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 سيرة ذاتية
C.V 

 
 الحالة الشخصية: -أولا 
 السم: مهند مختار نوح. -
 . 1/9/1970  –حمص   -مكان وتاريخ الولدة: سوريا  -
 الوضع العائلي: متزوج.  -
   .3فيال رقم  -مجمع جريان -جريان جنيحات –الخيسة  –الدوحة  –قطر  دولةالعنوان:  -
 0097430231717: الجوال رقم الهاتف -
 . 44439050رقم الهاتف اآلرضي:   -
 .aMouhannad.nouh@qu.edu.qالبريد اللكتروني:  -

                                  m04anned@gmail.com    
 المؤهالت العلمية: -ثانياا 
 بتقدير جيد. 1993 –إجازة في الحقوق من جامعة دمشق  -
بتقدير  – 1994 –جامعة دمشق  -دبلوم دراسات عليا في العلوم الجنائية  -

 جيد جدًا.
بتقدير جيد  -1996 -جامعة دمشق -  دبلوم دراسات عليا في القانون العام -

 جدًا.
بتقدير   –  1997  –جامعة عين شمس    –اإلدارية  دبلوم دراسات عليا في العلوم   -

 جيد جدًا.
بتقدير   –  2002  -القاهرة  –من جامعة عين شمس    -العام  دكتوراه في القانون   -

ممتاز مع مرتبة الشرف مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية 
 واألجنبية مع التوصية بالطباعة على نفقة الجامعة.

 مي:الوضع األكادي -ثالثاا 
 .1995 –معيد في كلية الحقوق بجامعة دمشق  -
 .2002 –جامعة دمشق  –مدرس في كلية الحقوق  -
 .2007 –جامعة دمشق  –أستاذ مساعد في كلية الحقوق  -
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هيئة الموسععععوعة –العربية المتخصععععصععععة    الموسععععوعة القانونية  –رئيس شععععابة القانون العام  -
 .2011العام نهاية حتى  2008العربية من العام 

نهاية   وحتى   2009جامعة دمشععق منس سععنة   –كلية الحقوق  –رئيس قسععا القانون العام   -
 .2013 - 2012الدراسيالعام 

 -سعوريا   -جامعة القلمون الخاصعة  -أسعتاذ مشعارف في كلية العاقات الدولية والديبلوماسعية -
 .2011 – 2010الى العام الدراسي  2004 – 2003من العام الدراسي 

 وحتى تاريخه. 1/9/2013من جامعة قطر  –أستاذ مشارف في كلية القانون  -
 حتى تاريخه. 4/10/2018من  –جامعة قطر  –أستاذ في كلية القانون  -

 التحكيم العلمي: -رابعاا 
عشرين لجنة مناقشة رسائل دكتوراه ضمن سورية  و  اثنينالمشاركة في لجان الحكا على  -

 وخارجها.
 وعشرين رسالة ماجستير ضمن سورية وخارجها.اثنين المشاركة في لجان الحكا على  -
 معمقا تمهيدا لنشرها في المجات العلمية العربية المحكمة.   بحثا  30تحكيا  -

 : اللجان الجامعية والعلمية–سادساا 
 (. 2004)   –تطوير التعليا في جامعة دمشق عضو فريق   -1
عضو فريق التطوير الجامعي لتطوير التعليا الجامعي في جامعة دمشق في إطار التعاون    -2

وبالتعاون مع جامعتي باريس السادسة )  ،األوربي مع مشروع تمبوس الممول من االتحاد 
 (.2006)  –فرنسة( وجنوة ) إيطاليا(  

)   – وزارة التعليا العالي السورية  – عضو لجنة تطوير المناهج في الجامعات السورية   - 3
2010.) 

جامعة دمشق  –عضو اللجنة العلمية التي وضعت الخطة العلمية الجديدة لكلية الحقوق  -4
 (2011 .) 
  جامعة القلمون الخاصة   – رئيس اللجنة العلمية التي وضعت الخطة العلمية لكلية الحقوق    - 5
 (2012 .) 
  اصة جامعة الشام الخ –عضو اللجنة العلمية التي وضعت الخطة العلمية لكلية الحقوق  -6
 (2013)  . 
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حتى    2009منس ) عضو لجنة معادالت الشهادات العلمية القانونية في جامعة دمشق  -7
2013). 

-  2007عضو اللجنة القانونية في نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية من  -8
2013. 

 (. 2015  -  2014جامعة قطر )–عضو لجنة التوظيف في كلية القانون    -9
 (.2015جامعة قطر )  -كلية القانون   –عضو لجنة تسيير الدراسات العليا   -10
 جامعة قطر  –كلية القانون   –عضو لجنة تطوير المساق العلمي لمواد القانون العام   -11
 (2015 .) 

