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أوال :البيانات الشخصية

االسمما دو غي بن سيدي سيال MADOU GAYE SYLLA
العنوان جامعة الشارقة  -كلية الشريعة والدرسات اإلسالمية 
رقم الفاكس156161660
رقم هاتفالمكتب156161071

البريداإللكتروني mgsylla@sharjah.ac.ae



ثانيا :البيانات األكاديمية و المهنية

أمجال التخصص 

التخصصالرئيسي:الفقه المقارن

ب

المؤهالت العلمية

التخصصالدقيق :المصارف اإلسالمية



الشهادات
دكتوراه في الفقه المقارن (مجال المصارف اإلسالمية) 
عنوان األطروحة
(صكوك المنافع والخدمات – دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) 
ماجستير في الفقه المقارن (مجال المصارف اإلسالمية)
عنوان الرسالة
الوديعة االستث مارية في المصارف اإلسالمية دراسة فقهية مقارنة
شهادة البكالوريوس في الفقه وأصوله
عنوان بحث التخرج " الواجب الكفائي وتطبيقاته الفقهية"

جهات وتواريخ اإلصدار 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
( تقدير ممتاز) ( )5105 -5106
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية–جامعة الشارقة-
(تقدير ممتاز األول على القسم ( )5101/ 5112
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة الشارقة 
( تقدير ممتاز ) ()5116

ج -الشهادات المهنية التخصصية

الشهادات
شهادة األخصائي اإلسالمي في األسواق المالية 
شهادة األخصائي اإلسالمي في الحوكمة واالمتثال
شهادة األخصائي اإلسالمي في تمويل التجارة الدولية
شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد.

الجهة المانحة وتواريخ اإلصدار 
المجلس العام للبنوك والمؤسسات
اإلسالمية -البحرين ( .)5105-5100

المالية

د -الجوائز العلمية

الجائزة

الجهة
مركز الشارقة اإلسالمي لدراسات االقتصاد والتمويل

المركز الرابع لجائزة أفضل بحث ومنتج مصرفي
إسالمي الدورة األولى ()5105/5106م
جائزة مصرف الشارقة اإلسالمي للبحوث األكاديمية مصرف الشارقة اإلسالمي بالتعاون مع جامعة الشارقة
المتميزة –فرع الطلبة -الدورة األولى (5115م) 
مجلس الطالب  -جامعة الشارقة
مسابقة الحديث الشريف (حفظ أحاديث في صحيح البخاري)
العام الدراسي (5116/5110م)
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
التميز األكاديمي والحصول على تقدير ممتاز 
التميز في أداء العمل اإلداري 
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د -العضوية في الجهات العلمية المهنية
اسم الجهة العلمية

جمعية حماية اللغة العربية

تاريخاالنضمام

الدولة

5107/15/16

اإلمارات العربية المتحدة  -الشارقة

هـ -المهارات اللغوية

نوع المعرفة
قراءة وكتابة وتحدثا
قراءة وكتابة وتحدثا
قراءة وكتابة وتحدثا
قراءة وكتابة وتحدثا

اللغة
لغة األم
العربية
الفرنسية
اإلنجليزية

المستوى
ممتاز
ممتاز
جيد جدا
جيد جدا

ثالثا :الخبرات العملية

أ -المناصب و الرتب األكاديمية 

عدد السنوات
 2020/2019 إلى الوقت الحالي

المهام
أستاذ مساعد – كلية الشريعة  -جامعة الشارقة 

5102/5102
()5105/5106( - )5100( - )5105
()5102/5107( - )5107/5105
( )5117-5115و ()5112-5117
و ()5112-5112

أستاذ مساعد -زائر  -كلية الشريعة  -جامعة الشارقة
محاضر – كلية الشريعة – جامعة الشارقة
مساعد مدرس جامعي لمدة ثالث سنوات كلية الشريعة –
جامعة الشارقة
ب -اإلجازات العلمية التخصصية

