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 والعالم أوروباولبنان و كندا بشؤون مهتماقتصادي، مؤّرخ، خبير كاتب، أستاذ جامعي، 

 .العربي

 

 .ألغونغوين يةوكلّ  أوتاوا جامعة في الاقتصاد مادة في بروفسور

 .أوتاوا جامعة في الثقافة تاريخ بروفسور

 

 .الكنديين الاقتصاديين الخبراء وجمعيةكندا،  –ك كيب في الاقتصاديين الخبراء جمعية عضو

 .والتعّددية الهجرة لشؤون الدولي متروبوليس مشروع لجنة عضو

 .مانيةالإل-العربية الثقافة جمعية عضو

 

 .كارلتون أوتاوا - الاقتصاد علم في دكتوراه حائز

 .أوتاوا جامعة من د النظريالاقتصا في ماجستر حائز

 جامعة في الدولي التعاون معهد من الاقتصادية التنمية في عليا دراسات دبلوم حائز

 .أوتاوا

 .أوتاوا جامعة من د التطبيقيالاقتصا في ليسانس حائز

 .أوتاوا جامعةالإلمانية وآدابها من  اللغة في بكالوريوس حائز

 .أوتاوا في العليا للدراسات باترسون نورمان معهد من الدولية التنمية في ريماجست حائز

 

 

 .العام الدين شؤون في الكندية الفدرالية المالية وزارة في سنوات 9 عمل

 .الكندي الاقتصادي المجلس فيسنة  لمدة عمل

 سنة. 15 لمدة الكندية الحكومة في واجتماعية اقتصادية أبحاث مدير عمل

 

 

 الإلمانية؛ و والعربية سيةوالفرن نكليزيةإال ا : وتكّلم وقراءة   كتابة لغات 4 يجيد

 ويقرأ ويفهم الإيطالية والإسبانية. 
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 ،في ألمانيا وفرنسا وبريطانيالاسيّما محاضر في بلدان عديدة وفي جامعات بارزة 

والهجرة  المواطنة وحقوق الثقافية التعدديةو نسانإال حقوق وذلك في مواضيع 

 . الاقتصاديةوالقضايا 

 

 والعنصرية التمييز لمكافحة مليون دولار 15 بكلفة مشروع قيادةفي كندا، توّلى 

 ،رأةالم حقوق يساعد ، بماكندا أنحاء كافة فيل، العم مكان في نسانإال حقوق وحماية

 . نصلييالأ السكان وحقوق المقعدين، حقوق حقوق المهاجرين، العرقية، قلياتالأ حقوق

 

 

 كنداالخاصة ب والاقتصادية الاجتماعية الشؤون فيمقال  055كتابا  وأكثر من  31أصدر 

 .العربية الدول وبعض ولبنان
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