رعد حسن الصرن
معلومات شخصية:
الجنسية :العربية السورية
موبايل5465919350 – 5499054490 :
هاتف0113950530 :
بريد الكترونيr.197180@yahoo.com :
Raed.alsarn@gmail.com
التخصص :إدارة الجودة الشاملة
أستاذ مساعد – كلية االقتصاد – قسم إدارة األعمال – جامعة دمشق
0510
أستاذ – كلية االقتصاد – قسم إدارة األعمال – جامعة دمشق
0515
الشهادات العلمية:
 1446-1445إجازة في االقتصاد – قسم إدارة األعمال – كلية االقتصاد – جامعة تشرين
 1440-1449دبلوم الدراسات العليا -قسم إدارة األعمال – كلية االقتصاد – جامعة دمشق
 1449-1443ماجستير إدارة األعمال – كلية االقتصاد – جامعة دمشق
معيد في كلية االقتصاد – جامعة دمشق
2001
دكتوراه في إدارة األعمال – كلية االقتصاد – جامعة دمشق.
2005
الخبرات العلمية واألكاديمية:
 0551-1440محاضر في جامعة تشرين في مقررات :ادارة االنتاج ،ادارة األفراد ،التخطيط والرقابة في
المشروع ،التقييم االداري للمشروع ،االدارة المالية ،ادارة مؤسسات التجارة الداخلية ،ادارة
مؤسسات التجارة الخارجية.
 0551-1445محاضر في المعهد المتوسط للسكرتارية في مقررات :االدارة المكتبية ،بحث تخرج.
 0556-0550محاضر في جامعة دمشق في المعهد المتوسط لهندسة الكمبيوتر في مقرر :مبادئ ادارة المؤسسات.
 0550-0550مدرب معتمد من هيئة مكافحة البطالة في ادارة المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى االقتصادية.
-0550اآلن دكتور مدرس في كلية االقتصاد – جامعة دمشق في مقررات إدارة البيئة ،إدارة المؤسسات المالية،
اإلدارة االستراتيجية ،تسويق الخدمات ،إدارة اإلمداد ،منهجية البحث العلمي ،إدارة العمليات ،إدارة
الجودة الشاملة.
-0553اآلن دكتور مدرس في قسم المحاسبة وإدارة المشروعات الصغيرة – تعليم مفتوح ،كلية االقتصاد جامعة
دمشق في مقررات اإلدارة المالية ،مبادئ اإلدارة ،إدارة االنتاج ،االتصاالت اإلدارية ،نظرية
المنظمة والتطوير التنظيمي  ،إدارة الوقت ،إدارة الجودة في المشروعات الصغيرة.
 0555-0550دكتور محاضر في المعهد العالي إلدارة األعمال ) (HIBAفي مقرر اإلدارة المالية ،الخدمات
المصرفية
-0519اآلن دكتور محاضر في المعهد العالي إلدارة األعمال ) (HIBAفي مقرر إدارة الجودة ،ومبادئ اإلدارة،
نظرية المنظمة والتنظيم ،إدارة الشركات المتوسطة والصغيرة ،إدارة التوظيف.
 0513-0553محاضر في المعهد الوطني لإلدارة العامة (.)INA
 0510-0559دكتور محاضر في المعهد العالي للتنمية اإلدارية في مقررات إدارة وتخطيط المشروعات ،مشروع
بحث ،بحوث ودراسات التسويق ،الجدوى االقتصادية للمشروع ،المهارات اإلدارية.
 0554-0559دكتور محاضر في كلية االقتصاد الثانية بدرعا في مقرر التسويق المصرفي ،وإدارة األفراد.
 0515-0554دكتور محاضر في الجامعة السورية الدولية في مقررات مشكالت إدارية ،اإلدارة العامة ،إدارة
العمليات.
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0519-0519
-0514اآلن