الجهة

الشهادات

إجازة علمية في تفسير سورة يس ...حفظ وإعراب وبيان
إجازة علمية في تفسير سورة السجدة ...حفظ وإعراب وبيان كلية الشريعة -جامعة الشارقة
كلية الشريعة -جامعة الشارقة
ثالث إجازات في علم المواريث (تقدير ممتاز).
المنتدى اإلسالمي  -الشارقة

الفترة
5100/05/00 -01/16
5100 /16/10 -15/57
6101/10/55
5116/17/56
5110/16/00

ج -المناصب والرتب المهنية التخصصية

اسمالمنصب

الشركة

الدولة

الفترة

مؤسس

مركز الماجد لتحفيظ القرآن الكريم

السنغال

5106

دـ المناصب اإلدارية

المهام اإلداري
مساعد إداري (مشرف مختبر الحاسوب)
مساعد إداري (مشرف المكتبة)
مساعد إداري (مكتب العميد)
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الجهة
كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة الشارقة

الفترة
5100/5/06 -5101/12/50
5105/10/56 -5100/0/00
5102/2/0 -5105/10/50

رابعا :الخبرة في التعليم

أ -المساقات التي تم تدريسها

الفصل الدراسي

المساق
الثقافة اإلسالمية
فقه الزواج والطالق
فقه الوصايا والمواريث
النظام المالي واالقتصادي في اإلسالم
الفقه الجنائي اإلسالمي

العام الدراسي

الربيع
الصيفي
عدة سنوات

5105-5106
5105-5106
5102-5107

الربيع

5102/5102

فقه العبادات الصالة والصيام
المدخل إلى الفقه اإلسالمي
فقه المعامالت ( ) 2الشركات وعقود متنوعة

المكان

كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية  -جامعة الشارقة

5151/5102
5151/5102

ب -المساقات التي يمكن تدريسها
مساقات (متعلقة بالمصارف اإلسالمية)

فقه المعامالت ()1

علم أصول الفقه
قضايا فقهية معاصرة

فقه العبادات (( )2الزكاة والحج).
فقه السيرة النبوية

جـ -استخدام التنولوجيا في التعليم

الحرم الجامعي اإللكتروني

البالك بورد

برامج مايكروسفت

منصات التعليم عن بعد

تاسك ستريم

د -التدريب :

 -1الدورات التدريبية التي والندوات العلمية التي قدمتها.


الفترة
5102/0/0م

المستفيدون
المكان
عنوان الدورة  /الندوة
مصارف الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة المنتدى اإلسالمي المجتمع /المنتدى اإلسالمي
بالشارقة /الجمعيات الخيرية/
بالشارقة
الباحثين.
الطلبة /المجتمع المحلي /
كلية الشريعة
الفروق الجوهرية بين المصارف
5102/00/02
جامعة الشارقة الباحثين والمهتمين بالصيرفة
اإلسالمية والمصارف التجارية
اإلسالمية
المعلمون وطالب المدارس
مدرسة سامبا
سيرة اإلمام مالك بن أنس (رحمه
5112/7/06-7/00
توب
الله)
المعلمون وطالب المدارس
مدرسة سامبا
تسهيل الوصول إلى علم المواريث.
5115/2/60 -0م
الثانوية
توب
الهيئة الشرعية 
الوديعة االستثمارية في المصارف مؤسسة باميكاس
5105/12/50
للتمويل
اإلسالمية
لوغا  المعلمون وطالب المدارس
خمسا قبل خمس (من حديث اغتم خمسا
5105/17/00
والمجتمع المحلي
قبل خمس.)...
سلسلة في حياة األئمة األربعة (اإلمام أبو حنيفة،
واإلمام مالك ،واإلمام الشافعي ،واإلمام أحمد).
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مدرسة سامبا توب 

