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 .1أعلى شهادة تم الحصول عليها :دكتوراه في التحليل الكمي (االقتصاد القياسي)  -عام  -1991جامعة موسكو الحكومية.
 .2بكالوريوس والدبلوم جامعة دمشق كلية االقتصاد والتجارة  -عام . 1984
 .3دورة علمية متخصصة في التحليل الديمغرافي و التي أقيمت تحت إشراف صندوق األمم المتحدة للسكان والمكتب المركزي لإلحصاء
عام 1996م .

.4

دورة تدريبية متخصصة في تحليل بيانات مسح البطالة ونفقات االسرة باشراف معهد الفافو /النرويج .2004

.6

دورة تخصصية بتحليل البيانات الديمغرافية باستخدام برنامج  Spectrumعام .2005

.5

دورة متخصصة في تنفيذ مسوح االستثمار االجنبي -اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا (االسكوا) -دمشق2004-

ثالثاً :الخبرة االدارية في العمل:

 -1أستاذ في قسم اإلحصاء التطبيقي/كلية االقتصاد  /جامعة دمشق منذ عام . 2003
 -2خبير معتمد في البنك الدولي لصالح دراسة مناخ االستثمار في سورية والدول العربية -لعام – ( . 2005تم
تقديم الخبرة لصالح البنك في اليمن 2006-2005ودراسة مناخ االستثمار في السعودية)2007-2006
 -3نائب عميد كلية التجارة واالقتصاد /عمران  -جامعة صنعاء من عام  1997حتى  2001م.
 -4رئيس قسم اإلحصاء -كلية التجارة واالقتصاد /عمران جامعة صنعاء منذ عام  1997وحتى 2002م.
 -5رئيس لجنة االمتحانات ومرشداً أكاديميًا  -للكنتروالت من عام  1997وحتى 2002م.
 -6معاون المدير العام للمكتب المركزي لإلحصاء في سورية من  2004وحتى . 2008/1/1
 -7رئيس قسم اإلحصاء التطبيقي – كلية االقتصاد جامعة دمشق اعتباراً من  2008/2/24ولغاية .31/8/2008
 -8عميد قسم الدراسات (العربية والروسية) في االكاديمية السويسرية الملكية لالقتصاد والتكنولوجيا  ، OUSمنذ العام
الدراسي  2015إلى تاريخه.

رابعا ً :الدراسات واألبحاث العلمية

يوجد العديد من المقاالت العربية والروسية التي لم تذكر في هذا الملف ،عاذدة للفرات السابقة حتى العام ..2010
مستشار البنك الدولي في تنفيذ مشاريع االستثمار في سوريا واليمن والسعودية منذ عام  2003وحتى تاريخه.
اتجاهات الصحة االنجابية في سورية تحليل لمسح صحة االسرة لعام  ، 2003عام . 2004
دراسة الصحة االنجابية عند الشباب مقارنة بين مسح صحة االسرة والدراسة البؤرية للشباب ،عام .2005
المشاركة في الدراسة التحليلية لمسح البطالة  – 2003ضمن مشروع الفافو مع المكتب المركزي لالحصاء.2005 -
اسقاطات سكانية لسورية حتى عام  ، 2030لصالح صندوق السكان – . 2007
دراسة تحليلية حول ا لزراعات في منطاق االستقرار فييي سييورية لصييالح المركييز العربييي للبحييو الزراعييية و االراضييي
القاحلة .2007 -
دراسة تحليلية حول الحيييازات الزراعييية بنيياء علييى تعييداد  2004فييي سييورية بالمشيياركة – لصييالح المكتييب المركييزي
لالحصاء.2007 -
دراسة تحليلية الثر الدخول على الظروف المعيشية في سورية -المؤتمر السنوي السابع والثالثون.2007 -
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اإلحصاء بين النظرية والتطبيق .المؤتمر اإلحصائي العربي األول .2007-
اثر تفاعل بين المتغيرات التفسيرية في نماذج االنحدار المتعدد .مجلة جامعة للعلوم االقتصادية .العدد الثاني ،للعام .2011

قياس االثار غير المب اشرة للمتغيرات المستقلة باستخدام المتغيرات الوسيطة في معادلة االنحدار .الجامعة المستنصرية .
مجلة االدارة واالقتصاد. 2014 .
A comparative analysis of national innovation systems’ structures and their developmental impacts
(Evidences from BRICS countries). Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический
менеджмент № 1, 2018.

يوجد العديد من المقاالت االلكترونيةةة األسةةبوعية ،لصةةالح الجامعةةة السويسةةرية  ، OUSمنةةذ العةةام  2017الةةى تاريخهةةا
وويبلغ عددها  102مقالة .

