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 العلمي المؤهل

 2012-2015 التاريخ العثماني –في التاريخ الحديث والمعاصر   راهدكتو  شهادة :م- 
 ، عن رسالةاألولى الشرف مرتبة: التقدير التاريخ، قسم اآلداب، كلية شمس، عين جامعة
-1908ي حكومات االتحاد والترق  األوضاع السياسية في بالد الشام في ظل " :بعنوان
 د ماجدة صالح مخلوف.  أ. د حمدنا اهلل مصطفى حسن و أ.تحت إشراف و ، "م1918

 2009-2012التاريخ العثماني -والمعاصر الحديث التاريخفي  ماجستير شهادة: م-  
: ، عن رسالة بعنوانممتاز  :التقدير التاريخ، قسم اآلداب، كلية شمس، عين جامعة

 م"1574 -1516والية حلب من الفتح العثماني حتى نهاية حكم السلطان سليم الثاني "

 وتحت إشراف أ.د حمدنا هللا مصطفى حسن و أ.د ماجدة صالح مخلوف.

 2007-2009 جامعة حلب  -طرائق تدريس التاريخ -شهادة دبلوم تأهيل تربوي  م، 
 جيد. :تقديرال التربية، كلية

 2003-2007 تقديرال ،نسانيةكلية اآلداب والعلوم اال حلب، جامعة،  التاريخ في إجازةم: 
 .جدا  جيد
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  الدورات:  -
  اجتياز بعد االنسان حقوق في ناشط لقب على حاصل م 2014اكتوبر /األول تشرين 

 للتحكيم جنيف معهد من بنجاح نتابوالذي جرى في مدينة غازي ع االنسان حقوق برنامج
 .الدولي

 الدبلوماسية العالقات في مستشار لقب على حاصل م 2014 ديسمبر/األول كانون 
 الدبلوماسية والعالقات السياسية الشؤون مستشاري اعداد برنامج اجتياز بعد والقنصلية
 .القاهرة في  إلعدادالدبلوماسيين جنيف معهد في بنجاح، والقنصلية

 :العمل راتخب -

 حتى 2007 سنة منفي حلب  كبيرة حميمة مدرسة في سنتين لمدة التاريخ مادة تدريس  -
 . م 2009

 :المنشورة األبحاث -

 دار صحيفة في وذلك " م 1913 اإلصالحية بيروت جمعية "بعنوان بحث م 2015 -
 .القاهرةفي  العلوم

 في وذلك ،"له بالتصدي حلب ودور زاليالغ جانبردي تمرد "بعنوان بحث م 2012 -
 .م في القاهرة العلو  دار صحيفة

 :اللغات

 .األم اللغة :العربية اللغة  -
 .ممتاز : التركية اللغة - 
 .جيد :العثمانية اللغة - 
 . وسط: اإلنكليزية اللغة -
 قونية في تاياراك جامعة من  )ةالتركي اللغة إتقان( تومر شهادة على حاصل م 2014  -

 .%97 بمعدل
  . القاهرة في شمس عين جامعة من  انكليزي توفل على حاصل م 2011 -

   :الحاسب راتمها
 -مايكروسوفت أوفيس -جيد

حاصل على شهادة المهارة في المعلوماتية من الجمعية العلمية السورية م 2009 -
 للمعلوماتية .

 الجوائز :
 .2005-2004 للعام الدراسي للمتفوقين الباسل جائزة -
 .2006-2005 للعام الدراسي للمتفوقين الباسل جائزة -