المعلمون وطالب المدارس
والمجتمع المحلي

5112/2/07-00

 -2الدورات التدريبية والتطوير المهني التي حضرتها

عنوان الدورة
االضطرابات النفسية وعالجها
التدريس عبر اإلنترنت :كن جاهزا اﻵن
برنامج مايكروسوفت أوفيس 656
كيفية تأمين االمتحانات على نظام البالكبورد.
كيفية تصميم االمتحانات على نظام البالكبورد.
لغة اإلشارة – التعامل مع الصم
أساسيات التقييم من أجل تحسين المناهج والتعليم
ورشة عمل بناء مساق دراسي عبر النظام بالك بورد
دعم اإلرشاد األكاديمي
ال تدريس واإلشراف لطلبة الدراسات العليا
ورشة العمل مناقشة الرسائل الجامعية
ورشة اإلرشاد األكاديمي
مصادر المعلومات وقواعد البيانات بمكتبة جامعة الشارقة

ورشة الحقيبة التعليمية اإللكترونية
برنامج ورش العمل التطبيقية لجائزة خليفة التربوية
اليوم التوجيهي لتقنية المعلومات 5102-5102م
مهارات البالك بورد المتقدمة لمساق تفاعلي
مهارات االتصال والرد على الهاتف والخدمة اإلدارية
المتميزة
أسرار النجاح
االنجاز االستراتيجي
المهارات األساسية لألداء المتميز
النظم واللوائح الجامعية ألعضاء الهيئة اإلدارية
الدورة التدريبية في فوتوشوب
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التاريخ
المكان
منصة إدراك اإللكترونية
28/05/2020
منصة إدراك اإللكترونية
23/05/2020
منصة إدراك اإللكترونية
21/05/2020
كلية الشريعة عبر منصة التواصل
23/04/2020
اإللكتروني 21/04/2020  microsoft teams
مركز الموارد لذوي اإلعاقة 
20/02/2020
مكتبة الطالبات
05/12/2019
مختبر الحاسوب  W3-011
07/11/2019
مختبر الحاسوب كلية الشريعة
24/10/2019
قاعة البيروني
23/10/2019
كلية الدراسات العليا
5102/16/50
عمادة الخدمات األكاديمية المساندة 
5102/00/2
5102/01/56
كلية الشريعة قاعة أحمد بن حنبل
5102/6/5
جامعة الشارقة – كلية الشريعة
5102/01/5
في قاعة البيروني 
5102/2/51
مختبر الحاسوب M3011
5102/6/52
مركز التعليم المستمر والتطوير
المهني -جامعة الشارقة 
مركز رابطة جريجي جامعة
الشارقة – جامعة الشارقة
مركز التعليم المستمر والتطوير
المهني – جامعة الشارقة
جامعة الشارقة

5107/15/05-06
5107/10/06
5107/10/05
5106/00/02-06
5106/15/01-12
5106/15/02-12

خامسا :البحث العلمي

أ-االهتمامات البحثية

 .1قضايا فقهية مصرفية ،والتمويل اإلسالمي.
 .2قضايا فقه األحوال الشخصية (المواريث ،والوصايا ،واألوقاف).
ب – البحوث المنجزة والمنشورة خالل العام األكاديمي 2112/2112م

اسم المجلة

عنوان البحث

كتاب منشور في قسم البحوث والدراسات -
الوديعة االستثماري ة في المصارف اإلسالمية دراسة فقهية مقارنة
جمعية دار البر بدبي 5102/5102
استثمار أموال الوقف في الشريعة اإلسالمية :صيغه ،مخاطره ،ضوابطه ،منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية
دراسة مقارنة مع قانون الوقف في إمارة الشارقة قانون رقم  8لسنة 5102
والدراسات اإلسالمية (.)5102/5102
" توحيد مرجعية الهيئات الشرعية وتفعيلها في مؤسسات التمويل مقبول للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية والدراسات اإلسالمية (.)5151/5102
المصرفي اإلسالمي"
مقبول للنشر في مجلة جامعة الصراط
الفقر في ضوء النظام االقتصاد اإلسالمي
5151/5102
دراسة مقارنة مع النظم االقتصادية المعاصرة
Offre touristique de la République du Sénégal : Etude
بحث جاهز باللغة الفرنسية سيتم إرساله
dans
la perspective du modèle économique islamique
لمجلة في (اسكوبس)
االشتراك في تأليف كتاب (أحكام المواريث والوصايا في الفقه
5151-5102
اإلسالمي وما عليه قانون األحوال الشخصية اإلماراتي)
ج -البحوث المنشورة (خالل خمس سنوات مضت).

