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المؤهالت العلمية
4102

دكتوراه في القانون الخاص  -جامعة دمشق
عنوان األطروحة "المسؤولية المدنية في مجال االتصال اإللكتروني".

4101

ماجستير في القانون الخاص  -جامعة دمشق
عنوان الرسالة "المسؤولية المدنية للصيدلي  -دراسة مقارنة".

4112

دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص  -جامعة دمشق
عنوان البحث "التحكيم الشرعي".

4112

إجازة في الحقوق  -جامعة دمشق

 شهادة تقدير وتفوق  -برنامج سيرتيل لدعم التعليم بالتعاون مع االتحاد الوطني لطلبة
سورية.
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.2
.2
.2
.2

مخاطر استخدام الشبكة الرقمية والبريد الرقمي في مكان العمل "بين سلطة المراقبة
والحق في الخصوصية" ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،المجلد ( )21العدد ( )4لعام
 22( ،4102ص).
مسؤولية مواقع الويب  4.1عن المحتوى غير المشروع "في أوربا وفرنسا والواليات
المتحدة" ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،المجلد ( )21العدد ( )0لعام  21( ،4102ص).
الغفلية على اإلنترنت "بين سندان الحق في الخصوصية ومطرقة المسؤولية" ،مجلة
المنارة ،جامعة آل البيت ،األردن ،المجلد ( - )41العدد (/4أ) لعام  ،4102ص (- 422
.)482
المسؤولية المدنية للمواقع اإللكترونية اإلعالمية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،المجلد ( - )21العدد األول لعام  ،4102ص (.)274 - 222
مدى مسؤولية مشغلي الهاتف النقال عن إساءة استخدامه في االتصال باإلنترنت "دراسة
مقارنة" ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد ( - )00العدد ( ،)4ص (.)280 - 224
مزودي خدمات اإلنترنت في مجال حماية األطفال من المواد الضارة على
التزامات
ِّ
الشبكة في النظام القانوني السوري "دراسة مقارنة" ،مجلة جامعة الخليل للبحوث،
فلسطين ،المجلد ( - )8العدد ( )4لعام  ،4102ص (.)022 - 022

المؤتمرات
ورقة بعنوان "دور الجامعات الخاصة في خدمة المجتمع" ،مؤتمر دور الجامعات الخاصة في
االنتماء والبناء ،جامعة القلمون الخاصة ،سورية ،تاريخي .4102/2/02-04
العمل األكاديمي
4102 - 4102

مدرسة في معهد الشام العالي  -مجمع الشيخ أحمد كفتارو  -كلية الشريعة
ِّ
والقانون.

 - 4102اآلن

درسة ورئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الشام الخاصة.
م ِّ

 - 4102اآلن

مدرسة في برنامج الحقوق بالجامعة االفتراضية السورية.
ِّ
مدرسة متمرنة متفرغة كليا ً في كلية الحقوق بجامعة دمشق.
ِّ

 - 4108اآلن

دمشق  -سورية
4102 /2 /20

