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 حماة مكان وتاريخ الوالدة: 

 1973سلمية    

 الموجز
 

 التواضع  –العمل الجاد 

 حب التطور  

أتمتع بالمؤهالت العالية لتطبيق 

 التكنولوجيات الجديدة بفترة وجيزة 
 

 مهاراتال
 

PRO 

Microsoft Office 

Internet Exploring 

Planning Projects 

 

PERSONAL 

TEAM LEADER      

LEADING      

COMMUNICATION 

 

     

CREATIVITY      

SOCIAL      
 

 اللغات
 

 . : اللغة األمالعربية

 .والكتابةوالقراءة التحدث جداً  جيد :الفرنسية

 .والكتابةوالقراءة التحدث  : جيداإلنكليزية

 

 أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة دمشق
 

 تطبيقات في خبرة و واالستشارات القانونية اإلدارة  في ممتازة تقنية مهارات أمتلك

أي  وأغتنم . جديدة  وتحديات مهام للقيام ب وحماس كبير افعود لدي. الحاسوب المهنية

لدي القدرة على حل الخالفات . القضايا جميع في النجاح لتحقيق متميز نهجفرصة 

اللمسات  إتقان أعتمد. الضغط تحت العمل في خبرة  يلد. المشروعة السلسة بالطرق

 في األداء والطرح.العالية  الجودة ذات  األخيرة 
 

 األهداف
 

 والمنطقية والتحليلية القانونية مهاراتي استخدام  تمكنني من تحدي ذات بيئة في لعملا

لي   سيوفر  الذي  موقفال  إلى  سعىأو  ،القسم القانوني في المؤسسة التي أعمل بها لتطوير

 ،الفريق  ضمن  المهنية  يمهارات  إبراز  من  االستفادة   من خاللها يمكنني  التيو  ابتكارية  بيئة

 .التي أعمل بها المؤسسة نمو نحومتمّيز  ديناميكي بشكل عملوأن أ
 

 العلمية الشهادات
 

كلية العلوم القانونية والسياسية  –دكتوراه في القانون الخاص  2011

 فرنسا. –جامعة ليل الثانية  –واالجتماعية 

كلية العلوم القانونية والسياسية  –ماجستير في القانون الخاص  2005

 .فرنسا –جامعة ليل الثانية  –واالجتماعية 

 جامعة دمشق. –كلية الحقوق   –دبلوم في العلوم اإلدارية والمالية  1998

 جامعة دمشق. –كلية الحقوق   –دبلوم في القانون الخاص  1997

 جامعة حلب. –كلية الحقوق   –إجازة في الحقوق  1996

 

 األكاديمي والمهني العمل
 

 جامعة الشام الخاصة. –كلية الحقوق  –رئيس قسم القانون الخاص    اآلن-2019

 جامعة الشام الخاصة. –كلية الحقوق  –عضو هيئة تدريسية    اآلن-2016

 محاضر في قسم الحقوق بالجامعة االفتراضية السورية.   اآلن-2012

 القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة دمشق.أستاذ مساعد في قسم    اآلن-2011

 محامي في فرع نقابة حمص.   اآلن-1997

 محاضر في كلية الحقوق بجامعة البعث.   2011-2017

 فرع درعا. –محاضر في كلية الحقوق بجامعة دمشق    2012-2013

 مفتوح.التعليم ال –محاضر في كلية االقتصاد بجامعة دمشق    2011-2012

 مشرف على رسائل علمية لعدد من الطالب في جامعة دمشق وجامعة البعث.  •
 

 المؤلفات واألبحاث العلمية المنشورة:
 

ً لجهة التضييق بطريق الحبس التنفيذي      2017   - صك الزواج ليس سنداً تنفيذيا

 . 170-149الصفحات، 43، العدد 39مجلة جامعة البعث، المجلد 

مجلة جامعة  - السوري التنفيذ رئيس لعمل الخاصة القانونية الطبيعة       2016

 .96-75 الصفحات، 44، العدد 38البعث، المجلد 

بالمشاركة لمقرر أصول التنفيذ لطالب السنة الرابعة في كلية الحقوق  مؤلف •

 في جامعة دمشق.
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