 .(. 2016 –  2015جامعة قطر ) –كلية القانون   –عضو لجنة التوظيف    -12
 (.2016  –  2015جامعة قطر  )  –كلية القانون  –عضو لجنة خدمة المجتمع    -13
   .جامعة قطر –كلية القانون   –عضو لجنة مقترح برنامج الدكتوراه   -14
 (2015  –  2016   .) 

   -جامعة قطر   –كلية القانون  – عضو لجنة طرائق التدريس في الدراسات العليا   -15
 (2015  –  2016 .) 

 . 2016 -جامعة قطر  –كلية القانون  –عضو لجنة الدراسات العليا   -16
 . 2017 -جامعة قطر -كلية القانون –عضو لجنة البحث العلمي   -17
 . 2017 -جامعة قطر –كلية القانون  –عضو لجنة الدراسات العليا   -18
 . 2018 –  2017 –جامعة قطر  –كلية القانون   –عضو لجنة التوظيف    -19
 . 2018 –  2017 –جامعة قطر   –عضو مجلس أعضاء هيئة التدريس   -20
 . 2019  - 2018جامعة قطر  –كلية القانون  -عضو اللجنة االكاديمية  -21

 : القانونية والستشارات في مجال المحاماة الخبرات  -بعاا سا
  2003المؤسس منس سنة  –القانونية  واالستشارات مالك ومدير مكتب نوح للمحاماة  -

،  الضريبيةاإلدارية والتجارية والمدنية و المتخصص في القضايا واالستشارات في المجاالت  و 
 . سوريا -دمشق 

: ) شركة سوريا منهافي  المحامي والمستشار القانوني للعديد من الشركات الخاصة  -
شركة القلمون للمقاوالت  –شركة الضيافة محدودة المسؤولية    –المساهمة المغفلة   النبراس 
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شركة  –شركة دجلة للمقاوالت  – شركة ميري للمقاوالت  –جامعة القلمون الخاصة  –
 شركة أميركوم للتجهيزات التكنولوجية ..(.  – قصيدة وهارون للمقاوالت 

 ت الحكومية في سورية: المحامي والمستشار القانوني للعديد من الجها -
 (.2011الى   2003الهيئة العامة لمشفى المواساة ) من  -أ

 (.2011إلى   2004  )منجامعة دمشق  -ب 
 (. 2013 –  2008 )منالهيئة السورية لشؤون األسرة  -ج
في مشروعي    UNDPالمستشار القانوني والخبير الوطني لمشروع األما المتحدة اإلنمائي   -

  – 2011- )دمشق( وتطوير مرفق البريد 2006 -دمشق انتخابات اإلدارة المحلية )
2012.) 

 الخبرات التدريبية:  -ثامناا 
للكوادر البشععععععععععععععريعة مئعة دورة تعدريبيعة في المجعاالت القعانونيعة واإلداريعة وذلعك أكثر من تنفيعس   -

وال سععععععععععععععيما في  وفي دولة قطر العاملة في اإلدارة العامة في سععععععععععععععورية وفي العالا العربي
 المواضيع التالية: 

المسعععؤولية   -التشعععاركية بين القطاع العام والخا    –اإلدارية والمشعععتريات الحكومية  )العقود 
تراخيص البناء مخالفات و   –لبشععرية اإلدارة القانونية للموارد ا  –المسععلكية للموظفين العموميين  

الجوانب  –المناقصعععات العامة  –تنمية المهارات القانونية لغير القانونيين    –اإلدارة المحلية   –
 القانونية عند اتخاذ القرار اإلداري(. 

 :التشريعية اللجان –تاسعاا 
 ( 2004) سورية - مراجعة قانون العقود الموحد للقطاع العام عضو لجنة -
 .)2009( سورية - مراجعة قانون مجمع اللغة العربية لجنةعضو  -
 .(2011) سورية - قانون المشتريات الحكومية الجديد في العام مراجعةلجنة  عضو -
 سعععععععععععععورية  - PPPمراجعة قانون الشعععععععععععععراكة بين القطاعين العام والخا    لجنة  عضعععععععععععععو -

(2011.)   
   .2012سورية  -عضو لجنة تعديل قانون العاملين في الدولة  -

 المؤلفات: -عاشراا 
 األبحاث المعمقة:  -1
وهي الرسععععععععالة التي نال  ،منشععععععععورات الحلبي الحقو ية  –اإليجاب والقبول في العقد اإلداري   -

، وطبعت مرتين من قبل منشععععععورات الحلبي الحقو ية، عليه المؤلف درجة الدكتوراه في الحقوق 
 . 2013و 2005
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بحث معمق منشععععور في مجلة جامعة دمشععععق للعلوم   –القاضععععي اإلداري واألمر القضععععائي    -
 .2004لسنة  20العدد  –القانونية واالقتصادية 

 -بحث منشعععور في مجلة دراسعععات اسعععتراتيجية  –النظام القانوني والبدائل  –الخصعععخصعععة   -
 .2007 –امعة دمشق ج
صععادرة عن هيئة   –دراسععة علمية معمقة محكمة  B.O.T  –عقد البناء والتشععغيل والتحويل   -

