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ــ    يللـدكتور الحقـوقــي ســعيـد نحيـل

  

  

  

  مريم اسم األم:        عبد الواحد                اسم األب:   نحيلي              د سعي االسم:  

  10/9/1962           ســــوريا-حمص  مكان وتاريخ الوالدة:  

  الشهادات العلمية:  

  1984جامعة دمشق عام إجازة في الحقوق من *

  1992ألمانيا االتحادية عام  –جامعة اليبزغ   - الحقوق ماجستير في *

  1997ألـمـانيا االتحادية عام  - جامعة اليبزغ   - العامة دكتوراه في القانون اإلداري واإلدارة *

  ).رقابة المشروعية ورقابة المالءمة على أعمال الهيئات الالمركزية (تخصص 

  



  املهين والعلمي واإلداري:العمل 

  .1998دكتور عائد من اإليفاد منذ عام  -

  التعليم الرسمي + التعليم المفتوح 2000دكتور بمرتبة مدرس في كلية الحقوق بجامعة حلب منذ عام  -

  .القانون العام) (قسم  

  .2006أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة حلب منذ عام  - 

  تدريسية في كلية الحقوق بمرتبة استاذ/جامعة البعث.عضو هيئة  - 

  .(ندب كلي) قسم القانون العام دمشق حالياً أستاذ في كلية الحقوق جامعة  - 

  .في الجمهورية العربية السوريةعضو في نقابة المعلمين  - 

  .2002محامي أستاذ في نقابة المحامين فرع دمشق منذ عام  - 

  .الشعبة الرابعة - دمشق عضو عامل في حزب البعث العربي االشتراكي فرع جامعة  - 

ً 2005(ندب جزئي) منذ عام  INAمدير التدريب والتأهيل في المعهد الوطني لإلدارة العامة  -    .سابقا

  .(سابقاً)عضو مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي - 

  .سابقاً ب جزئي ) (ند INA نائب عميد المعهد الوطني لإلدارة العامة - 

  " تطوير إداري وقانوني" في الهيئة العليا للبحث العلمي.عضو لجنة قطاع بناء القدرات التمكينية  - 

  .2013ولغاية 2010خالل الفترة من عام عميد كلية الحقوق بجامعة البعث  - 

  .2012عضو لجنة وضع الدستور عام  - 

  .وحتى تاريخه 2014منذ عام  الجمهورية العربية السوريةعضو المحكمة الدستورية العليا في  - 

  .2018السوري في سوتشي - عضو مؤتمر الحوار السوري - 

  :احلقل البحثي العلمي

  *القانون المالي األساسي 

  اإلداري)التنظيم  –اإلدارية  األعمال- العامة  (الوظيفة*القانون اإلداري 

  اإلداري) (القضاء*القانون اإلداري 

  *اإلدارة الالمركزية المحلية

  القانون الدستوري والنظم السياسية. *

  * المرافق العامة

  *العقود اإلدارية



  * اإلدارة العامة

  :وأوراق العملاملؤلفات واألحباث 

  .*كتاب في المرافق العامة من منشورات جامعة حلب

  جامعة حلب ت، منشورا/ي لطالب السنة الثانية /حقوق الجزء الثان اإلداري) (النشاط *كتاب في القانون اإلداري  

  .سنة الثانية ومركز الدراسات القانونية بجامعة حلب* كتاب في العقود اإلدارية لطالب ال

  *كتاب في القانون اإلداري منشورات جامعة دمشق.

حماية الحقوق الفردية * بحث بعنوان:"الشكوى الدستورية الفردية في النظام الدستوري واأللماني ودورها في 
  األساسية".

  *بحث في التراخيص اإلدارية، منشور في مجلة بحوث جامعة البعث.

  *بحث في األوجه القانونية لنظام اإلدارة المركزية منشور في مجلة بحوث جامعة الفرات.

إلضافة إلى أكثر من  *بحث بعنوان الحركة الزمانية والمكانية للموظف العام منشور في هيئة الموسوعة العربية با 
  عشرة أبحاث تم نشرها لدى الهيئة المذكورة.

  * ورقة عمل بعنوان:" دور الهيئات المركزية والالمركزية والشركاء في رسم وتنفيذ سياسات التخطيط اإلقليمي

  ق خالل" مقدمة لمؤتمر التخطيط اإلقليمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في سوريا والذي عقد في جامعة دمش

  29/11/2007- 26الفترة من 

  *ورقة عمل قدمت لصالح المعهد الوطني لإلدارة العامة بعنوان الرضا الوظيفي.

*القيام بمهام التدريس لصالح طالب الدراسات العليا قسم القانون العام والعلوم اإلدارية والمالية ولصالح المعهد  
  الوطني لإلدارة العامة في المواد اآلتية:

  الوظيفة العامة- القانون اإلداري- رة العامةاإلدا- 

  املهمات العلمية:

بناء على دعوة من قبل المؤسسة األلمانية األكاديمية المانحة  2005و 2001_ بعثة دراسية إلى ألمانيا عامي 

DAAD  العلميالبحث بقصد.  

عام  ENAفي المدرسة الوطنية لإلدارة والتأهيل _ بعثة علمية إلى فرنسا لالطالع على واقع الدراسة والتدريب 

2006/2007/2008  

  اللغات األجنبية اليت أتقنها:



  إتقان كامل  PERFECT*اللغة األلمانية 

  .إلمام /اإلنكليزية* اللغة 

  اللغة الفرنسية/ إلمام.

  