عنوان البحث
 .1المشاركة المتناقصة بطريقة المضاربة
صكوك المنافع والخدمات المخاطر
وخطوات عالجها

.2

 .3الصكوك االستثمارية– مفهومها ،نشأتها،
مخاطرها ،ضوابطها
.4
.5

ضوابط استثمار األموال في اإلسالم
ومقاصده
مخاطر صكوك المنافع والخدمات

الجهات والتواريخ
بحث محكم ومنشور ضمن األبحاث الفائزة في جائزة أفضل بحث
ومنتج مصرفي إسالمي الدورة األولى 30/05/2016
بحث محكم ومنشور في مجلة الشريعة -جامعة قطر 
04/01/2014
بحث محكم ومنشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية
والقانونية 03/11/2015
بحث محكم ومنشور ضمن األبحاث المشاركة في منتدى فقه
االقتصاد اإلسالمي 04/03/2015
بحث محكم ومنشور ضمن األبحاث المشاركة في مؤتمر الشارقة
الدولي األول في التمويل اإلسالمي  05-06/11/2014.

د  -البحوث التي ناقشتها ).

الجهات والتواريخ

عنوان البحث
أثر األخذ باأليسر في قانون األحوال الشخصية (االتحادي اإلماراتي)
نماذج تطبيقية من باب الطالق 
إشكاليات ما قبل الزواج في المجتمعع اإلمعاراتي :دراسعة موازنعة بعين الفقعه
أبحاث التخرج في مرحلة البكالوريوس
اإلسالمي والقانون اإلماراتي 
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أحكام الطالق بين الفقه اإلسالمي وقانون األحعوال الشخصعية اإلمعاراتي – طلبة الشريعة والقانون للعام األكاديمي
دراسة فقهية مقارنة 
5102/5102
الطالق الرجعي وأحكام ه بعين الفقعه اإلسعالمي وقعانون األحعوال الشخصعية 
اإلماراتي 
أبحاث التخرج في مرحلة البكالوريوس
شفعة الجار 
طلبة الشريعة والقانون للعام األكاديمي
الوصية الواجبة – دراسة فقهية مقارنة 
5151/5102
أحكام القذف في الفقه اإلسالمي 
سع يكر فععي المسععؤولية الجنائيععة فععي القتععل -دراسععة فقهيععة مقارنععة مععع
أثععر ال ْ
القانون اإلماراتي 
استجواب المتهم وضماناته أثناء التحقيق 
هـ -المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية و الدولية

المؤتمر
مؤتمر الغذاء والدواء في ضوء
المستجدات من منظور الفقه اإلسالمي
مؤتمر الشارقة الدولي األول في
التمويل اإلسالمي
منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 
مؤتمر الشارقة الدولي الثاني في
التمويل اإلسالمي

الجهة والتاريخ
كلية الشريعة وكلية العلوم -جامعة الشارقة

صفة المشاركة
باحث مشترك مع باحث آخر

5100/10-07-05

مركز الشارقة اإلسالمي لالقتصاد اإلسالمي
جامعة الشارقة 5100/00/15-16
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري –
بدبي 5106/16/50
مركز الشارقة اإلسالمي لالقتصاد اإلسالمي
جامعة الشارقة 5107/01/6-0