دكتور محاضر في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في مقررات إدارة الجودة ،الريادة
وإدارة األعمال الصغيرة ،التسويق المصرفي.
دكتور محاضر في جامعة اليرموك الخاصة في مقرر سياسات واستراتيجيات األعمال ،إدارة
األعمال الصغيرة ،إدارة األعمال العائلية ،بيئة األعمال الدولية ،إدارة المشروع ،إدارة العمليات،
إدارة العمليات الدولية ،إدارة المنظمات غير الربحي ) ،(NGOاإلدارة العامة ،أخالقيات العمل.
دكتور محاضر في جامعة بالد الشام في مقررات إدارة البيئة ،نظرية المنظمة ،إدارة األعمال الدولية،
أصول الفكر اإلداري ،نظرية القرارات اإلدارية.
دكتور محاضر في كلية السياحة بجامعة دمشق في مقررات مبادئ اإلدارة ،إدارة اإلنتاج في السياحة
وتطوير المنتج ،اإلدارة االستراتيجية السياحية ،وفي مرحلة الماجستير في مقررات إدارة المنظمات
السياحية ،واقتصاديات المنظمات السياحية ،إدارة الجودة الشاملة في السياحة.
دكتور محاضر في الجامعة االفتراضية السورية في برنامج ماجستير إدارة الجودة وبرنامج
االقتصاد ،كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير ومشاريع التخرج منذ عام  0559وحتى
تاريخه.
دكتور محاضر في المعهد العالي للتخطيط اإلقليمي في مقررات إدارة وتشريعات التخطيط اإلقليمي،
اتخاذ القرار التخطيطي وآليات تنفيذه.
رئيس قسم إدارة األعمال في كلية االقتصاد بجامعة دمشق.
عميد الجودة واالعتماد األكاديمي – جامعة الشام الخاصة.
عضو الجمعية العلمية السورية للجودة.
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الدورات المتّبعة:
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مركز األعمال السوري األوربي
هيئة مكافحة البطالة
هيئة مكافحة البطالة
جامعة دمشق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي
وزارة التنمية اإلدارية

دورة إعداد مدربين
دورة تدريب مدربين لدراسة المشروعات الصغيرة
دورة إعداد مدربين لتعليم الكبار
برنامج KAB
مدرب وطني معتمد
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القيادة االبداعية :االبداع والتفكير االبداعي
وتنميته
البورصة وأسواق المال :طرق تقييم االستثمارات
استراتيجية التنمية اإلدارية وتبسيط األعمال في
المرافئ
إدارة الوقت
اآليزو  4555وإدارة الجودة الشاملة
المهارات السلوكية واإلشرافية :مهارات إدارة
الوقت واالجتماعات
تخطيط المشروعات باستخدام التخطيط الشبكي
تنمية المهارات اإلشرافية

مركز الرضا للكمبيوتر
دورة الدفاع الوطني – األكاديمية العسكرية
العليا
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مركز الرضا للكمبيوتر
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مركز الرضا للكمبيوتر
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الشركة العامة لمرفأ الالذقية

0559

الشركة العامة لمرفأ الالذقية
مؤسسة الطيران العربية السورية
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الشركة العامة إلنشاء السكك الحديدية
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الشركة العامة إلنشاء السكك الحديدية.
الشركة العامة إلنشاء السكك الحديدية.
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دورات متتالية في إدارة المشروعات الصغيرة
ودراسات الجدوى االقتصادية
دورة في التنمية اإلدارية
دور وأهمية التخطيط في حياة المنظمات
المعاصرة.
دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع
التحليل المالي في المرافئ
إعادة هندسة الموارد البشرية
االتجاهات الحديثة في تقييم األداء

14

تنمية المهارات القيادية واإلشرافية

05

تنمية المهارات اإلدارية
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00
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تنمية المهارات اإلدارية
أساسيات إدارة الشراء والتخزين
مهارات إدارة الوقت

09

مهارات إدارة الوقت

00

مهارات إدارة الوقت

03

مهارات إدارة الوقت

05

تنمية القدرات اإلبداعية لدى مدراء المكاتب
والسكرتارية

09

األسس المعتمدة في مكافحة الفساد اإلداري
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إدارة شؤون الموظفين

65

تخطيط وجدولة أعمال الصيانة

61

إعداد الموازنات من أجل الرقابة وتقويم األداء

60

األسس والمرتكزات األساسية للتحليل المالي

66
69
60
63

إدارة المكاتب والسكرتارية التنفيذية
مناولة المواد وتخزينها
إدارة المشتريات المتقدمة
مكافحة التلوث
المخاطر المهنية في بيئة العمل وطرق الوقاية
منها
أسس تنمية الموارد البشرية
التفاوض في الشراء
تنمية المهارات اإلشرافية
إدارة التفاوض
إدارة السالمة والصحة المهنية
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
إدارة المشروعات
إدارة الموارد البشرية
إدارة الموارد البشرية
أسس إدارة األعمال

94

إدارة المكاتب الحديثة والسكرتاريا التنفيذية
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69
64
95
91
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43
44
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معهد دار المعرفة بالتعاون مع هيئة مكافحة
البطالة.
االتحاد العام النسائي
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مؤسسة الطيران العربية السورية

