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 د. جالل الليل
 (ةسوريالعنوان الدائم )

 ، ثُبء انخجب،1، طبثك رلى 5يُزل رلى 

 خديشك، سٕرٌ دٔار ثبة يصهى،

 

 جىالالرقن 

 +963 998 318 108/968 893 386 (Syria) 

                                       +91880  118  6072  (Whatsapp)   

Email:  allil ja la l@yahoo.com 

 

 

 الىظيفي الهذف

 زًغ.نًجايزطهجبد ٔ ةانطال ٔطًٕحبد انجبيؼخنزحمٍك أْذاف  يٓبرارً ٔػهًً اسزثًبر
 

 الوؤهالث العلويت

 (.07/2017 – 09/2012، انُٓذ )آثبدانؼثًبٍَخ، حٍذرانجبيؼخ انىى الخجاري، دكخىراه فلسفت في الق
 

 (.10/2011 – 08/2009، جبيؼخ أنٍغبر يسهى، أنٍغبر، انُٓذ )هاجسخيز في القانىى الخجاري
 

 (.10/2013 – 10/2012، انُٓذ )آثبد، انجبيؼخ انؼثًبٍَخ، حٍذراإلنخزنجفي قانىى  عاليدبلىم 
 

 (.09/2015 – 09/2014، انُٓذ )آثبدانجبيؼخ انؼثًبٍَخ، حٍذر، في الخزجوت العزبيت عاليدبلىم 
 

 ، يؼٓذ األيى انًزحذح نهذراسبد، ٍَٕ دنًٓ، انُٓذ،دبلىم في األهن الوخحذة والخفاهن الذولي

(09/2014 – 09/2015). 

 .(04/2009 – 10/2004، جبيؼخ ديشك، ديشك، سٕرٌب، )جاسة في الحقىقإ
 

 الخبزاث

 (.02/2018 – 07/2015، انُٓذ )آثبدانجبيؼخ انؼثًبٍَخ، حٍذر كهٍخ انمبٌَٕ، ،ُهحاضز

 

 .(06/2014 – 01/2013شركخ دآٌم آص، فرع انُٓذ، انًؤسسخ فً انسؼٕدٌخ،)  ،خزجنهُ 
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 البحىد العلويت الونشىرة

لليل ٍزٌب ٔ انًجهس األػهى  ،(2018) اللج ،ا "انًجهس االسزشبري انشرػً فً يبن

ن ،"انشرػً فً سٕرٌب: دراسخ يمبرَخ ٍخ نهجحثا نذٔن ا ، 5رلى  5، يجهذ ًجهخ 

 .2275-2264انصفحبد

يت   في هؤحوزاث هقذهتورقاث بحث

 خصُبػنًذح ٌٕيٍٍ حٕل  ٔطًُ يؤرًر. “األثؼبد انمبٍََٕخ نهجُٕن اإلساليٍخ فً سٕرٌب”، جالل. الليل

ذٌذ، جبيؼخ أنٍغبر انُبشئٍٍ غرة آسٍب ٔشًبل أفرٌمٍب فً ػبنى انُظبو انؼبنًً انج انمرار ٔ

 .2017 رشرٌٍ انثبًَ 2 - 1، انُٓذ، يسهى، أنٍغبر

بو ٔطًُ نًذح ٌٕيٍٍ حٕل َظ يؤرًر. “انٕضغ انمبًََٕ نؼمٕثخ اإلػذاو فً انُٓذ”، جالل. الليل

 9 - 8، انُٓذ، آثبد، حٍذر انؼثًبٍَخجبيؼخ انرجبْبد انحذٌثخ، اإلٔ انؼذانخ انجُبئٍخ فً انُٓذ 

 .2016 آرار

ُذ”، جالل. الليل زؼهك  يؤرًر. “رأثٍر انؼٕنًخ ػهى انمجبئم فً آن ٔطًُ نًذح ٌٕيٍٍ حٕل انمبٌَٕ اًن

، خؼثًبٍَانجبيؼخ انيراجؼخ إنى انًُظٕر انمبًََٕ ٔانذسزٕري ٔانسٍبسً،  -ثبنمجبئم فً انُٓذ 

 .2016 كبٌَٕ انثبًَ 19 - 18، انُٓذ، ثبدآحٍذر 

نًذح  دٔنً  . يؤرًر“األػًبل انًصرفٍخ انخضراء ٔانخذيبد انًصرفٍخ اإلساليٍخ”، جالل. الليل

