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البيانات الشخصية:
االسم

د .شاهر إسماعيل الشاهر

الوضع العائلي

متأهل وله ولد.

مكان وتاريخ الوالدة

دير الزور -ميادين 1977/8/5

العنوان المكتبي

 جامعة دمشق – كلية العلوم السياسية -قسم العالقات الدولية المركز الوطني للبحوث والدراسات – دمشق -البرامكة :شارعالجمارك

عنوان المنزل

دمشق
00963112117336

الموبايل

00963964646413

البريد االلكتروني

Sh_Alshaher @ yahoo.Co.uk

اللغة

العربية  /االنكليزية

هاتف

الدرجات العلمية:
* درجة الدكتوراه:
في العالقات الدولية -قسم االقتصاد والعالقات الدولية -كلية االقتصاد -جامعة حلب .عام ،2008
بتقدير امتياز (.)%90

* درجة الماجستير:

في العالقات الدولية -قسم االقتصاد والعالقات الدولية  -كلية االقتصاد -جامعة حلب .عام ،2005
وبتقدير امتياز(.)%88

* درجة دبلوم الدراسات العليا:
دبلوم دراسات عليا – قسم االقتصاد والعالقات الدولية – كلية االقتصاد – جامعة حلب– عام ،2002
وبتقدير جيد.

* درجة دبلوم التأهيل التربوي (طرائق تدريس العلوم السياسية):
دبلوم في طرائق التدريس -الجامعة االفتراضية السورية ،عام  ،2009بمرتبة جيد جداً ،ومعدل .72،27

* درجة اإلجازة:

اإلجازة في العلوم السياسية – قسم العالقات الدولية  -كلية العلوم السياسية – جامعة دمشق– عام
 ،2001وبتقدير جيد.
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التدرج الوظيفي:
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 دكتور في قسم العالقات الدولية  -كلية العلوم السياسية  -جامعة دمشق .منذ العام .2008 رئيس قسم الدراسات السياسية والبحوث االستراتيجية -المركز العربي للدراسات االستراتيجية-دمشق.()2011-2009
 -مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات االستراتيجية ( .منذ  -2011/4/1وحتى تاريخه).

 محاضر في األكاديمية السورية الدولية -دبلوم الدراسات الدبلوماسية والدولية .منذ العام .2010 محاضر لطالب الدراسات العليا – قسم العالقات الدولية -كلية العلوم السياسية ،منذ العام 2010وحتى تاريخه.

المواد التي قمت بتدريسها:
 -1السياسة الخارجية السورية.
 -2نظرية السياسة الخارجية.
 -3نظرية العالقات الدولية.
 -4التنظيم الدولي.

 -5حقوق اإلنسان.

 -6المدخل إلى علم القانون.
 -7إدارة األزمات الدولية.

 -8تاريخ العالقات الدولية.
 -9الجغرافية السياسية.
 -10النظم السياسية المقارنة.
 -11المدخل إلى علم العالقات الدولية.
 -12النظم السياسية العربية.
الكتب المنشورة:
 -1كتاب بعنوان :أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  11أيلول  ،2001دمشق :الهيئة
العامة السورية للكتاب ،عام .2009

 -2كتاب بعنوان :السياسة الخارجية السورية ( )2010-2000عقد التحديات الكبرى ،دمشق :دار

العراب ،عام .2011
َ
 -3كتاب بعنوان :نحو استراتيجية وطنية شاملة للشباب في سورية (تحرير وتدقيق) ،إصدار المركز
الوطني للبحوث والدراسات الشبابية -دمشق .2012

 -4كتاب بعنوان :الدولة في التحليل السياسي المقارن ،قيد الطبع.
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األبحاث المنشورة:

" -1المسيحية الصهيونية والقرار األمريكي" :منشور في جامعة الدول العربية -المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم -معهد البحوث والدراسات العربية -القاهرة ،العدد ،48عام .2007
" -2غسيل األموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية" :بحث محكم ومنشور في مجلة تنمية الرافدين-
جامعة الموصل -بغداد ،العدد  ،182عام .2008

" -3دور اإلعالم العربي في مواجهة تحديات العولمة" :وهو بحث مقدم في جامعة ناصر األممية وحائز
على شهادة تقدير -ليبيا ،عام .1998

