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 المؤهل العلمي 

 بتقدير امتياز   –دمشق جامعة  – العالقات الدوليةدكتوراه في   2012

 امتياز بتقدير   –حلب جامعة  –ماجستير في العالقات الدولية   2000

 دمشق جامعة  –ريوس في العلوم السياسية ولبكا  1992

 

 األبحاث المنشورة 

حوار  تمر الدولي لؤالم –مرأة في المجتمع السياسي ركة السالمي لمشاإلالنمط ا 2019

 رانطه –  نخب في العالم اإلسالميال

 قضية المعارضة مجلة دراسات عسكرية  2019

 إسالميةالعالقات السورية اإليرانية وآفاقها المستقبلية مجلة دراسات  2019

جمهورية مصر   3000مجلة العربية  –  حوار الحضارات من أجل التعايش  2011

 العربية 

 مجلة جامعة البعث  –  مقارنة بين تجربتي التكامل العربية واألوروبية  2011

 مجلة جامعة حلب  – مريكيا  أدارة األزمات العربية إ 2011

 مجلة جامعة حلب  –  واقع اإلعالم العربي في اإلعالم الدولي 1999

 

 الكتب المؤلفة

 إدارة األزمات لطالب السنة الرابعة جامعة طرطوس  2018

 السنة األولى جامعة الشام الخاصة علم السياسة لطالب  2018

من إصدارات القيادة  – بناء االتحاد االوروبي وانعكاساته على الوطن العربي  2010

 القومية لحزب البعث العربي االشتراكي 
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   الخبرات المهنية

 العمل الحالي

 . جامعة الشام الخاصة – ورئيسة قسم العالقات الدوليةعضو هيئة تدريسية   اآلن -2015

دارة األزمات إفي المواد اآلتية:  كلية السياحة -محاضرة بجامعة طرطوس  اآلن -2014

 .ولية السياحية والعالقات العامةوالمنظمات الد 

 .المعهد الوطني لإلدارة العامةفي رة محاض   اآلن -2012

 زارة التربية و

 مسؤولة عن المنظمات الدولية  -  مديرية التخطيط والتعاون الدولي 2007-2009

 اللجنة الوطنية السورية لليونسكو  2005-2007

 مكتب وزير التربية  2004-2005
 دمشقمدرسة في معاهد وثانويات   1994-2000

 

 العربي االشتراكي ب البعث لحزالقيادة القومية 

 باحثة سياسية في هيئة األبحاث القومية  •

   مدير تحرير رسالة البعث  •

 تحرير رسالة البعث  نائب رئيس •

 مدير إدارة التزويد بالقيادة القومية  •

 

 الدورات المتبعة 

 دورات تقوية في اللغة اإلنكليزية في المركز االستشاري بجامعة حلب.  •

 .الوطني لإلدارة العامة دورة في المعهد  •

 دورة في البروتوكول والعالقات العامة. •

 دورة تدريبية للكوادر العاملة في مجال العالقات والمنظمات الدولية.   •

 

 نشاطات أخرى: 

لمنظمة  تمثيل الجمهورية العربية السورية في االحتفال بالذكرى الفضية لتأسيس ا 2007

 .اإلسالمية في المغرب 

، بالالذقيةدار األسد للثقافة  "  العديد من المحاضرات حول حقيقة الحرب على سوريةلقاء  إ •

 المركز الثقافي بطرطوس" 

 عداد الحزبي في كل من طرطوس ودمشق محاضرات تثقيفية في دورات اإللقاء إ •

 دولية العديد من اللقاءات التلفزيونية حول األوضاع السياسية المحلية واإلقليمية وال •

   

 :اللغات

 اإلنكليزية: جيدة القراءة والمحادثة  •

 الفرنسية: إلمام  •