 .2007 –دمشق  –الموسوعة العربية 
 –اتجعاهعات جعديعدة لمجلس العدولعة السععععععععععععععوري في إطعار العقود اإلداريعة، مجلعة المحعامون  - 

 .2007صادرة عن نقابة المحامين السورية، 
دراسععععععععة علمية قانونية إدارية معمقة قدمت بمناسععععععععبة   –الفسععععععععاد اإلداري مفهومًا و شععععععععكالية   -

 . 2008 -ونشرت من قبل دار الفكر بدمشق  شكري،احتفالية األستاذ الدكتور محمد عزيز 
مجلة جامعة دمشععععق للعلوم في   )منشععععور في الوظيفة العامة  الطبيعة القانونية لقرار التعيين  -

 (.2015–االولالعدد  ،31المجلد القانونية واالقتصادية، 
 .2013جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية(،  )مجلةالطبيعة القانونية لكف اليد، - 
 .2013جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية(،  مجلة اليد، )اآلثار القانونية لكف  -
مجلععة جععامعععة دمشععععععععععععععق للعلوم القععانونيععة منشععععععععععععععور في التقععادم على الععدعوم المسععععععععععععععلكيععة ) -

 .2014، العدد األول، 30المجلد  –( واالقتصادية
مجلة جامعة دمشعععععععععععععق للعلوم القانونية في   )منشعععععععععععععور في الوظيفة العامة  آثار قرار التعيين  -

 .2014 –العدد الثاني  ،30المجلد واالقتصادية(، 
جامعة  –مجلة الحقوق  منشععععععور في  –جدلية العاقة بين الحماية والتنمية   –األموال العامة  -

 .2016-العدد األول  -االسكندرية(
 –الصعععادرة عن كلية القانون    –منشعععور في المجلة الدولية للقانون  الحقوق العينية اإلدارية، -

 .2016 –جامعة قطر، العدد االول 
خصعععععععوصعععععععية اختيار المتعاقد في عقد إشعععععععغال المال العام، بحث مقبول للنشعععععععر في مجلة   -

 .2016 -جامعة الكويت  –كلية الحقوق  –الحقوق 
اختصا  األشخا  االعتبارية العامة في ابرام عقود الصلح، منشور في المجلة القانونية   -

 .2017دولة قطر، العدد األول، السنة الحادية عشرة،  –والقضائية الصادرة عن وزارة العدل 
 –الساتية المسععععععععععتقلة، المجلة الدولية للقانون   –الصععععععععععلح كوسععععععععععيلة لحل المنازعات اإلدارية   -

 .2017طر، العدد الثالث، جامعة ق
راسعععة مقارنة، بحث مقبول للنشعععر، كلية الحقوق الكويتية د   -المحل في عقد الصعععلح اإلداري   -

 .2018العالمية، الكويت، 
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مشععروةية اللجوء الى التحكيا في العقود االدارية في ضععوء قانون التحكيا القطري، دراسععة   -
المجلة القانونية والقضععععائية، وزارة العدل، دولة مقارنة مع القانون الفرنسععععي، مقبول للنشععععر في 

 .2018 -قطر
 :األبحاث الموسوعية -2

بحثاا موسووعيا نشور في الموسووعة العر ية العامة الصوادرة عئ هيلة الموسووعة العر ية   25
 دمشق سورية. –

بحثا موسوووعيا نشوور في الموسوووعة القانونية العر ية المتخصووصووة الصووادرة عئ هيلة   25
 سورية. –دمشق  –الموسوعة العر ية 

 الكتب: -3
 منشورات جامعة دمشق. 2004 –حقوق اإلنسان ) بالمشاركة(  -
 منشورات جامعة دمشق. 2004 –المدخل إلى القانون اإلداري  -
  منشورات جامعة دمشق. 2006 (بالمشاركة)العقود اإلدارية  -
 .2008 –كلية إدارة األعمال  –الجامعة االفتراضية السورية  –( )بالمشاركةاإلدارة العامة -
 .2009 –الجامعة االفتراضية السورية  –( )بالمشاركةالحريات العامة - 
الجعامععة  المرافق الععامعة، المركزيعة والامركزيعة، امتيعازات االدارة، العساتيعة،القعانون اإلداري،  -

 .2010االفتراضية السورية، 
نشعا  اإلدارة العامة، الجامعة االفتراضعية السعورية،  –القانون اإلداري، الموظفون العموميون  -

2011. 
جامعة دمشعععععععق  – (مشعععععععاركة  -  اإلدارة العامة وتصعععععععرفاتها القانونية )عمال القانون اإلداري   -

2012. 
  . مشاركة - 2017 –جامعة قطر  –القانون اإلداري في ضوء القانون القطري  -
 
 