باحث 
باحث
باحث

و  -الملتقيات العلمية التخصصية التي حضرتها

المكان
عنوان الدورة
مركز الشارقة اإلسالمي لدراسات االقتصاد
حلقة نقاشية حول تطبيقات التمويل اإلضافي
والتمويل  -جامعة الشارقة
في المصارف اإلسالمية وإشكاالتها الفقهية
المنتدى اإلسالمي بالشارقة بالتعاون مع الكليات
ندوة فقه التطبب
الطبية – بجامعة الشارقة
مركز الشارقة اإلسالمي لدراسات االقتصاد
الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي
والتمويل  -جامعة الشارقة
اإلسالمي :تقنين المعامالت المالية اإلسالمية
كلية القانون
المستجدات القانونية المعاصرة في قانون
الشركات التجارية اإلماراتي
الملتقى الدولي األول في التحكيم التجاري
مركز الشارقة اإلسالمي لدراسات االقتصاد
واإلسالمي
والتمويل  -جامعة الشارقة
ملتقى الفقه المصرفي اإلسالمي األول
الجوانب التطبيقية المعاصرة لفقه محاسبة
الزكاة.
الدورة ال تدريبية لمعلمي اللغة العربية والثقافة
اإلسالمية
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صندوق الزكاة بالتعاون مع غرفة تجارة
وصناعة الشارقة.
عمادة خدمة المجتمع -الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة

التاريخ 
5102/00/50

5102/01/50
5102/01/06
5102/00/52
5105/05/17
5105/10/5-6
5100/05/00-00
0055/0/50-/0/0هـ

ز  :بحوث في مرحلة الدكتوراة ،والماجستير

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بطاقات االئتمان مفهومها أنواعها ،تكييفها الفقهي .
مقصد حفظ المال في الشريعة اإلسالمية  .
ت وحيد بدايات الشهور القمرية ( بين الرؤية والحسابات الفلكية).
أثر معاني حروف العطف في اختالف الفقهاء .
التعزير بأخذ المال 
مراعاة الخالف وتطبيقاته الفقهية  -بيع العينة أنوذجا-
المفيد في طالق مختل الوعي

.8

أسباب اختالف الفقهاء وأثره في بعض الفروع الفقهية
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حكم إجراء عقد الن كاح عن طريق الشبكة العنكبوتية (إنتر نت)
سادسا :خدم الجامعة و المجتمع





أ -خدمة الجامعة

النشاط
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أمين السر لمجلس القسم .
لجنة الجداول الدراسية واالمتحانات .
لجنة الترجمة وإلعالم واألرشفة اإللكترونية .
منسق لمساق المدخل إلى الفقه اإلسالمي ومساق فقه المواريث والوصايا.
لجنععة النظععر فععي التعليمععات الععواردة مععن االعتمععاد األكععاديمي بخصععو
الخطط الدراسية.
أمين السر لمجلس القسم .
عضو في لجنة الخطة االستراتيجية .
لجنة الجداول الدراسية واالمتحانات .
لجنة النظر في ملفات قسم الفقه وأصوله (ماجستير) من أجل االعتماد
األكاديمي .
لجنة النظر في ملفات قسم الفقه وأصوله (دكتوراه) من أجل االعتماد
األكاديمي 
منسق لمساق المدخل إلى الفقه اإلسالمي ومساق فقه المواريث والوصايا
(فصل الخريف  .)5102/5102
منسق لمساق فقه المواريث والوصايا مساق فقه العبادات الصالة
والصيام (فصل الربيع 5102/5102م).
عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي
عضو لجنة اإلعالم واألرشفة -في كلية الشريعة – جامعة الشارقة

اللجنة الثقافية والندوات والمحاضرات بكلية الشريعة – جامعة الشارقة
لجنة االمتحانات بكلية الشريعة –جامعة الشارقة
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التاريخ 

عضوية لجان الكلية والقسم

العام الجامعي 5151/5102م

عضوية لجان الكلية والقسم
للعام الجامعي 5102/5102م

العام األكاديمي 5102-5107م
العام األكاديمي 5105/5106م.

