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 المؤهالت العلمية
  2003خريج  –جامعة حلب  –إجازة في األدب العربي   •

 2006خريج  -جامعة حلب  –دبلوم دراسات عليا في األدبيات   •
 2008خريج  –جامعة حلب  –دبلوم تأهيل تربوي  •

 

 اللغات:

 العربية غة االمل
 اإلنكليزية              لغات اخرى 

 قراءة: جيد       كتابة: جيد      محادثة: متوسط  
 الفارسية                         
 مستوى متوسط                         

 

  العملية:الخبرات 
 / 1997-٢٠١٦سورية/ –مدينة حلب –مساعد صيدلي في صيدلية حلب  •

 2008 – 2007مدرس في ثانوية عقيل في مدينة حلب  •
 2009حلب  –مدرس في ثانوية الكفاح طريق الباب  •

 /2009-2008جامعة حلب / –المشاركة في تنفيذ مشروع "مسرحة المناهج" تحت إشراف الدكتورة عهد حوري  •

  /2014-2013/إرشاد نفسي ودعم نفسي ضمن إدارة مجالس محلية في مدينة حلب  •
 حتى اآلن  2015مدقق لغوي لموقع "فوكس حلب دوت كوم"  •

 حتى اآلن ٢٠١٦حلب دوت كوم"  لموقع؛ فوكسمدير تحرير  •

 كاتب للقصة الخبرية واألدبية في موقع "فوكس حلب دوت كوم"، موقع الجمهورية، وملحق "أشكال ألوان" اإللكتروني •
 حتى اآلن  ٢٠١٦كاتب صحفي في مجلة "عين المدينة"  •

 ٢٠١٧حفي في مجلة "الغربال" كاتب ص •

 ٢٠١٨محرر ومدقق لغوي في مجلة "عين المدينة"  •
 ٢٠١٧مستكتب في موقع "صباح الخير سوريا"  •

 حتى اآلن  ٢٠١٨كاتب ومحرر في قسم "تغطيات" في موقع "الجمهورية"  •

 حتى اآلن  ٢٠١٨مستكتب في أعداد مجلة "الجمهورية"  •

 حتى اآلن  ٢٠١٩" mict كاتب ومحرر في مشروع المياه مع منظمة " •
 حتى اآلن  ٢٠١٩كاتب في التقارير المعمقة مع وحدة نيريج االستقصائية  •

 حتى اآلن ٢٠١٩كاتب في مجال "التحقيقات االستقصائية" مع وحدة "نيريج"  •

 ٢٠١٩خبير إعالمي مع "األرشيف السوري"  •
 وحتى اآلن  ٢٠١٩كاتب ومحرر في "التحقيقات والبصرية" لدى األرشيف السوري،  •

  ٢٠١٩مستكتب في صحيفة "المخيم"  •

 الم" على مسرح حلب الجامعي.  هكاتب مسرحي للعديد من األعمال المسرحية منها "أهل الحب"، "بطاقات وصور"، "ال •
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 : المهارات

o  اكسل"-استخدام مهارات الحاسوب " وورد 
o القدرة على استخدام المصادر المفتوحة والبحث فيها 
o   إدارة فريق صحفي وتوجيهه إلى الزاوية الصحفية والجدوى 
o  قراءة المحتوى والتطور وكتابة التقارير السردية للمواقع االلكترونية وتحليلها وتقديم الحلول المناسبة 

 
 
 

 

 العلمية:الدورات 

 

 / "يوجد وثيقة مشاركة" 2000ة دفاع مدني في مشفى حلب الجامعي /دور •

 ٢٠١٠- ٢٠٠٨مدقق لغوي ومستكتب في موقع "عكس السير"  •
 "يوجد وثيقة حضور"   2016دورة في التحرير الصحفي في اسطنبول في مركز األكاديمية األلمانية  •

 دورات في الدعم النفسي في جامعة حلب أثناء الدبلوم. •

 ٢٠١٨للصحافة المطبوعة  snpدورة في التحرير المعمق مع  •

 ٢٠١٨للصحافة المطبوعة  snpدورة في كتابة وتحرير الفيتشر الصحفي مع  •
 ٢٠١٨دورة في التقارير الصحفية المكتوبة والمصورة مع قناة الجزيرة  •

 ٢٠١٩دورة في الفيتشر الصحفي مع أكاديمية الشرق األوسط  •

 ٢٠١٧مع وحدة نيريج االستقصائية دورة في التحقق الرقمي  •
ثالث دورة في التحقيق االستقصائي مع وحدة أريج االستقصائية مشروع "سوريا بعمق" بالتعاون مع  •

 ٢٠١٨"الغارديان" 

 ٢٠١٧عام  mictدورة في التحقيق االستقصائي مع وحدة نيريج االستقصائية بالتعاون مع  •

 ٢٠١٨تقصائي األمريكي دورة في التحقيق االستقصائي مع المعهد االس •
 ٢٠١٦دورة في التصوير الفوتوغرافي  •

 ٢٠١دورة في المونتاج وصناعة محتوى السوشيال ميديا  •


