
 ذاتيةسيرة                                     

 : محمد سليمان الفارساالسم

 : سوري عربيالجنسية

 . 1399رجب /  15،  1979حزيران  10في حماة  : املولد

 . أطفال 3متزوج ولدي : الحالة العائلّية

 :العلميةالشهادات  

عن أطروحة )أنماط التنشققققققققققققق ة االجتماعية  ،  2011دكتوراه في علم االجتماع من جامعة دمشققققققققققققق  في عا   -

 لألسرة وتأثيرها على شخصية وسلوك املراه (. 

، عنوان األطروحقققة )ارثقققار االةتصقققققققققققققققاد قققة    2007مقققاجرقققققققققققققتير في علم االجتمقققاع من جقققامعقققة دمشققققققققققققق  عقققا     -

 دراسة ميدانية في سهل الغاب(.  -واالجتماعية لتوطين البدوي 

 2002  دبلو  دراسات عليا من جامعة دمش  عا -

 جامعة تشرين 2001-2000اجازة في علم االجتماع  -

- ICDL  2003( الكمبيوتر)شهادة دولية لقيادة الحاسب ارلي . 

 
 
 الل
 
 :  اتغ

 . ، التركية )متوسط( )جيد(،واإلنجليز ة (األ ) اللغةالعربية 

 الخبرات العملية :

o :في سوريا 

في مرققققققققققققققابققة وزارة التربيقة   ىاألول  املرتبقةحقازز على  . 2011-2004( في مقدارس حمقاة ،  )أخصققققققققققققققا ي اجتمقا ي  -

 اجتما ي.  ين كأخصا ي يللتع والتعليم

-  
 
ي  قو  بتدريب األخصقققققققققققققازيين  ققققققققققققققققققققققققققورية لتشقققققققققققققكيل  ري  وطنربية الرققققققققققققق  دورة تأهيلية ملدة سقققققققققققققنة في وزارة الت

 ،  ري  املدربين من جامعة اليرموك األردن برزاسقققققققققة األسقققققققققتا  الدكتور  2007االجتماعيين الجدد، دمشققققققققق   

فسأسعد الزعبي، أستا  علم   . النَّ



 : ارتية، للمقررات 2012-2011في جامعة البعث  مدرس -

o   موعلم نفس الن 

o  فسمبادئ علم  النَّ

o  فسعلم  االجتما ي النَّ

رْجت  -
َ
 . 2012 سنةسوريا في من خ

o : في تركيا 

 . 2014 تركيا الريحانية)هاتاي(في مدرسة الرال  في  أخصا ي اجتما ي -

في مققققد نققققة كيل س    Medicines Sans Frontiersأخصققققققققققققققققا ي اجتمققققا ي في من مققققة أطبققققا  بال حققققدود   -

 . 2016-2014التركية ، 

 .  2020 إلى ارن 2016 منذ  MARDİN ARTUKLUتماع بجامعة أستا  مشارك في علم االج -

رات ةمت بتدريره ما   في جامعة مارد ن:من املقر 

 الفلرفة والفلرفة االسالمية  مدخل إلى -

 علم االجتماع الد ني  -

 سالمية لرفة األخالق اإل  -

فسعلم   -  االجتما ي  النَّ

 ياس يالر  علم النفس  -

 علم اجتماع العازلة  -

 ر االجتما يغي  منط  التَّ  -

 علم النفس االرشادي -

 البنية االجتماعية -

 مناهج البحث  يالعلو  االجتماعية -

ة - ل إلى العلو  االجتماعي 
َ
 َمدخ

 الندوات واملؤتمرات: -

 (  CARAلألكققاد ميين الرقققققققققققققوريين( ، من مققة)  تعليم اللغققة االنيليز ققة األكققاد ميققة    AEP)ورشقققققققققققققققات عمققل ) 

- 2016اسققطنبول تركيا : بالتعاون مع جامعة شققيفلد، وجامعة أكرققفورد البر طان تين، املقر  البر طانية  



 الورشقققققققات  اسقققققققتمرتفي جامعة شقققققققيفلدDavid Readوبالتعاون مع األسقققققققتا    . 2018
َ
ة د  عامين في تعلم   م 

 ،نيليز ةاللغة اإل 
ْ
 . ورشات منها 6في  ت  شارك

( التركيققة في أنقرة، ميققان النققدوة وال ققة مققارد ن HACİTEPE( بققرشقققققققققققققرا  جققامعققة )  1خبققةنققدوة )حوار الن    -

 . 2016الجامعات ملناةشة مشكالت الالج ين الروريين،من مختلف أساتذة  شارك  يهاالتركية 

 .  2018شباط ( 2خبة)حوار الن  ندوة    - 

، بحققث نعنوان : مفهو  اللغققة االجتمققا ي عنققد 2020مققارد ن ن رققققققققققققققان   ن والفكر، جققامعققة  مؤتمر اللغققة والققد  

 الدكتور علي عبد الواحد وافي. 

 االشرا  العلمي:        

 مشر  على رسالتين ماجرتير في علم االجتماع بجامعة مارد ن آرتوكلو. 