العام األكاديمي 5100/5101م.
العام األكادي 5105-5100م

ب -خدمة المجتمع

الفترة

المنظمة
كلية الشريعة

المهمة
5151/5/55
إلقاء محاضرة عامة بعنوان "مسوغات توحيد مرجعة
الهيئات الشرعية في مؤسسات التمويل اإلسالمي".
5102/0/0
المنتدى اإلسالمي بالشارقة
إلقاء محاضرة في ندوة الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة
5102/00/02
كلية الشريعة
إلقاء محاضرة عامة بعنوان الفروق الجوهرية بين المصارف
اإلسالمية والمصارف التقليدية
5107
المركز اإلعالمي بجامعة الشارقة
منسق كلية الشريعة للنشر في وسائل التواصل االجتماعي
5116/0/2-0/0م
جوالة جامعة الشارقة
المشاركة في اللقاء الكشفي الدولي الثاني -الكشفية واالنتماء
ج -عضوية لجان المؤتمرات

المؤتمر
اللجنة ا لسكرتارية لمؤتمر الغذاء والدواء في ضوء المستجدات من منظور الفقه اإلسالمي-
كلية الشريعة وكلية العلوم جامعة الشارقة
عضو لجنة التنظيم مؤتمر الحوار مع اﻵخر في الفكر اإلسالمي
عضو لجنة التنظيم مؤتمر القضاء الشرعي في العصر الحاضر  ،الواقع وﻵمال
لجنة التنظيم مؤتمر خدمة السنة النبوية من بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم

التاريخ 
5100/0/07-05م
5117/0/02-05م
5115/10/06-00
5116/16/16-10

د الدعوة إللقاء محاضرات ورش عمل علمية

المستفيدون

المكان
عنوان المحاضرة
الوديعة االستثمارية في المصارف اإلسالمية المعهد اإلسالمي العالي في لوغا المعلمون والطالب
المجتمع المحلي
المركز الثقافي بلوغا 
معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب
ما ذا أعدت له (شهر رمضان) 

المركز الثقافي بلوغا

المجتمع المحلي

5101/15/15
2812/87/88
5101/17/50

ب – خدمة المهنة والحرفة

اسمالمنظمة
شركة جلف تك سرتفكيشن جهة
مسجلة من قبل هيئة اإلمارات
للمواصفات والمقاييس

الدولة
اإلمارات العربية
المتحدة

الدور
ضمن الوفد المشاركة في فحص
منتجات الدجاج اإلسالمي لمدى
موافقتها مع مواصفات الغذاء الحالل

الفترة
5107/17/15

هـ -شهادات الشكر والتقدير

الجهة
كلية الشريعة – جامعة الشارقة
كلية الشريعة – جامعة الشارقة
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري – بدبي
كلية الشريعة وكلية العلوم -جامعة الشارقة
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المناسبة
تحكيم األبحاث المشاركة في مؤتمر
العمالت االفتراضية في الميزان
نهاية العام األكاديمي 2817/2816
منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي
مؤتمر الغذاء والدواء في ضوء المستجدات من

التاريخ
5102/0/07-05
5107/16/07
5106/16/50
5100/10/07-05

كلية الشريعة – جامعة الشارقة
كلية الشريعة – جامعة الشارقة
النادي الثقافي العماني– جامعة الشارقة
كلية الشريعة – جامعة الشارقة

منظور الفقه اإلسالمي
5100/16/52
نهاية العام الجامعي األكاديمي2814-2813 -
5101/16/50
نهاية العام الجامعي األكاديمي
5112/15/55
محاضرة األزمة المالية
مؤتمر الحوار مع اﻵخر في الفكر اإلسالمي 5117/0/02-05م
5115/16/10
فعاليات تكريم الطبة المتفوقين
5115/10/06-00
مؤتمر الق ضاء الشرعي في العصر الحاضر ،
الواقع وﻵمال
مؤتمر خدمة السنة النبوية من بداية القرن الرابع 5116/16/16-10
عشر الهجري إلى اليوم

سابعا :المعرفين

االسم 
األستاذ الدكتور هاشم جميل عبد الله 
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