0553

الشركة العامة لمرفأ الالذقية
الشركة العامة لمرفأ الالذقية
الشركة العامة إلنشاء السكك الحديدية.
الشركة العامة إلنشاء السكك الحديدية.
شركة أوركيد بالتعاون مع وزارة التخطيط
العراقية
شركة أوركيد بالتعاون مع وزارة التخطيط
العراقية
مؤسسة الطيران العربية السورية
شركة دير الزور للنفط
محافظة حمص بالتعاون مع مركز برانا
المركز الثقافي العربي بالالذقية – محافظة
الالذقية
مشفى الحفة بالتعاون مع محافظة الالذقية
مديرية الزراعة بالالذقية بالتعاون مع محافظة
الالذقية
شركة أوركيد بالتعاون مع وزارة التخطيط
العراقية
شركة أوركيد بالتعاون مع وزارة التخطيط
العراقية
شركة أوركيد بالتعاون مع وزارة التخطيط
العراقية
شركة أوركيد بالتعاون مع وزارة التخطيط
العراقية
شركة أوركيد بالتعاون مع وزارة التخطيط
العراقية
مركز برانا لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع
وزارة الصناعة العراقية
مركز المأمون الدولي
شركة دير الزور للنفط
شركة دير الزور للنفط
شركة مصفاة بانياس
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0559
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شركة مصفاة بانياس
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مركز برانا لتنمية الموارد البشرية
شركة دير الزور للنفط
شركة دير الزور للنفط
شركة دير الزور للنفط
شركة دير الزور للنفط
مركز برانا لتنمية الموارد البشرية
مركز برانا لتنمية الموارد البشرية
مركز برانا لتنمية الموارد البشرية
مركز برانا لتنمية الموارد البشرية
مركز برانا لتنمية الموارد البشرية
مركز برانا لتنمية الموارد البشرية
مركز الرضا بالتعاون مع مؤسسة مار فرام
للتنمية
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إدارة الموارد البشرية
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إدارة الموارد البشرية
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إعادة هندسة الموارد البشرية  -حوكمة الشركات
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إدارة الجودة الشاملة
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إدارة الجودة الشاملة
إدارة الجودة الشاملة
إدارة الجودة الشاملة
إدارة الجودة الشاملة

31

إدارة الجودة الشاملة
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36

إدارة المشروعات
إدارة المخاطر

39

إدارة المخاطر

30

إدارة الجودة الشاملة
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إدارة الجودة الشاملة
إدارة المخاطر

مركز الرضا بالتعاون مع جمعية راهبات
الراعي الصالح
مركز الرضا بالتعاون مع جمعية راهبات
الراعي الصالح
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الراعي الصالح
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الراعي الصالح
مركز الرضا بالتعاون مع جمعية راهبات
الراعي الصالح
مؤسسة اإلسكان العسكرية بالتعاون مع المعهد
العالي للتخطيط اإلقليمي
وزارة الكهرباء بالتعاون مع المعهد العالي
إلدارة األعمال
المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي
السورية للتجارة
هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات
المؤسسة العامة للمطاحن
الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت والبريد
الهيئة العامة لخدمات االتصال الالسلكية
هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات
المؤسسة العامة للمطاحن
الهيئة الناظمة لقطاع االتصاالت والبريد
الهيئة العامة لخدمات االتصال الالسلكية
المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي
في محافظة دمشق
المؤسسة العامة لإلسكان
المؤسسة العامة لإلسكان
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اإلدارة المكتبية (مؤلف مشترك)
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فن وعلم إدارة الوقت ج1
فن وعلم إدارة الوقت ج :0كيف يدير األفراد والمنظمات وقتهم بكفاءة
ونجاح
إدارة االبداع واالبتكار :ج 1األسس التكنولوجية وطرائق التطبيق
إدارة االبداع واالبتكار :ج 0كيف تخلق بيئة ابتكارية في المنظمات
أساسيات التجارة الدولية المعاصرة :ج 1من الميزة المطلقة إلى الحرية
والعولمة والرفاهة االقتصادية
أساسيات التجارة الدولية المعاصرة :ج 0مدخل تنظيمي تكاملي تحليلي
نظم اإلدارة البيئية واآليزو 19555
ادارة المكاتب الحديثة
صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرين
اقوال مأثورة في اإلدارة
نظريات اإلدارة واألعمال
كيف تتعلم اسرار الجودة الشاملة؟
كيف تخطط جودة أعمالك؟
وظائف اإلدارة المكتبية وطبيعة عملها
إدارة الوقت (مترجم)
دليل تطور الفكر اإلداري
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عولمة جودة الخدمات المصرفية
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وزارة التعليم العالي :مديرية المعاهد
المتوسطة
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القواعد واألعراف الدولية الموحدة لالعتمادات المستندية (كتيب)
القواعد الموحدة للتحصيل المستندي (كتيب)
اآليزو  :4559-0إدارة الجودة وعناصر نظام الجودة (كتيب)
التنظيم اإلداري
إدارة العمليات
المصارف االلكترونية
التسويق االبتكاري
قضايا مالية ومصرفية معاصرة (مشترك)
إدارة العمليات (مشترك)
إدارة البيئة
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إدارة الوقت
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إدارة الجودة في المشروعات الصغيرة
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نظرية المنظمة والتطوير التنظيمي (مشترك)
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سياسات واستراتيجيات التسويق (مشترك)
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اإلدارة االستراتيجية (مشترك)
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اإلدارة االستراتيجية (مشترك)