" -4السياسة األمريكية في الوطن العربي" :مقدم إلى جامعة ناصر األممية -ليبيا -وحائز على شهادة
تقدير ،عام .1999

" -5دور النفط في السياسة الخارجية األمريكية (إدارة بوش نموذجاً)" :منشور في مجلة بحوث جامعة

حلب ،العدد  ،50عام .2007

" -6الشرق األوسط الكبير والمستقبل العربي" :بحث منشور في مجلة المناضل.
" -7البعد الديني في السياسة الخارجية األمريكية" :منشور في مجلة بحوث جامعة حلب ،العدد ،49

عام .2007

" -8التكنوقراط ودوره في صنع القرار السياسي" :بحث أعد لنيل درجة اإلجازة في العلوم السياسية،

جامعة دمشق -المعهد العالي للعلوم السياسية ،عام .2001

" -9آلية صنع القرار السياسي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية" :مجلة بحوث جامعة حلب ،العدد
 ،38عام .2004

" -10السياسة اإليرانية تجاه الصراع العربي الصهيوني" :بحث أعد لنيل درجة الماجستير في العالقات
الدولية وحاز على تقدير امتياز ،عام .2005

" -11التمكين السياسي للمرأة في سورية" ،دمشق :االتحاد العام النسائي ،عام .2012

" -12أثر مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية في تكوين اتجاهات الشباب السوري نحو األزمة"،
باالشتراك مع أ.د .عبدهللا المجيدل ،دمشق :المركز الوطني للبحوث والدراسات الشبابية.

" -13من تشخيص السلطة إلى تأسيس السلطة" ،مجلة الفكر السياسي ،دمشق :اتحاد الكتاب العرب،
العدد ،50ربيع .2014

" -14الدولة الحديثة ...واعادة توزيع السلطة" ،مجلة جامعة الفرات للدراسات والبحوث العلمية ،عام
.2014

" -15الذرائع األمريكية للتدخل في الدول العربية :الديمقراطية وحقوق اإلنسان أنموذجاً" ،مجلة جامعة
الفرات للدراسات والبحوث العلمية ،عام .2014
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" -16من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ...إلى األناركية .....لماذا فقدت السلطة قيمتها...؟؟" ،مجلة
نقد وتنوير اإللكترونية ،عام .2015
باإلضافة إلى عدد من المقاالت المنشورة في الصحف المحلية والعربية.

المؤتمرات والندوات:

 المسابقة العلمية لجامعة ناصر األممية – الجماهيرية الليبية – الدورة التاسعة. المسابقة العلمية لجامعة ناصر األممية – الجماهيرية الليبية – الدورة العاشرة. مؤتمر الباحثين الشباب – كلية العلوم السياسية -جامعة دمشق -عامي .2011 -2010 -مؤتمر أسوة النساء في األديان ،طهران .2012

حائز على شهادات تقدير من جامعة ناصر األممية -الجماهيرية الليبية -عن أبحاث مقدمة على مستوى
الوطن العربي.
العضوية المهنية:
 عضو اتحاد الكتاب العرب ،جمعية البحوث والدراسات ،دمشق عام .2014 عضو لجنة دراسة اآلثار النفسية واالجتماعية لألزمة السورية ،المشكلة بقرار السيد وزير التعليمالعالي رقم  /555/تاريخ .2013/8/5
 عضو لجنة بناء الفكر واإلنسان( .مجلس الوزراء -لجنة الموارد البشرية).2015 ،2014 ، عضو في الجمعية السورية للعلوم االقتصادية منذ العام .2008 عضو لجنة صياغة االستراتيجية الوطنية للشباب في سورية ،عام .2010 عضو لجنة صياغة االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في سورية ،عام .2011 عضو لجنة صياغة االستراتيجية الوطنية لبناء الفكر واإلنسان في مرحلة األزمة وما بعدها،.2015-2014

مهارات الحاسب:
 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (.)ICDL برنامج  World Linksوكيفية استثمار الحاسوب في مجال التعليم. -مشارك في مشروع دمج التكنولوجيا في التعليم -و ازرة التربية.
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