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 السيرة الدراسية:

 

 .7991عام  سوريا   – كلية االقتصاد -جامعة دمشق  -دكتوراه في االقتصاد  -

 .7991عام   سوريا -كلية االقتصاد  -جامعة دمشق  -ماجستير في الدراسات السكانية  -

 7911عام  سوريا  –كلية االقتصاد  -جامعة دمشق  -دبلوم في الدراسات السكانية  -

 7911عام  -جامعة دمشق  -بكالوريوس في االقتصاد -

 تبة علمية استاذ مساعدربم-

 المقررات التدريسية

   علم السكان.- .7

  االقتصاد الرياضي.- .2

 طرائق البحث العلمي )دبلوم السكان والتنمية(   -- .3

 المعالجة اآللية للبيانات السكانية.- .4

  تحليل االقتصاد الجزئي والكلي. - .5

 السلوك التنظيمي.-السلوك الوظيفي.- .6

  إدارة التسويق.- .1

    بحوث التسويق.- .1

 مبادئ اإلدارة العامة.- .9

 إدارة األفراد.- .71

  اإلدارة المكتبية.- .77

  الترويج واإلعالن.- .72

 أعمال المكاتب والسكرتاريا.- .73

 

 السيرة المهنية: 

 .2174تخطيط  وإدارة القوى العاملة. كتاب مقرر في جامعة دمشق. كلية االقتصاد. -

 .21/1/2174حتى  9/2/2173وزير العمل في الجمهورية العربية السورية من تاريخ -

 رئيس عدد من اللجان الفنية واإلدارية والتنظيمية في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.-



 حتى تاريخه. 77/7/2177وزير الشؤون االجتماعية والعمل من تاريخ معاون 

 71/7/2177حتى تاريخ 7/77/2119 1عميد معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية من-

 إعداد وتقييم المشاريع.-

 إنشاء المؤسسات الجديدة.-

 تنمية رواد األعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -

 القدرات لتطوير رواد األعمال وإنشاء المشروعات.تنمية -

حائز على الشهادات التالية من خالل البرنامج التدريبي الذي أقيم في دمشق بالتعاون بين المعهد -

العربي للتخطيط بالكويت ومكتب االستثمار في الجمهورية العربية السورية ومكتب ترويج االستثمار 

 :73/5/2114 – 25/4في مملكة البحرين خالل الفترة من والتكنولوجيا التابع لليونيدو 

 .2113استشاري في المسح الوطني لخارطة البطالة -

 .   2111استشاري في المسح الوطني للهجرة الداخلية لعام -

 .2111الخبير الوطني لمسح عمل المرأة الريفية في القطاع غير الرسمي لعام -

 25/1/2114وحتى تاريخ  2117جامعة دمشق -وكيل كلية االقتصاد 

 .2113جامعة دمشق -أستاذ مساعد في كلية االقتصاد -

 .7991جامعة دمشق -مدرس متفرغ في كلية االقتصاد -

 .7993جامعة دمشق -عضو هيئة تعليمية في كلية االقتصاد -

المكتب المركزي لإلحصاء  -مشرف على البحث الصناعي في القطاع الخاص -رئيس دائرة -

7991-7992. 

 

 والمؤتمراتالدورات التدريبية 

 

 جامعة –االقتصاد  كلية – مركز الدراسات السكانيةلسكان والتعليم وقوة اغمل بإشراف ا

 7991 جامعة دمشق - كلية االقتصاد ب - صندوق األمم المتحدة للسكان دمشق بالتعاون مع

 جامعة دمشق –االقتصاد  كلية-مركز الدراسات السكانيةبإشراف  السكان و المسألة الغذائية 

 7991 جامعة دمشق كلية االقتصاد ب صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع  



 -المركز الديموغرافي بالقاهرة بالتعاون بإشراف  وقضايا الشباب في البلدان النامية  السكان والتنمية 

 21/72/2117-26في القاهرة  مع عدد من المنظمات الدولية 

 

    مع صندوق األمم المتحدة   جامعة تشرين بالتعاون -كلية االقتصاد  بإشراف  السكان في سوريادينامية

 76/6/2112-75 الالذقية  جامعة تشرين في  للسكان

وزارة  في  المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب بإشراف  والبطالة  وقضايا التنمية  النمو السكاني 

 26/6/2112-24 سوريا–العالي   التعليم

           األبحاث والكتب المنشورة

 .2112مجلة شؤون اجتماعية -عمل المرأة الريفية في القطاع غير الرسمي)دراسة ميدانية في الريف السوري( -

القداهرة -المؤتمر الددولي للسدكان وقضدايا الشدباب -تطور قوة العمل السورية بين الماضي والحاضر والمستقبل  -

2112. 

 .2117القاهرة -المؤتمر الدولي للسكان والتنمية -السكان في الجمهورية العربية السورية دينامية  -

 -ندوة دينامية السدكان فدي سدوريا-(7993-7911التركيب الهيكلي والتعليمي لقوة العمل في سوريا خالل الفترة )-

 .2117جامعة دمشق -كلية االقتصاد -مركز الدراسات السكانية 

-كليدة االقتصداد -ندوة السكان والتنميدة -غرافية وأثرها على التركيب العمري للسكان في سورياالتحوالت الديمو-

 . 2112جامعة تشرين 

 ( بحث غير منشور.2174اآلفاق المستقبلية للنمو السكاني ومتطلبات التعليم في سوريا )تقديرات حتى عام -

هيئددة مكافحددة -دراسددة وتحليددل-بالمشدداركة  2113م تقريددر النتددائج األوليددة لمسددح خارطددة البطالددة فددي سددوريا لعددا-

            2113دمشق -البطالة

 اللغات:  
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 الوثائق والثبوتيات جاهزة عند الطلب

 

 