60

إدارة الجودة الشاملة
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إدارة جودة الخدمات
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اإلدارة المالية وتكاليف الجودة (مشترك)
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مبادئ اإلدارة
إدارة الجودة الشاملة
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الصغيرة
الجامعة االفتراضية السورية (برنامج
اإلعالم)
كلية االقتصاد
الجامعة االفتراضية السورية (برنامج
تقانة المعلومات)
دار رسالن
الجامعة االفتراضية السورية – برنامج
ماجستير إدارة الجودة
الجامعة االفتراضية السورية – برنامج
ماجستير إدارة الجودة
دار الرضا للنشر
دار الرضا للنشر

0553
0553
0553
0555
0555
0555
0555
0555
0510
0510
0519
0519
0510
0510
0513
0513
0513
0515
0515
0514
0514

البحوث والدراسات:
1
0
6
9
0
3
5
9

طرائق تحسين الجودة في المنظمات الصناعية
السورية
تطوير نموذج الفجوة في قياس جودة الخدمات
المصرفية على المستوى العالمي :دراسة نظرية
أهمية دراسة العالقة بين شبكة االنترنيت وجودة
الخدمة المصرفية
أثر العوامل المحددة للسمعة على عولمة جودة
الخدمات المصرفية :دراسة ميدانية مقارنة في بعض
المصارف السورية واألردنية
طريقة جديدة لدراسة جودة الخدمات في القطاع
المصرفي :دراسة ميدانية مقارنة بين بعض المصارف
السورية واألردنية.
العوامل المؤثرة على عولمة جودة الخدمة المصرفية
عبر شبكات االنترنيت :دراسة ميدانية مقارنة بين
بعض المصارف السورية واألردنية
استعداد المستهلك السوري لتبني تقانات الطاقة
المتجددة الخضراء
عوامل قياس الجودة في نظم المعلومات المطبقة في
شركات االتصاالت
0

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد،
جامعة دمشق
مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة
– الجزائر ،العدد  3ـ جوان
مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة ،الجزائر ،العدد الثامن ،ص 95-05

1449
0559
0550

مجلة جامعة دمشق – جامعة دمشق -دمشق

0550

أطروحة دكتوراه  -كلية االقتصاد  -امعة دمشق

0550

المجلة األردنية في إدارة األعمال :دراسات،
الجامعة األردنية ،المجلد  ،66العلوم اإلدارية،
العدد  ،0تموز ،ص .609 – 695
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  ،09العدد األول ،ص ص 640-630
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  ،04العدد األول ،ص 199-115

