
 

 

 السيرة الذاتية

 كاسر يونسللدكتور  

 الوادي الدولية الخاصةجامعة  /الحقوقكلية /

 

 

 البيانات الشخصية والحالة االجتماعية : :أوال

 

           كاسر يونس :االسم والنسبة

 1961حمص مكان وتاريخ الوالدة:

 ذكرالجنس:

 متزوج:الحالة االجتماعية

 سبعة أوالد:األوالدعدد 

 6ش –ضاحية الوليد –حمص  :ئمالعنوان الدا

 

 ثانياً: بيانات الدرجة العلمية:

 

 دكتوراه                     دبلوم                    بكالوريوس                       : الشهادة

 جيد             جيد                     جيد                                          :    التقدير

 القانون العام           دولي +إداري مالي        علوم إدارية ومالية               :التخصص العام

 إداري                   إداري                         إداري                :التخصص الدقيق

 العربية                   العربية        العربية                                   :لغة الدراسة

 دمشق                      دمشق                   دمشق                               :الجامعة

 2015               1999-1997                    1991        :              منح تاريخ ال

 

 وقدكتوراه في الحق :أعلى درجة علمية 

 اللغات التي يجيدها :

 

 اللغة األم   :ية العرب   

 مقبول : االنكليزية 

 الفرنسية: جيد 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ً   : ثالثا

 

 الخبرة الوظيفية :آـ 

 

 الفترة الزمنية            المؤسسة                        نوع الوظيفة                       

 2008-2001رة الدفاع                          رئيس دائرة القضايا المدنية          وزا     

 2010-2008رئيس دائرة التخطيط والتنظيم       وزارة الدفاع                               

 2016- 2015مدرس متقاعد                           جامعة البعث                               

 2019-2017جامعة الوادي الدولية الخاصة                 مدرس متقاعد                     

 حتى تاريخه-2013محامي أستاذ                 نقابة المحامين بريف دمشق                        

 

 

 

 

 

 ب ـ الخبرة اإلدارية:

  

 مستشار قانوني لدى وزارة العدل -1

 مستشار قانوني لدى الجامعة العربية الدولية -2

 نفيذي في مجلس مدينة حمصعضو مكتب ت -3

 

 ً  :تدريسها على المستوى الجامعيتم المقررات التي  :رابعا

–عقوبةا  اقتاةادية  –( 2مالية عامةة ) –( 1مالية عامة ) –( 2القانون اإلداري ) –( 1القانون اإلداري)

القةانون  –ة (العقةود المسةما4القةانون المةدني ) –( 1أصول المحاكمةا  الجزائيةة ) –علم اإلجرام والعقاب 

مدخل إلةى علةم القةانون  –( الحقوق العينية التبعية 6القانون المدني ) –( الحقوق العينية األصلية 5المدني)

القةانون البحةري  –المتجةر  –الشةريعة اإلسةيمية  –أصةول التنفيةذ  –التشريعا  االجتماعية )التعةاون(  –

 العقود الدولية –الجنسية  –والجوي 

 

 

  ً   : ثاألبحا:خامسا

 دور القاضي اإلداري في الرقابة على عملية نزع الملكية للمنفعة العامة -1

 أثر حكم إلغاء القرارا  اإلدارية القابلة لينفاال في نطاق العقود اإلدارية -2

 

 

 

 



 

 

 ً  :المؤتمرات والندوات :سادسا

 ( حول قضايا األحوال الشخايةUNDPندوة برعاية منظمة )

 سرةندوة حول قضايا حماية حقوق األ

 ندوة برعاية منظمة الاليب األحمر حول القانون الدولي العام 

 مؤتمر الملتقى الحقوقي األول بجامعة البعث

  

 

 

 

 

 ً  :الموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم االستشارات فيها:تاسعا

  

 قضاء مجلس الدولة –المحاماة –التدريس  
 

 

 

 

 

 

 

                       

 كاسر يونسالدكتور               

 