خامسا ً :الدورات والندوات:

المشاركة بالمنتدى الثاني لتعزيز القدرات اإلحصائية – بإشراف باريس  – 21عمان. 2005 -
إقامة دورة تدريبية في االقتصاد القياسي لصالح مديرية التنمية المتكاملة و دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء.2004 .
المشاركة بالمؤتمر العلمي األول لجامعة العلوم التطبيقية في عمان األردن للعام .2003
دورة متخصصة في التسويق االقتصادي في دمشق لصالح المنشآت االقتصادية .2005
دورة متخصصة في المعلومات الجغرافية  GISباستخدام البرنامج الفرنسي .2005 ArcMap
دورة متخصصة في التسويق تحت عنوان " كيف تمطر السماء عمالء" عام .2005
الملتقى العربي حول المؤشرات اإلحصائية المستخدمة في قياس الفجوة الرقمية – تونس 2005
الحوارية حول جاهزية الوطن العربي للدخول في مجتمع المعلومات – تونس 2005
المؤتمر األول للتخطيط حول واقع التخطيط في سورية وآفاقه. 2006 -
المؤتمر العربي األول لصحة األسرة والسكان – القاهرة – .2006
المؤتمر السنوي السابع والثالثون لقضايا السكان والتنمية(رؤى استراتيجية) -القاهرة – .2007
دورة متخصصة في التعرف على عالم األعمال بإشراف جامعة دمشق ومنظمة شباب  KABعام .2008
المؤتمر السنوي لمجلس التعليم العالي في سوريا  .عام . 2012
المؤتمر السنوي لجامعة أوربا وآسيا في روسيا عام  2015الشهر الرابع
المؤتمر السنوي لجامعة اإلدارة والقانون في روسيا عام  2015الشهر الخامس
إقامة دورة في التحليل اإلحصائي المتقدم للمكتب المركزي لإلحصاء في سوريا .2010
إقامة دورة في أهمية االقتصاد القياسي لتحليل وبناء النماذج القياسية  .وزارة الزراعة مديرية التدريب. 2009
إقامة دورات تدريبية متعددة في تجليل البيانات على  SPSSمعهد المالكي للتدريب والتطوير في سوريا من.2012-2007
سادساً :المواد التي توليت تدريسها خالل هذه الفترة فترة عملي في الجامعات :
 -1جامعة دمشق  -كلية االقتصاد –  -2جامعة صنعاء -كلية التجارة واالقتصاد-خمر منذ عام 1997وحتى العام 2002
 -3اإلحصاء االقتصادي واالجتماعي
 -2الرياضيات االقتصادية واإلدارية
 -1االقتصاد القياسي (التحليل الكمي)
 -6المعالجة اآللية للمعلومات
 -5مبادئ اإلحصاء التطبيقي
 -4نظرية االحتماالت
 -9الحاسوب ونظم التشغيل
 -7استثمار الحاسوب – قواعد البيانات  -8نظرية العينات
 - 12معلوماتية()2
 -11معلوماتية ()1
 -10لغات البرمجة
 -15إدارة العمليات االستراتيجية
 -14إدارة ومراقبة الموارد البشرية
-13ادارة األعمال االستراتيجية
 -18التامين وإدارة الخطر
 -17تحليل المعطيات
 -16اقتصاديات األعمال
 -21إدارة المشاريع
 -20الرياضة المالية
 -19بحوث العمليات

سابعا ً :الكتب المرجعية والجامعية المنشورة
اإلحصاءات السكانية وتقنية التحليل(بالمشاركة) كتاب لصندوق السكان في لألمم المتحدة وجامعة دمشق
الرياضيات المالية
أساسيات اإلحصاء
المدخل إلى علوم الحاسب اآللي
بحو العمليات لإلداريين
لالقتصاديين
الرياضيات
الرياضيات االقتصادية
(بالمشاركة)

(بالمشاركة)

مبادئ اإلحصاء (بالمشاركة)
الرياضيات البحتة (الجزء األول)
مبادئ اإلحصاء لطالب التعليم المفتوح(مشاركة)
االقتصاد القياسي( 2009مشاركة)
ثامنا ً :الحزم البرمجية والبرامج التي استخدمها:
Spectrum
Stata

STATGRAPHICS
ICDL

SPSS
TORA

بحو العمليات
استخدام الحاسوب في
االدارة (2012مشاركة)
STATISTICA
EPI2000enfo

دورات تدريبية على استخدام الحزمة البرمجية اإلحصائية SPSS
خبير في تصميم االستمارات اإلحصائية والمعالجة اآللية للمعلومات ذات االحجام الكبيرة
تاريخ 2019/09/03

األستاذ الدكتور
قاسم محمد النعيمي

2/ 2

