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 الشهادات:

 المملكة المغربية –الرباط  –محمد الخامس جامعة  –دكتوراه دولة في القانون الخاص  6001

 المملكة المغربية –الرباط  –محمد الخامس عة مجا –ماجستير في قانون األعمال  6004

 جامعة دمشق –بكالوريوس حقوق  1611

 

 المناصب العلمية:

 الالذقيةكليات  – جامعة الشام الخاصة –وعميد كلية الحقوق كليات المدير   اآلن-6016

 جامعة تشرين –كلية الحقوق  –أستاذ في قسم القانون الخاص   اآلن-6011

 جامعة تشرين –كلية الحقوق  –مدرس لمقررات القانون الخاص   اآلن-1661

 في التعليم العام والتعليم المفتوح:

نفيذ أصول الت –الحقوق العينية األصلية  –الحقوق العينية التبعية  –أصول محاكمات مدنية 

 –تشريعات التعاون  –قانون العمل  –مصادر االلتزام  –أحكام االلتزام  –العقود المسماة  –

 المدخل إلى القانون.

 جامعة تشرين –عميد كلية الحقوق  6014-6017

 جامعة الفرات –عميد كلية الحقوق  6006-6014

 جامعة حلب –كلية الحقوق  -مية نائب العميد للشؤون العل  6006

 جامعة حلب –كلية الحقوق  -رئيس قسم القانون الخاص   6001

 جامعة تشرين –كلية الحقوق  –عضو هيئة تدريسية   6000

 نقابة المحامين –محامي أستاذ   اآلن-6000

 حزب البعث العربي االشتراكي –عضو عامل   اآلن-1611
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 العلمية: المؤلفات

 الكتب:أوالً: 

  جامعة حلب –القانون المدخل إلى علم  -

  جامعة حلب – تشريعات التعاون -

  جامعة تشرين – قانون العمل -

  جامعة حلب – العقود المدنية -

 ثانياً: األبحاث المنشورة:

سلسلة  -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  - الشرط االتفاقي بااللتزام بعدم المنافسة 6011

 .1العدد  41قانونية المجلد وال العلوم االقتصادية

لسلة س -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  - المسؤولية عن مخاطر التطور التكنولوجي 6011

 .1العدد  44ية والقانونية المجلد العلوم االقتصاد

 .16العدد  – جامعة حلببحوث مجلة  –القوة الثبوتية لوثيقة الشحن اإللكترونية  6010

 .1العدد  –الفرات للدراسات والبحوث العلمية مجلة جامعة  – تكييف العقدالقاضي في  سلطة 6010

 .61العدد  – جامعة حلببحوث مجلة  – الناقل البحري طبيعة القانونية اللتزاماتال 6001

 .41العدد  – جامعة حلببحوث مجلة  –مفهوم التبعية باعتبارها عنصراً منشئاً لعقد العمل  6004

 .44العدد  – جامعة حلببحوث مجلة  –دور القضاء في خلق القاعدة القانونية  6004

 .64العدد  – جامعة حلببحوث مجلة  –إشكاالت عملية تسليم البضاعة في النقل البحري الدولي  1666

 

 

 


