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 سعاد : األم حسني : األب سهيل : االسم خياط : الكنية
 892 خـ الحميدية : القيد ورقم محل 22/8/2592 (والسنة والشهر اليوم: ) الوالدة تاريخ

 متزوج : االجتماعية الحالة سوري عربي : الجنسية
 2552 بولونيا : الدكتوراه شهادة على الحصول وتاريخ مكان
 (تطبيقي إحصاء) إحصاء – فروتسواف – بولونيا : واالختصاص والجامعة البلد

 2552 : الجامعة في التعيين تاريخ
 

 : األكاديمي الوظيفي التعاقب
 أستاذ مساعد أستاذ مدرس متمرن مدرس معيد
2582 2552 2551 2551 2002 

 : وتاريخها والعلمية اإلدارية المهام
 2009 – 2555 االقتصاد قسم رئيس -2
 2005 – 2002 والطالب اإلدارية للشؤون العميد نائب -2
 2023 – 2005 الزراعة كلية عميد -3
  2021 – 2023رئيس قسم االقتصاد ا  -1

 الديوان بستان – حمص  : بالتفصيل العنوان
 0533223121:  محمول 0322232505:  عمل 2188880032:  منزل : الهاتف رقم

 الزراعية العلوم في إجازة : الجامعية الشهادات
 

 : بتدريسها أقوم التي والمقررات التدريسية الخبرات
 االقتصاد قسم الزراعة كلية - والبعث دمشق جامعة - التجارب وتصميم الزراعي اإلحصاء -2
 االقتصاد قسم الزراعة كلية - وحلب دمشق جامعة – زراعي اقتصاد -2
 االقتصاد قسم - الزراعة كلية - دمشق جامعة - زراعي تكثيف -3
 2020-2551 االقتصاد قسم - الزراعة كلية - دمشق جامعة - مزارع إدارة -1
 2559-2551األسنان وطب البيطري الطب كلية - البعث جامعة - حيوي إحصاء -9
 2021-2555 البشري الطب كلية – البعث جامعة - حيوي إحصاء -2
 دبلوم - الزراعة كلية - دمشق جامعة - متقدم إحصاء -1
 دبلوم - الزراعة كلية - البعث جامعة - متقدم إحصاء -8
 دبلوم - الزراعة كلية - حلب جامعة - متقدم إحصاء -5
 دبلوم - البيطري الطب كلية - البعث جامعة - متقدم إحصاء -20
 تطبيقي إحصاء - مفتوح تعليم - البعث جامعة - متقدم إحصاء -22
 مفتوح تعليم - البعث جامعة - الزراعي اإلرشاد -22
 مفتوح تعليم - البعث جامعة - الزراعية المشروعات -23
 2020-2005 الصيدلة كلية - الخاصة الحواش جامعة - حيوي إحصاء -21

 : المنشورة والمقاالت المحكمة العلمية واألبحاث والمقاالت والترجمات المؤلفات
 (2551)دمشق جامعة-الزراعة كلية-الثانية السنة لطالب التجارب وتصميم اإلحصاء كتاب -2
 (2551)البعث جامعة-الزراعة كلية-الثانية السنة لطالب الزراعية التجارب وتصميم اإلحصاء كتاب -2
 (2555)البعث جامعة-الزراعة كلية-الثانية السنة لطالب( النظري الجزء) الزراعية التجارب وتصميم اإلحصاء كتاب -3
 (2000)البعث جامعة-الزراعة كلية لطالب التجارب وتصميم اإلحصاء كتاب -1
 (2003)البعث جامعة-البشري الطب كلية-الحيوي اإلحصاء كتاب -9
 (2005)البعث جامعة-الزراعة كلية-الزراعي التكثيف كتاب -2
 (2)العدد 2552 للعام عشر التاسع المجلد-البعث جامعة مجلة - التجريبية األنظمة كفاءة بحث -1
 2000 للعام والعشرون الثاني المجلد-البعث جامعة مجلة - الحقلية التجارب مجال في التباين لتحليل جديدة اتجاهات -8
 2002 للعام( 35)العدد-حلب جامعة مجلة - اإلحصائي التنبؤ في المستمر الدفع قوى استخدام بحث -5
 28العدد-البعث جامعة مجلة-سوريا في االستراتيجي مخزون حجم على القمح إلنتاج الزمنية للسلسلة الدورية التغييرات أثر تقدير -20