0553
0510
0516

4
15
11
10
16
19
10
13
15
19
14
05

تأثير أبعاد الهيكل التنظيمي في جودة الخدمات
الصحية :دراسة ميدانية على بعض المستشفيات
الخاصة بمدينة دمشق
قياس أبعاد جودة العالقة بين المؤسسة اإلعالمية
وجمهورها
دور الفيسبوك في تحقيق فاعلية التعليم االلكتروني -
بالمشاركة مع أ.د .عبد اللطيف عبد اللطيف
قياس مدى توافر عناصر إدارة الجودة البيئية الشاملة
في المنظمات الصحية السورية
أثر بطاقة األداء المتوازن كأداة للرقابة االستراتيجية
في تحسين األداء :دراسة حالة على الهيئة العامة
لمشفى جراحة الكلية في دمشق
قياس وتقييم جودة الخدمات الصحية :دراسة تطبيقية
في الهيئة العامة لطب العيون في دمشق
دراسة العالقة بين جودة حياة العمل وانهماك العمال
في المستشفيات
العالقة بين التدريب وأبعاد جودة الخدمات الصحية:
دراسة ميدانية على بعض المستشفيات الخاصة
بمحافظة دمشق
تحليل واقع االستدامة البيئية في شركات االتصاالت:
دراسة حالة شركة سيريتل
دور ثقافة الستة سيجما في دعم الثقافة التنظيمية في
المصارف :دراسة ميدانية على المصرف العقاري
السوري
مدى توفر مقومات عوامل النجاح الحرجة لتطبيق
منهج  SIX Sigmaفي المصرف العقاري السوري
مدى توفر متطلبات تطبيق المواصفة الدولية
 ISO21001:2018في المؤسسات التعليمية :دراسة
حالة مدرسة ربيعة األيوبية للتعليم األساسي بدمشق

مجلة جامعة البعث
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  ،60العدد األول ،ص 669-656
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  ،60العدد الثاني ،ص 049-051
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  ،60العدد الثاني ،ص 049-051

0510
0513
0513
0513

مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية

0513

مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية

0515

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  ،69العدد األول ،ص 159-54

0519

مجلة جامعة البعث

0515

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد  ،66العدد الثاني ،ص 109-105

0515

مجلة جامعة البعث

0519

مجلة جامعة البعث

0514

مجلة جامعة البعث

0514

الندوات والمؤتمرات والبرامج التي شارك فيها:
1

إدارة الوقت واإلدارة االبتكارية
أثر شبكات المعلومات واالتصاالت على عولمة
جودة الخدمة المصرفية
نموذج مقترح لبناء ثقافة الجودة في المنظمات
الفندقية

9

إدارة الجودة الشاملة

0

إدارة الجودة الشاملة

3

توظيف األساليب االحصائية في بحوث
ودراسات الجودة الشاملة

0
6

ندوة الدفاع الوطني – األكاديمية العسكرية العليا

0550

المؤتمر العلمي األول – جامعة األسراء – عمان

0550

المؤتمر العلمي الثالث – جامعة العلوم التطبيقية –
عمان
البرنامج التدريبي األول للمهارات القيادية واإلدارية
للمديرين العامين
البرنامج التدريبي الثاني للمهارات القيادية واإلدارية
للمديرين العامين
المؤتمر اإلحصائي األول – كلية االقتصاد – جامعة
دمشق

3

0554
0519 / 5
0519 / 10
 / 0-1تموز
0514

اإلشراف العلمي:
1

قياس مدى استجابة الشركات الصناعية السورية نحو إنشاء فرق العمل

ماجستير

0

إدارة الجودة في الرعاية الصحية وعالقتها باألداء الوظيفي للعاملين

ماجستير

االقتصاد -
دمشق
الجامعة
االفتراضية

0554
0511

تحسين جودة الخدمات الفندقية في المنظمات السياحية السورية باستخدام أسلوب الـ
Six Sigma
التسويق األخضر :دراسة ميدانية على بعض الشركات الدوائية في سورية
ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية الجديدة
مدخل مقترح للتعامل مع الموارد البشرية الفائضة في الشركات السورية
قياس مدى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصحية

ماجستير

االقتصاد

0511

ماجستير
ماجستير
ماجستير
ماجستير

9

طرائق تحسين جودة الخدمات في المنظمات العامة

ماجستير

4

قياس مدى استجابة الشركات السورية لمفاهيم وأسس المسؤولية االجتماعية
أثر تطبيق نظم اإلدارة البيئية (اآليزو  )19555على األداء التنافسي للمنظمات
الصناعية :دراسة ميدانية مقارنة بين بعض الشركات الصناعية الدوائية في القطاعين
العام والخاص
تأثير البيئة الثقافية على جودة الخدمات المصرفية :دراسة ميدانية في بعض المصارف
الخاصة العاملة في سورية
تأثير العوامل الخارجية على اتجاهات السائح الداخلي نحو محفزات المنتج السياحي
تأثير أبعاد المناخ التنظيمي في جودة الخدمات الصحية-دراسة ميدانية على بعض
المستشفيات الخاصة في محافظة دمشق
أثر عوامل جودة خدمات الرعاية الصحية في تحقيق رضا العميل :دراسة مسحية على
بعض المستشفيات العامة والخاصة العاملة في مدينة دمشق
قياس أثر ثقافة التدريب على تحسين جودة الخدمة الصحية :دراسة ميدانية في
المستشفيات العامة في محافظة دمشق
أثر جودة حياة العمل في مستوى الوالء التنظيمي-دراسة حالة مشفى األسد الجامعي

