السيرة الذاتية
Curriculum Vitae
 -1المعلومات الشخصية:
محمود زنبوعه
االسم:
1956
المواليد:
سوري
الجنسية:
الحالة االجتماعية :متزوج
00963933337488
رقم الهاتف:
البريد االلكترونيdr.zanboua@yahoo.com :
 -2الخبرات العلمية:
تاريخ المنح
1981
1991
2016

الشهادة  /الجامعة
إجازة في االقتصاد – كلية االقتصاد والتجارة  -جامعة دمشق.
دكتوراه في االقتصاد من أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات السوفيتية
االشتراكية  -معهد الدراسات الشرقية.
أستاذ في جامعة دمشق.

 -3الخبرات العملية:
أ -الخبرات العملية األكاديمية:
التاريخ
1997 - 1991
 - 1997اآلن
 - 2010اآلن
 - 2013اآلن
 - 2015اآلن

الوظيفة
مدرس في جامعة تشرين حيث قمت بتدريس المواد التالية:
التنمية االقتصادية  -الحسابات االقتصادية القومية  -التخطيط االقتصادي  -المشكالت
االقتصادية المعاصرة  -االقتصاد السياسي  -فلسفة االدارة.
مدرس في جامعة دمشق للمواد التالية:
التخطيط االقتصادي  -الحسابات االقتصادية القومية  -التجارة الداخلية.
مدرس في معهد الفتح االسالمي للمواد التالية:
تاريخ الوقائع واألفكار االقتصادية  -التنمية والتخطيط االقتصادي  -االقتصاد
السوري.
مدرس في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ) (IUSTللمواد التالية:
التحليل االقتصادي الجزئي – مبادئ علم االقتصاد – أخالقيات اإلدارة – أساليب البحث
العلمي.
رئيس قسم االقتصاد – كلية االقتصاد – جامعة دمشق.
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ب -الخبرات العملية الوظيفية:
التاريخ
2002 - 2000
2013 - 2001
2013 - 2002
2005 - 2004
2007 - 2006
2009 - 2008
2018 - 2016
 - 2018اآلن
2015

المنصب
مستشار لوزير النقل.
رئيس مجلس إدارة الشركة السورية العراقية للنقل البري.
معاون وزير النقل لشؤون تنمية الموارد والنقل الجوي.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية .
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران المدني السورية.
عضو مجلس إدارة في هيئة االستثمار السورية.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد.
رئيس المجلس االستشاري في رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
اللغات
اللغة
العربية
الروسية
االنكليزية

المستوى
اللغة األم
اتقان (قراءة ,كتابة ,محادثة)
إلمام

المعرفة بالكمبيوتر
2016
Windows 7, Microsoft Office, Internet
المنشورات:
2017
أ -الكتب العلمية:
( -1المشكالت االقتصادية المعاصرة) – منشورات جامعة تشرين ،العام .1997-1996
( -2التنمية االقتصادية) – منشورات جامعة تشرين ،العام .1995
( -3تشكل البنية التحتية االساسية في سوريا) – باللغة الروسية ،موسكو ،العام .2005
ب -األبحاث العلمية المحكمة:
" .1أثر تفعيل النقل المتعدد الوسائط في تنمية التجارة البينية العربية"  -مجلة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،العدد الثاني ،العام .2006
" .2األمن المائي العربي"  -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية العدد األول ،العام
.2007
" .3سوريا :من الحركة التصحيحية إلى اقتصاد السوق االجتماعي"  -باللغة الروسية  -مجلة
الشرق األوسط والحداثة ،العدد  ،44موسكو .2011
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.4
.5
.6
.7

"األزمة السورية – السياسات التنموية واآلثار االقتصادية واالجتماعية"  -مجلة جامعة دمشق،
العام .2014
"الخسائر االقتصادية لقطاع النقل الحكومي الناجم عن األزمة السورية" -مجلة جامعة دمشق،
العام .2014
"سياسة تحرير النقل الجوي بين الدول العربية ومدى قدرة قطاع النقل الجوي على توفير
متطلبات نجاحه واالستفادة من مزاياه"  -مجلة جامعة دمشق ،العام .2015
اإلصالح والتغيير ما بين الجامعة والمجتمع – مجلة جامعة دمشق العام .2016

ج -اإلشراف على األبحاث العلمية المحكمة و رسائل الماجستير والدكتوراة:
• أشرف على العديد من رسائل الدكتوراة والماجستير واألبحاث العلمية المحكمة.

الدكتور محمود زنبوعه
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