 2002للعام
 2008 للعام( 30)المجلد-البعث جامعة مجلة-(وحماه حمص)الوسطى المنطقة في الزراعي التكثيف لسياسة االقتصادي التحليل -22
 : والندوات العامة والمحاضرات العلمية الخبرات
 المتكاملة الزراعية المشروعات حول بحمص الزراعة مديرية في محاضرات إلقاء -2
 الزراعي المشروع من االقتصادية الجدوى -2
 الزراعي التسويق -3
 أكساد - التجارب وتصميم اإلحصاء حول محاضرات إلقاء -1
 : والزيارات البحثية العلمية المهام

 يوجد ال
 ( : دكتوراه – ماجستير)  العلمية الرسائل على اإلشراف
 أساسيا   مشرفا  -العنب لمحصول التسويقية الكفاءة: بعنوان ماجستير رسالة -2
 أساسيا   مشرفا   -حمص محافظة ريف في الزراعية التنمية في االقتصادي المرأة دور: بعنوان ماجستير رسالة -2
 مشاركا   مشرفا   -السورية المباقر في اللحوم إلنتاج االقتصادية المؤشرات دراسة: بعنوان ماجستير رسالة -3
 أساسيا   مشرفا   -حمص محافظة في السكري الشوندر لمزارعي اإلرشادية لالحتياجات تحليلية دراسة: بعنوان ماجستير رسالة -1
 أساسيا   مشرفا   -الوسطى المنطقة في واألبقار األغنام حليب إنتاج وتحليل دراسة: بعنوان ماجستير رسالة -9
 الشوندر لمحصول الزراعية السياسة على ذلك وأثر السورية السكر معامل في العمل إنتاجية وتقدير دراسة: بعنوان ماجستير رسالة -2

 السكري
 الوسطى المنطقة في المشمش وتصنيع تسويق لواقع اقتصادية دراسة: بعنوان ماجستير رسالة -1
 الوسطى المنطقة في السكري الشوندر إلنتاج االقتصادية الكفاءة دراسة: بعنوان ماجستير رسالة -8
 سوريا - الوسطى المنطقة في البطاطا لمحصول التسويقية الكفاءة دراسة: بعنوان ماجستير رسالة -5
 الوسطى المنطقة في السكري الشوندر محصول ربحية على الزراعية السياسات أثر دراسة: بعنوان ماجستير رسالة -20
 في الزراعية العلمية للبحوث العامة الهيئة قبل من المعتمدة المحسنة الشعير ألصناف االقتصادية الكفاءة: بعنوان دكتوراه رسالة -22

 السورية العربية الجمهورية
 : العلمية والندوات المؤتمرات



 
 

 مع الطبيعية الموارد إدارة وبرنامج واالجتماعية االقتصادية الدراسات قسم بين ما المشترك العلمي التعاون برنامج في المشاركة -2
 .االجتماعات كافة وحضور اإليكاردا

 20/9/2002 ولغاية 8/9/2002 من الفيوم-القاهرة جامعة في المنعقد العلمي المؤتمر في ببحث المشاركة -2
 30/20/2002 ولغاية 28/20/2002 من القاهرة جامعة في المنعقد العلمي المؤتمر في ببحث المشاركة -3
 8/9/2003 ولغاية 2/9/2003 من تعز جامعة– اليمن في الطبيعية والموارد للبيئة الثاني العلمي المؤتمر في المشاركة -1
 .بون جامعة األلماني الجانب مع ودجلة الفرات حوض في والتعاون المياه مشكلة موضوع حول جلسات في المشاركة -9
 21/3/2009من عمان في الزراعية واالجتماعية االقتصادية للعلوم العربية للجمعية الرابع العلمي المؤتمر في المشاركة -2

 21/3/2008ولغاية
 29/9/2002 ولغاية 22/9/2002 عمان في العرب راعيينالز المهندسين التحاد عشر السادس الدوري الفني المؤتمر في المشاركة -1
 22/2/2020 ولغاية 8/2/2020 من سعود الملك جامعة – السعودية في الزراعة كليات عمداء مؤتمر في المشاركة -8
 : إتقانها ودرجة المتقنة اللغات
 جيد:  البولونية اللغة -2
 وسط:  اإلنكليزية اللغة -2

 
 
 
 
 


