقم / د. أنس عيروط أحكام استمالك األراضي وتطبيقاتها في المناطق السورية المحررة حسن عبادة حالق 95
25/11/2018 

/ تاريخ  185رقم /
15/2 /2021 



 

/ تاريخ  294رقم/ د. أنس عيروط بيع الرجا وتطبيقاته المعاصرة  محمد المحمود 96
26/8 /2019 

/ تاريخ  337رقم/
31/5 /2021 

نة مع أحكام الشريعة التنظيم الفني للضريبة والزكاة_ دراسة مقار  الخزاعي حيدر الخطاب 97
 اإلسالمية 

/ تاريخ  351رقم/ صهيونيد. بسام 
5/12 /2018 

 

/ تاريخ  357رقم / د. بسام صهيوني الحماية الجزائية للملكية الصناعية والتجارية_ دراسة مقارنة  محمد عبد الحميد محمود 98
13/10/2019 

/ تاريخ  267رقم/
6/12 /2021 

 

 

 

 كلية الشريعة والحقوق -دكتوراهطالب ال
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف األطروحةعنوان  اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 واقع المحاكم من حيث مرجعية األحكام وإجراءات التقاضي عصام الخليف 1

)المحاكم المدنية في إدلب نموذجا _ دراسة ميدانية تطبيقية مقارنة  
 بين الشريعة والقانون( 

 د. فريد فنري  
د. ياسين علوش  

 مشارك 

 /  429رقم/ 
 11/2020/ 23تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 المسؤولية الجنائية لمرتكبي جريمة تعذيب معتقلي الثورة السورية خالد حاج حمود 2
 والقانون الدولي( )دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية 

 د. أسامة الحموي 
د. ياسين علوش  

 مشارك 
د. مصطفى ماجد دلو  

 مشارك 

 /   463رقم/ 
 12/2020  /7تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 



 

 د. إبراهيم شاشو رئيس  العمل اإلنساني بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي  محمد رضى جلخي 3
 د. عبادة التامر مشارك

   /190رقم/ 
 5/2019/ 13تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 /   45رقم/ د. أنس عيروط التأمين االجتماعي _دراسة تأصيلية منصور المنصور 4
 2018/ 4  /9تاريخ   

 /   285رقم/ 
 2020/  7 / 18تاريخ   

 

 


