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 : المؤهالت العلمية
 

السياسية   1999 العلوم  في  الشاملةاختصاص   -دكتوراه  والتنمية  الدولية  للنظم  السياسية  المشكالت  معهد   -  : 

 جامعة كييف الحكومية.   –العالقات الدولية 

 . جامعة كييف الحكومية – الدوليةماجستير في العالقات  1993

 

 :  الخبرات
 

 . جامعة الشام الخاصة -نائب عميد كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  اآلن -2021

 .جامعة دمشق - كلية العلوم السياسية  –عضو هيئة تدريسية   اآلن -2008

 (. محرر رئيسي في الوكالة العربية السورية لألنباء )سانا 2001-2008

 

 بتدريسها في المؤسسات التعليمية السورية:  قام المواد التي 
 

 : في جامعة الشام الخاصة كلية العالقات الدولية والدبلوماسية -1

 . ، مشروع تخرج، الثقافة الوطنية القومية(الالتينية)األمريكية  –، العالقات العربية التركية –العالقات العربية 

 : في جامعة دمشق كلية العلوم السياسية -2

مبادئ ،  االستراتيجية واألمن القومي  ،تاريخ العالقات الدولية  ،النظم السياسية المقارنة  ،السياسات العامة المقارنة

 مشروع بحث  ،تنمية السياسيةال ،علم السياسة

 : التعليم المفتوح  –برنامج الدراسات الدولية والدبلوماسية  -3

 التنظيم الدولي.  ،تاريخ الدبلوماسية ،المدخل إلى علم العالقات الدولية

 فرع السويداء:  -جامعة دمشق  –كلية اآلداب الثانية  -4

 في قسم التاريخ.  –تاريخ القضية الفلسطينية  

 في قسمي التاريخ والجغرافيا. ،الثقافة القومية ،يةاللغة الروس

 : INAالمعهد الوطني لإلدارة العامة  -5

 األمن القومي العربي.  ،التنمية السياسية
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 : األبحاث العلمية 
 

دراسة في المنحى السياسي لمراحل عملية رسم السياسات العامة في الدولة(  رسم السياسات العامة ) 2021

 .االقتصادية والقانونية / دمشقمجلة جامعة دمشق للعلوم   -

 .االقتصادية والقانونية / دمشقمجلة جامعة دمشق للعلوم  –دراسة تحليلية للمشكلة العامة  2019

 .السياسية المقارنة / منشورات جامعة دمشقالنظم  2017

 .الفكر السياسي الحديث والمعاصر /  منشورات جامعة دمشق 2014

محاضرات في التنمية السياسية / بحث منشور على الموقع الرسمي للمعهد الوطني لإلدارة العامة  2014

INA. 

ا 2014 الموقع  على  منشور  بحث  العربي/  القومي  األمن  في  لإلدارة  محاضرات  الوطني  للمعهد  لرسمي 

 . INAالعامة 

 

 : السابقة الوظائف اإلدارية
 

 . في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشقنائب العميد   2015  – 2013

 رئيس قسم الدراسات السياسية في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.  2013  – 2011

 

    المرتبة العلمية:
 

 أستاذ مساعد 

 

 

 

 

 

 

 

 


