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 Trèsتهاني لجنة الحكم دكتوراه في العلوم السياسية (مرتبة الشرف األولى مع    2010ـ2005  
Honorable avec les Félicitations(،IEP، فرنسا.  ، 1جامعة تولوز  

  فرنسا.  ،Capitole – 1, جامعة تولوز IEPولية،قات الدفي العال اسيةة دردة تكملشها    2005ـ2004
  ، جامعة حلبكلية االقتصاد،)أعوام 4( ،(تقدير امتياز) في العالقات الدوليةماجستير     2002ـ1998
  .جامعة حلب ،ادكلية االقتص ،(عام واحد) ،)امتيازتقدير دبلوم في العالقات الدولية (    1997ـ1996
ز على شهادة الباسل للخريج األول على  ائ ح ( أعوام) 4( ،(تقدير جيد جداُ) قسم اقتصاد وإدارة –سيةإجازة في العلوم السيا  1996ـ1993

  جامعة دمشق. ،المعهد العالي للعلوم السياسية )الدفعة
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 صرة.قضايا معا -السياسةعلم  –ن الخاصة محاضر في جامعة القلمو 2022 
 ع الدولي الطاقة والصران أم -رةقضايا عالمية معاص -جغرافيا سياسية ة،ت الدولي العالقا -لبنان -محاضر في جامعة الجنان 2019-2022 

  الشؤون الدولية والدبلوماسية.محاضر في جامعة الشام الخاصة، كلية  2020-2021
  .للدبلوماسيين واالدريينة السورية والسياسة الخارجيلية الدوفي العالقات  ةالخارجي وزارة-المعهد الدبلوماسيفي محاضر  2018
  مشق.اإلعالم جامعة دكلية  -ستير االعالم والعالقات العامةاجم – ةلعامقات اوالعال السياسةالم ومحاضر في مادتي اإلع 2018
  جامعة دمشق. –ة السياسيالعلوم  كلية -السنة األولى -ة تاريخ الحضاراتمحاضر في ماد 2017
  وطنية ة والهوية اللماركسينية والثقافة السياسية والعلمافي محاور ا INA -طني لإلدارة محاضر في المعهد الو 2017-2018
دئ العلوم مبا، ""قات الدوليةالعال نظرية"، السياسي"حليل " الت محاضر فيو واألبحاث الشؤون العلمية مشرف 2020 -2011

  . SIA والتأهيل للتدريب وليةالد لسوريةا في األكاديميةلبحث العلمي" مناهج ا"أصول والسياسية"، 
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  .2020 -1، العدد، مجلة جامعة تشرينالمعنى وجدليات منطق الدولة واألمة والعالم  رهانات  :ةالهوية الوطنية السوري  2020
مؤمنون  ؤسسةمم"، بحث محكَ ، بة ما بعد االستعمارة في حقوالحداثدي التقلي سياسيتحديات التراث ال :العربية-مة الدولة الوطنيةزأ2019

  (متوفر أونالين) .، المملكة المغربيةبال حدود
  متوفر أونالين) .سات مداددرابحاث والكز دمشق لألمر، تحديات تكيّف الجامعات السورية مع أنظمة التصنيف األكاديمي العالمية 2019
، المملكة حدود مؤمنون بال ؤسسةممحَكم"، لسياسة، "بحث في سورية بين تسييس الدين وعسكرة ا لسياسيالم اتحوالت اإلس 2018

  (متوفر أونالين) .المغربية
كز مر في مؤتمر الهوية الوطنية، نشردم وبحث ق ،واالندماجك جدلية الدولة والهوية بين التفكي: الدولة والبناء الوطني السوري 2018 

  متوفر أونالين) .ت مدادلدراساحاث وادمشق لألب
كز دراسات الوحدة العربية، : مرمجلة المستقبل العربي"، اج وأسطورة االنفصالاالندم معضلة األكراد السوريين  بين صيرورة"  2017
  emagID=363&screen=0?_magazine.phpww.caus.org.lb/Home/electronictp://wht، أيلول. 463العدد 

 اد.مركز دمشق لألبحاث والدراسات مدم، العلمانية التوفيقية السورية بين العروبة واإلسال  2017
  اد.داسات موالدر دمشق لألبحاثكز مر، جدل المتخيّل والواقع :يةرسية السورمناهج المدالالهوية الوطنية في   2017
 األوسط، مركز بيروت لدراسات الشرقيير في سورية "، بيروت: بين الطوباوية والواقعية ومستقبل التغاسية "تحوالت الثقافة السي 2017

  /:22277www.beirutme.com/?p=/http. 2017شباط/فبراير، 9
0201  La politique étrangère syrienne. Université Toulouse 1 Capitole. Organisme de soutenance. 

Lille : Atelier national de reproduction des thèses, 2012. 
   .لفرنسيةا عاتات الجامتبرو فيلم وموزع في مكميك ةمنشور  ـ فرنسا1جامعة تولوز   ياسية،وم السوراه في العلدكترسالة 

 , فرنسا. Capitole - 1ة تولوز, جامعIEP، )ات المتحدة األمريكية للعراقيبعد غزو الوالة السورية السياسة الخارجي(     2005
  " بحث قدم لنيل درجة الماجستير في العالقات الدولية.1948صرية منذ المالسورية  دولية على العالقاتير المتغيرات التأث"     2002

 ن الدولي، الطالبودرالي في العراق وحق تقرير المصير في القانبعنوان النظام الف رسالة ماجستير ـــــــلى الرسائل العلميةإشراف ع
  .2020نوقشت وأجيزت  لبنان، عة الجنان،جامقسم حقوق اإلنسان، اح، تسردار احمد ف

الطالب بشر  -في سورية : الماضي والحاضر والمستقبل قتصاديةاري والتنمية االالفساد اإلدجدليات بعنوان " رسالة ماجستير         
 الجامعة االفتراضية. -إدارة األعمالكيم ح
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  المركزيةرة  ااإلد –لعالي في وزارة التعليم ا التخطيط والتعاون الدوليمدير              -2022

  . اإلدارة المركزية - ة التعليم العاليمدير الجودة واالعتماد في وزار      2022 -2016
  . الشهداء والجرحى اتملفبيانات قاعدة مشرف ومنسق - مديرية التخطيط والتدريب - اإلدارة السياسية        2013-2016
    , فرنسا.  2, جامعة تولوز  (DSEF) فرنسيةاسات الدبلوم العالي في الدرلا رنسية:الف و  االنكليزيةلغة لا ــــــــ اللغات
  . 2017 دمشق-  ارة االستراتيجيةشهادات في اإلد .2018 - تنمية اإلداريةزارة الو–لجدارة القيادية شهادة في ا   ــــــــــــةالوظيفيادات الشه

     NSR نسر- شابكةعضو مؤسس في قواعد البيانات البحثية الوطنية على ال  :خبرات 
  2021 عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر "تطوير التعليم العالي وفق مبادئ الجودة" في جامعة البعث•
اقية اليونيسكو اإلقليمية لالعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته" مام صيغة "اتفء إلتللتفاوض في اجتماعات الخبرا ية الفنيممثل سور•
في هيئة  ن العلميةالشؤو مجلس . عضو2018منذ  معهد الدراسات السكانية ضو مجلس إدارةع :إدارة لساعضوية مج )2017-2022(
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