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 5114: الدكتوراه شهادة على الحصول تاريخ

 

 عليها الحاصل يةلمالع الشهادات

 جيد بتقدير حلب جامعة من الحقوق في إجازة 0555

 جدا   جيد بتقدير دمشق جامعة من والمالية اإلدارية العلوم في العليا الدراسات دبلوم 5111

 جدا   جيد بتقدير شمس عين جامعة من العام القانون في العليا الدراسات دبلوم 5115

  الشرف مرتبة مع ممتاز بتقدير شمس عين جامعة من العام في القانون دكتوراه 5114

 

 الجامعة في الوظيفية الصفة

 العلمية للشؤون الحقوق كلية عميد ونائب العام القانون قسم رئيس
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 واإلدارية العلمية لمناصبا

 البعث بجامعة والطالب اإلدارية للشؤون الحقوق كلية عميد نائب  5110

 دمشق بجامعة الحقوق كلية في المعلمين نقابة وحدة رئيس  5109

 دمشق بجامعة العلمية للشؤون الحقوق كلية عميد نائب 5102-5104

 

 المنشورة والمؤلفات الكتب

 التلوث أضرار عن الدولة مسؤولية) بعنوان العام القانون في دكتوراه أطروحة 5114

 (مقارنة دراسة - البيئي

 ةالجامع منشورات - الحقوق برنامج في األولى السنة لطالب القانونية المنهجية 5112

 السورية االفتراضية

 الجامعة منشورات - (بالمشاركة تأليف) القانونية والصياغة الكتابة أصول 5101

  السورية االفتراضية

 مشقد جامعة منشورات - الحقوق كلية في الرابعة السنة لطالب البيئي التشريع 5102-5104

 كلية يف الثانية السنة لطالب( بالمشاركة تأليف" )العامة المبادئ" دارياإل القانون 5102-5105

 دمشق جامعة منشورات - الحقوق

 

 والقانونية العلمية البحوث

 تفاعل أم وتعارض تناقض) العامة اإلدارة وعلم اإلداري القانون بين العالقة طبيعة 5102

 ،السورية العربية الجمهورية في المحامين نقابة عن الصادرة المحامون مجلة (؟وتكامل

 نيسان – آذار – شباط – الثاني كانون 7-5-5-0 األعداد

 ومللعل دمشق جامعة مجلة ،العالمية ةيالبيئ السياسات رسم في الدولية المؤتمرات دور 5109

 الثاني العدد /50/المجلد والقانونية، االقتصادية

 دمشق ةجامع مجلة نظيفة، بيئة في االنسان حق في المستدامة التنمية تحقيق تأثير مدى 5109

 الثاني العدد/ 50/ المجلد والقانونية، االقتصادية للعلوم

 لعربيةا الموسوعة هيئة عن الصادرة ،المتخصصة القانونية الموسوعة ،التنفيذية السلطة 5101

 7 المجلد ،بدمشق

 9 المجلد ،المتخصصة القانونية الموسوعة ،الدولة في العاملين واجبات 2010

 9 المجلد ،المتخصصة القانونية ، الموسوعةالعام القانون في رفعال 5101

 2 المجلد ،المتخصصة القانونية ، الموسوعةالمشروعية مبدأ 5101

 2 المجلد ،المتخصصة القانونية الموسوعة ،اآلثار حماية قانون 5101

 



 

 

 المحامون مجلة المعاصرة، البيئية المشكالت مواجهة في البيئي الدولي القانون دور 5101

 2-9 العدد السورية العربية الجمهورية في المحامين نقابة عن الصادرة

 عددلا السورية، العربية الجمهورية في الداخلية وزارة الشرطة، مجلة البيئية، الجريمة 5101

 الثاني كانون 755

 لعددا السورية، العربية الجمهورية في الداخلية وزارة الشرطة، مجلة البيئي، التخطيط 5115

 االول كانون 755

 يف المحامين نقابة عن الصادرة المحامون مجلة القانونية، والبحوث الرسائل إعداد قواعد 5115

 2-9 العدد السورية العربية الجمهورية

 

 العلمية والندوات المؤتمرات

 فاتالمخل إدارة في الحديثة االتجاهات) بعنوان البيئية لإلدارة الثالث العربي المؤتمر -0

 الشيخ بشرم 5117 عام نوفمبر 59-50 من المستدامة التنمية عمل وورشة( للبيئة الملوثة

 .اإلدارية للتنمية العربية المنظمة قبل من نُّظم

 ةالقاهر مركز قبل من نُّظم( الدولية اإلدارية العقود منازعات في التحكيم) بعنوان ندوة -5

 أبريل 02-02 من الفترة في المصري الدولة مجلس مع بالتعاون الدولي التجاري اإلقليمي

 .5112 عام

( العربية المنطقة في والمستقبلية المعاصرة البيئة قضايا) بعنوان األول العربي المؤتمر -5

 يف العربية مصر شمس، جمهورية عين جامعة في البيئية الدراسات معهد قبل من نُّظم

 .5114 عام فبراير 52-57 من الفترة

 جامعة في عقدالمن( معالجتها وطرق البيئية التحديات) بعنوان الثالث البحثي البيئي المؤتمر -7

 .5/05/5109 ولغاية 51/00/5109 من البيئة لشؤون الدولة وزارة بإشراف دمشق

 

 يتقنها التي اللغات

 ترجمة – محادثة – وكتابة قراءة( جدا   جيد مستوى) اإلنكليزية اللغة

 

 واالنترنت الحاسوب استخدام

 .ICDL الحاسب قيادة في الدولية الشهادة على حاصل

 

 والمهنية األكاديمية الخبرات

 دمشق بجامعة والدكتوراه الماجستير رسائل من عدد على علمي مشرف. 

 مشق.بد السوريين الحقوقيين وعضو رابطة بدمشق المحامين نقابة فرع في أستاذ محام 