 ر انًُبخ ٔانزًٍُخ انًسزذايخٔرغٍ  ٌٕيٍٍ حٕل ٔجٓبد انُظر حٕل انطبلخ انخضراء 

 .2015 آة 22 - 21ٔانسٍبسبد انجٍئٍخ، )جبيؼخ انًرأح(، أَذرا ثرادٌش، انُٓذ، 

 يؤرًر ثحثً ٔطًُ. “انخذيبد انًصرفٍخ اإلساليٍخ رجبِيٕلف انمضبء فً انُٓذ ”، جالل. الليل

جبيؼخ اننًذح ٌٕيٍٍ حٕل لٕاٍٍَ انشركبد ٔانزحذٌبد انزً رٕاجّ انحكٕيبد انجذٌذح، 

 .2015 حزٌراٌ 26 - 25انُٓذ،  ،آثبد، حٍذر انؼثًبٍَخ

 يؤرًر ٔطًُ. “جزًبػٍخ نهشركبد فً انخذيبد انًصرفٍخ اإلساليٍخانًسؤٔنٍخ اإل”، جالل. الليل

، آثبد، حٍذر انؼثًبٍَخجبيؼخ انحٕل انُظبو انمبًََٕ نهًسؤٔنٍخ االجزًبػٍخ نهشركبد فً انُٓذ، 

 .2015 آرار 15 - 14انُٓذ، 

 يؤرًر ٔطًُ. “انمرض انزؼهًًٍ -فً رؼزٌز انزؼهٍى انؼبنً انُٓذي  انًصبرفدٔر ”، جالل. الليل

، انؼثًبٍَخجبيؼخ ان، انجذٌذحزحذٌبد ان -فً يجبل حمٕق اإلَسبٌ  انزؼهٍىنًذح ٌٕيٍٍ حٕل 

  .2014 آرار 9 - 8حٍذر آثبد، انُٓذ، 
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 الوؤحوزاث الوشارك فيها

، "يذح ٌٕيٍٍ ػٍ "رغٍر األثؼبد حمٕق انًهكٍخ انفكرٌخ فً انًشٓذ األلزصبدٌخ انحبنٍخ ٔطًُيؤرًر 

 .2010شجبط  7-6جبيؼخ أنٍغبر يسهى، أنٍغبر، ٔالٌخ انٍٕ ثً، انُٓذ، 

يذح ٌٕيٍٍ ػٍ " انحبجخ انى ٔالٌبد أصغر فً انُٓذ يٍ يُظٕر انؼذانخ اإلجزًبػٍخ  طًُيؤرًر ٔ

 .2013ٍَسبٌ،  14-13انؼثًبٍَخ، حٍذرآثب، انُٓذ، ، انجبيؼخ "ٔانذسزٕر انُٓذي

، انُٓذ، د، انجبيؼخ انؼثًبٍَخ، حٍذرآثب"ح فً رًٍُخ انسالو انذٔنً انؼبنًً انحبنًدٔر انًرأ" يؤرًر ػٍ

 .2015آرار  7

رشرٌٍ  11، انُٓذ، دٔرشخ ػًم ػٍ "انخصٕصخ ٔحًبٌخ انجٍبَبد"، انجبيؼخ انؼثًبٍَخ، حٍذرآثب

 .2017انثبًَ 

ًر انؼبنًً يذح ٌٕيٍٍ، "انذكزٕر ثبثب صبحت ايجٍذكبر ٔ انذسزٕرٌخ"، انجبيؼخ انؼثًبٍَخ، يؤر

 .2018كبٌَٕ انثبًَ  12-11 ، انُٓذ،دحٍذرآثب

للغاث الوهاراث  وا

 يٓبراد انكًجٍٕرر

 انهغخ اإلَجهٍزٌخ كزبثخ ٔلراءح ٔ يحبدثخ جٍذ جذا.

 انهغخ انؼرثٍخ )انهغخ األو(

 العضىياث

 إنى اٌَ( – 04/2018ػضٕ فً َمبثخ انًحبيٍٍ فً ديشك، سٕرٌب )

 الشهاداث 

 2015، انُٓذ، آثبدفس، يؼٓذ أٔرثٍذ نهجحث ٔانزكُهٕجٍب، حٍذريبٌكرٔسفذ أٔشٓبدح 

ل يا ناث الشخصيتب  ا

  اسى األة: كبيم        جالل انهٍم االسى: 

 سٕرٌب.انًكبٌ: ديشك،                    انٕضغ انؼبئهً : يززٔج

 )جالل الليل(                 أشهذ بأى الوعلىهاث الوشار إليها سابقا في السيزة الذاحيت صحيحت.


