السيرة الذاتية ( ) C . v
❖ معلومات شخصية :
االسم والنسبة  :رامي الضللي .

األب  :وحيد الدين .

األم  :سعدية .

مكان وتاريخ الوالدة  :سوريا  -دير الزور 1974م .

الجنسية  :عربي  /سوري .

الوضع االجتماعي  :متزوج  .عدد األوالد . /5/

القدم الوظيفي 1997 :م .

المرتبة العلمية  :دكتور (أستاذ مساعد) جامعة الفرات

❖ المؤهالت العلمية :
 دكتوراه (تاريخ عرب حديث ومعاصر) بمعدل (امتياز بدرجة  )90جامعة دمشق 2009م. ماجستير (تاريخ عرب حديث ومعاصر) معدل (جيد جداً) جامعة دمشق 2003م. دبلوم التأهيل التربوي كلية التربية  -جامعة دمشق 2001م دبلوم الدراسات العليا (التاريخ الحديث والمعاصر) بمعدل (جيد) جامعة دمشق 1999م. إجازة في التاريخ بمعدل ( جيد ) كلية اآلداب  -جامعة دمشق 1997م .❖ الخبرة الوظيفية واإلدارية :
 مدير التربية في محافظة دير الزور 2011 - 2009م . عميد كلية الحقوق بدير الزور -جامعة الفرات 2016 - 2014م . نائب عميد للشؤون الطالبية و اإلدارية في كلية التربية بجامعة الفرات 2014 –2013م . معاون مدير التربية لشؤون التعليم الثانوي بدير الزور 2009 – 2005م . عضو قيادة فرع اتحاد شبيبة دير الزور 2009-2005 المدير اإلداري لمشروع المدارس التفاعلية بدير الزور في سوريا بالتعاون بين وزارةالتربية والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ). (UNDP
❖ الخبرة العملية والعلمية في التدريس :
 دكتور أستاذ مساعد في جامعة الفرات عام 2018م . -دكتور أستاذ مساعد مندب لجامعة دمشق منذ عام 2018 – 2016م .

 دكتور مدرس في كلية اآلداب بدير الزور – جامعة الفرات منذ عام 2011م . دكتور محاضر في كلية اآلداب بجامعة حلب 2006-2003م. دكتور محاضر في كلية اآلداب بجامعة البعث 2018-2015م. تدريس المقررات التالية في الجامعات  :تاريخ العلوم الطبية – اللغة العثمانية – تاريخالمشرق العربي الحديث والمعاصر – تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر.
 التعين كمدرس في ثانويات دير الزور 1997م . الشهادة الدولية لقيادة الحاسب اآللي (. )ICDL❖ المؤلفات من الكتب واألبحاث العلمية :
 كتاب جامعي (تاريخ العلوم الطبية) ,بالمشاركة مقرر في السنة التحضيرية الطبية بجميعالجامعات الحكومية السورية 2017م ,طباعة وزارة التعليم العالي السورية.
 كتاب مطبوع ومنشور بعنوان :دير الزور في العهد العثماني – سياسيا ً وإداريا ً – عام1918 – 1516م (دير الزور – الرقة – الحسكة )  ،دمشق  ،ط2008 1م .
 كتاب مطبوع ومنشور بعنوان التراث الشعبي والحياة االجتماعية ( العادات والتقاليد )بمنطقة الفرات األوسط والجزيرة السورية خالل العهد العثماني (1918-1516م)

 كتاب مخطوط بعنوان ( التاريخ االقتصادي في منطقة الفرات األوسط والجزيرة السوريةخالل العهد العثماني(1918-1516م1336 -922 /هـ ) .
 نشر أبحاث علمية عدة محكمة في مجالت ودوريات بجامعة دمشق والفرات  +خارجية.❖ العنوان والموبايل واإليميل :
سوريا – جامعة دمشق – كلية اآلداب – موبايل /0968514666
موبايل  +وتس  0994240500أيميل d.ramidulli@gmail.com

