
 
 

 والقانون الدويل اإلنسان  جمال حقوقاالقتصاد وباحث سوري يف  
 النظرية واحلقوق املدنية تمدير مركز دمشق للدراسا

 ل جمللة مقاربات الفصلية.ؤواملدير املس
 ة حلقوق اإلنسان.االعالمي للجنة العربي لاملسئو

 عضو املبادرة األممية للسالم يف سورية.
e-mail:dctcrs@gmail.com 

webb:www.dctcrs.org 



 
 املعلومات الشخصية :

 : ناصر الغزالي االسم

 23/8/1960: ليدامومن 

 : السويد  اإلقامة

 العنوان:

Varberga g 101 

70351 örebro- sweden 

Tel/fax:004619251237 

Mobail:0046735066359 

e-mail:dctcrs@gmail.com 

webb:www.dctcrs.org 

 

 الشهادات العلمية 

 – يف مجال القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان جامعة  ماجستري

 مصر. - القاهرة

 جامعة دمشقالسياسي االقتصاد يف  سبكالوريو . 

 

 



 البحوث والدراسات 

  1998بحث قانوني حول املجردين من الجنسية السوري "البدون" عام. 

 1998ر املؤسسات التعليمة يف سورية ومشاكل التعليم بحث حول دو . 

 2001مع القانون الدولي وحقوق اإلنسان  مالئمتهبحث قانوني حول الدستور السوري و . 

  .. 2001الصراع الدائم  املياهبحث قانوني حول واقع املياه يف الشرق األوسط تحت عنوان . 

  القضاء على كل اشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( بحث حول التمكني السياسي للمرأة وفق اتفاقية

2008 . 

  2012 تجلياتها ودورها في المجتمع السوري  –لنزعة الطائفية ابحث حول الطائفية يف سورية تحت عنوان   

 

  تقارير 
 2007أة السورية تحت عنوان املرأة السورية بني الواقع والطموح تقرير حول واقع املر . 

  2007تقرير حول االنتخابات الربملانية السوري لعام . 

  2005تقرير حول واقع الالجئني العراقيني يف سورية . 

  2006تقرير حول معتقلي اعالن دمشق . 

  2002تقرير حول معتقلي ربيع دمشق . 

  كل من تركيا واالردن ولبنان ومصر.السوريني يف تقرير حول واقع الالجئني 

 تقرير حول وضع املرأة والطفل السوري يف أماكن اللجوء ومواقع النازحني داخل سورية. 

  2011عام  ألحداثبعثة تقصي حقائق يف مصر . 

  2011بعثة تقصي حقائق يف ليبيا . 

 . مراقبة االنتخابات يف كل من موريتانيا والسودان 

دراسات واملقاالت حول الشأن السوري والعربي إضافة للمقابالت الصحفية مع عدد من من العدد له 

 الشخصيات العامة والسياسية السورية والعربية .

 

http://www.achr.eu/naser.tafeh.pdf


 اخلربات العملية :

 النظرية والحقوق املدنية تمدير مركز دمشق للدراسا

 املدير املسئول ملجلة مقاربات الفصلية.

 ة لحقوق اإلنسان.االعالمي للجنة العربي لاملسئو

 عضو املبادرة األممية للسالم يف سورية.

 

 الدورات التدريبية:

  حول  2005إىل عام  1995عدد من الدورات التدريبية بني عام: 

 حقوق املرأة ، 

 ،حقوق الطفل 

  وتعليم حقوق اإلنسان داريةإتأهيل قيادات ، 

  ،بناء املؤسسات واملنظمات 

 . دورة قانونية يف مجال التحكيم 

 

 