 األبحاث العلمية:  -

 ميان املجلة املجلة  عنوان البحث

األدوار  تققققققققققققققققققققققققعققققققققققققققققققققققققدد  

لقققلقققمقققرأة   االجقققتقققمقققققققاعقققيقققققققة 

العقاملقة ومقدد ةقدر هقا 

 على التكيف

  لرطين األكاد مية للبحوث والدراسات جلةامل

و   القكقال   اضققققققققققققققطقراب 

النط  عنقققققد األطفقققققال  

القتقحصقققققققققققققيقققققققل  فقي  وأثقره 

 الدراس ي

- سققققققققققققققققققققققققققققققوريققققققققققققققققققا نرانيةللعلو  اإل -مجلة جامعة دمش 

 دمش 

دراسقققققققققققققة مقارنة لتأثير 

الب  ققققة األسقققققققققققققريققققة على 

 املراهقينشخصية 

 سلرلة العلو  التربوية -مجلة جامعة حلب

 

 حلب -سوريا

سقققققققققققققييولوجيقققا الطغقققاة 

 والجماعة

 -تقققققققققققققققققققركقققققققققققققققققققيقققققققققققققققققققا العدد الخامس-مجلة مقاربات

 اسطنبول 

القققققومققيقققققققة ودورهقققققققا فققي 

وحققققققدة األمققققققة   تفكيقققققق  

 اإلسالمية

 -تقققققققققققققققققققركقققققققققققققققققققيقققققققققققققققققققا العدد الرادس -مجلة مقاربات

 اسطنبول 



أثر التغير االجتمققققققا ي  

مققققفققققهققققو  تققققحقققققققد قققققققد    فققققي

 اإلنرانيةغاثةإل ا

راساتاملجلة الدولية   الرعود ة )العدد الثاني(نرانيةاإلللد 

دول  فقققققققي  القققققققتقققققققعقققققققا ققققققق  

بين  مقققققققا  العربي  الربيع 

وثيققة املقد نقة والعققد 

 (. روسوِلق)االجتما ي  

 من من ور العلو  االنرانية نعنوان التعا   (كتاب جما ي)

 للنشر  Son Çagدار  / 2020

 أنقرة

فققققي   تققققمققققهققققيقققققققد قققققققة  ةققققرا ة 

فقي  القفقلرققققققققققققققفقي  القفقكقر 

 االسال  

 اسطنبول  kriterدار   كتاب

ر االجتما ي في قققققققققققققالتغي

الققققققققعشقققققققققققققققققققققازققققققققر   حققققققققيققققققققاة 

 البدوية في حماة

مقققققققققققققققققققققجقققققققققققققققققققققلقققققققققققققققققققققة  حث مرسلب

دراسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققات  

الققققققققققجققققققققققامققققققققققعققققققققققة  

 األردنية

 

أثر االسقققققققققققققتشقققققققققققققراق في 

 اإلسالميالفكر 

 العدد الرانع اسطنبول  -مجلة روا  

مصقققققققققققققققادر املعر ققة بين  

 والفلرفةالقرآن 

 (الباحث االسالمي األكاد مي) مجلة

 باكرتان

املققققققققققققققققققجققققققققققققققققققلققققققققققققققققققد  

 الخامس

أثر اللعب الجما ي في 

جقققققققققوانقققققققققب  تقققققققققنقققققققققمقققققققققيقققققققققة 

الشققققققققققققققققققققققققققققققخصققققققققققققققققققققققققققققققيققققققققققققققققققة 

 االجتماعية للطفل

  لرطين املجلة األكاد مية للبحوث والدراسات

  كتاب ةيد النشر علم االجتماع الد ني

الققققققققققلققققققققققغققققققققققة  مققققققققققفققققققققققهققققققققققو  

علي  عنققققققد  االجتمققققققا ي 

 عبد الواحد وافي

 مارد ن )مؤتمر اللغة والفكر والد ن( جامعة مارد ن في مؤتمربحث 

القققتقققعقققلقققيقققم عقققن بقققرامققق ج 

القدور التعليمي   نعقد و

 EBAلألسقققققققققققققرة برنامج 

 
ً
 نمو جا

 

املهاجرين أبنا   )تعليم  مؤتمر  في  مارد ن  (بحث  مركز    - جامعة 

 أبحاث الشرق األوسط بأنقرة )أورسا ( 

 مارد ن



القققققجقققققققامقققققعقققققققات   نشقققققققققققققققققققأة 

االسقققققققققققالمية ودورها في 

الققققققتققققققيقققققققارات   مققققققواجققققققهقققققققة 

عققققققهقققققققد  فققققققي  الققققققفققققققكققققققريقققققققة 

 الرالجقة والزنكيين

 مارد ن بحث في مؤتمر )الجامعات االسالمية( جامعة مارد ن 

مققققققققفققققققققهققققققققو   فققققققققي  ةققققققققرا ة 

الرقققققققققققققققيقققرة   فقققي  القققثقققبقققققققات 

 النبوية

 الد بال مجلة 

http://aldebal.com/index.php/aldebal/article/view/73 

 

 الباكرتان

الرقققققققققققققلوك االجتمققققققا ي  

 ومحدداته

 تركيا مجلة روا  تصدر هذا الشهر 

 

m.suliman.r.fares@gmail.com البر د اإللكتروني 

 00905392095448هاتف: 

http://aldebal.com/index.php/aldebal/article/view/73