ماجستير

االقتصاد
االقتصاد
االقتصاد
االقتصاد
المعهد العالي
للتنمية اإلدارية
االقتصاد

0511
0511
0511
0511
0510

ماجستير

االقتصاد

0510

6
9
0
3
5

15
11
10
16
19
10
13

 15دور جودة حياة العمل في تعزيز انهماك العمال في منظمات الرعاية الصحية
19
14
05
01
00
06
09
00

قياس أثر إدارة المعرفة في أداء مؤسسات التعميم العالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن:
دراسة مسحية على جامعة دمشق
أثر التقويم االستراتيجي للمنظمات الصحية في التميز بجودة الخدمة الصحية :دراسة عملية
مقارنة بين المشافي العامة والخاصة السورية
دور إدارة الجودة الشاملة في نجاح القرار التسويقي :دراسة ميدانية في الصناعات الدوائية
السورية
أثر العوامل النفسية في بناء قيمة عميل األلعاب االلكترونية
تحليل العوامل المؤثرة على تكوين ثقافة الجودة في فنادق دمشق (فنادق الشيراتون
والفورسيزنز نموذجاً)
نموذج مقترح الستخدام مصفوفة األداء المتوازن في تقييم األداء االستراتيجي في
المصارف :دراسة تحليلية مقارنة على عينة من المصارف العامة والخاصة في محافظة
دمشق
أثر تحسين جودة الخدمة العامة على رضا المواطن :دراسة ميدانية في مديرية مالية دمشق
وريفها
دور أبعاد جودة الخدمة السياحية في تحسين أداء المنظمات الفندقية :دراسة حالة فندق
وبرج شيراتون دمشق

5

0511

المعهد العالي
للتنمية اإلدارية
االقتصاد

0516

ماجستير

االقتصاد

0510

ماجستير

االقتصاد

0513

ماجستير

االقتصاد

0513

ماجستير
ماجستير
إدارة
الجودة

االقتصاد

0515

الجامعة
االفتراضية

0515

دكتوراه

االقتصاد

0519

دكتوراه

االقتصاد

0519

ماجستير

االقتصاد

0519

ماجستير
دكتوراه

االقتصاد
ماجستير
المعهد العالي
ماجستير
للتنمية اإلدارية
االقتصاد – قسم
المصارف
دكتوراه
والتأمين

0510

0519
0519
0514

ماجستير

االقتصاد

0514

ماجستير

السياحة

0514

المشاركة في ورش العمل
1
0

تطوير آليات عمل التخطيط في قطاع التعليم العالي
التعريف بمركز التوجيه المهني في جامعة دمشق
إدخال مبادئ وتطبيقات اإلنتاج األنظف في مناهج
التعليم الجامعي

9

دليل االقتصاد البيئي

6

5
3

وزارة التعليم العالي بالتعاون مع UHES
جامعة دمشق بالتعاون مع UNDP
الهيئة العامة لشؤون البيئة بالتعاون مع شبكة
نوستيا للمغتربين السوريين وUNEP
الهيئة العامة لشؤون البيئة بالتعاون مع مركز
األعمال السويسري المستدام ومكتب
 ECOSYSفي جنيف

ربط األنشطة البحثية لجامعة دمشق بحاجات المجتمع
وتطلعاته
نظم إدارة الجودة ضرورة وطنية لإلصالح والمنافسة نقابة المهندسين – فرع الالذقية بالتعاون مع
شركة بُنى لالستشارات
باالستثمار األمثل للموارد
جامعة دمشق

آب 0559
تشرين األول 0559
تشرين الثاني 0559

0519 / 10 / 19-5
0514 / 0 / 16

المشروعات:
 0511تطوير قاعدة بيانات للمشاركين في الجمعيات األهلية العاملة في سورية ،األمانة السورية للتنمية.
 0513مشروع برنامج الجدارة القيادية ،وزارة التنمية اإلدارية.
 0515دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع دار الخير للصناعات الغذائية.
 0515استشاري برنامج مشروعي بإيدي الستعادة سبل العيش ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بالتعاون مع مركز
الرضا.
 0519إعداد حقيبة تدريبية في إدارة الجودة الشاملة بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية.
 0519إعداد حقيبة تدريبية في إدارة المخاطر (بالمشاركة) بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية.
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