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 شادي أحمد زهره 
 

   البيانات الشخصية:
 .1976/ 02/05  تاريخ الميالد: 

 عربي سوري.   الجنسية: 

 المزة، دمشق.   مكان اإلقامة:  

 متزوج.  الحالة االجتماعية:  

 963116636548+     أرضي:  هاتف:

   963966802074+جّوال:       

 shadizahrah@gmail.com   البريد اإللكتروني: 

             t_szahrah@svuonline.org 

           s.z.foas@aspu.edu.sy 

 

 المؤهالت العلمية 

. عنوان األطروحة:  2010جامعة دمشق    –قسم االقتصاد والتخطيط    –االقتصاد  دكتوراه في   .1

صناديق االستثمار ودورها في تشجيع االستثمار في سوق األوراق المالية، دراسة التجربة  

 المصرية وإمكانية االستفادة منها في سورية. 

وان الرسالة: . عن2005جامعة دمشق    –قسم االقتصاد والتخطيط    – ماجستير في االقتصاد   .2

 األسواق المالية الناشئة ودورها في عملية التنمية االقتصادية في البلدان النامية. 

 .2001جامعة تشرين   -قسم االقتصاد والتخطيط   - دبلوم في االقتصاد  .3

 .2000جامعة تشرين   -قسم االقتصاد والتخطيط  -إجازة في االقتصاد  .4

 . 1995معة البعث جا  -المعهد التقاني للعلوم النفطية  شهادة  .5

 

 المؤهالت التدريبية: 

وتطبيقات عملية مع التركيز على نتائج أزمة    –ورشة تدريبية في أساسيات إدارة األزمات   .1

 .2020 حزيران، والتعافي االقتصادي، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،  19-كوفيد 

التنمية   .2 وسياسات  استراتيجيات  في  تدريبية  للتخطيط،  دورة  العربي  المعهد  االقتصادية، 

 .2020شباط،  الكويت،

  ،المنظمة الهندية للتكنولوجيا واالقتصاد  ،دورة تدريبة في مناهج التدريب لمسؤولي التنمية  .3

 .2019، الهند

 .2017مركز آسيا، دمشق، سورية،   ”ICDL“الشهادة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  .4

اللغة   .5 إتقان  معهد  شهادة  السورية،  الحكومية  الجامعات  في  التدريس  ألغراض  اإلنكليزية 

 .2017اللغات، جامعة دمشق، سورية، 
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شهادة إتقان اللغة العربية ألغراض التدريس في الجامعات الحكومية السورية، كلية اآلداب،   .6

 . 2017جامعة دمشق، سورية،  

 2017 ،شهادة مدرب وطني معتمد، وزارة التنمية اإلدارية، سورية  .7

 .2013 ، الالذقية، سورية،دبلوم برمجة لغوية عصبية، معهد تواصل .8

 

 : الخبرة العلمية 

عام   • واالجتماعي  االقتصادي  التخطيط  لمعهد  الدراسية  الخطة  وتطوير  وضع  في  مشاركة 

 .2015وعام  2012

االقتصادي  وضع والمشاركة في تطوير دليل إلعداد رسالة الماجستير لطالب معهد التخطيط   •

 .2016وعام  2012واالجتماعي عام 

وضع منهاج لمجموعة من المقررات في معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي وجامعة الشام  •

الخاصة )أساسيات علم االقتصاد، إدارة المصارف التجارية، األسواق المالية، الهندسة المالية،  

 . السياسات المالية والنقدية(

تتنفيذ     2017 موضوع  تمرين  حول  البشرية  طبيقي  للتنمية    - واالجتماعية التخطيط 

 . ، دمشق، سورية العامةالوطني لإلدارة  المعهد

تدريس   اآلن  – 2011 سورية،  دمشق،  واالجتماعي،  االقتصادي  التخطيط  معهد  محاضر، 

 المقررات اآلتية: 

 التخطيط المالي  •

   .التحليل المالي   •

 . العامة الموازنة و  المالية العامة •

 والبنوك. ألسواق المالية ا •

 . أساسيات علم االقتصاد  •

 . السياسات المالية والنقدية  •

 . أساسيات المصارف والتأمين •

 . مقرر الثقافة االقتصادية في امتحان القبول  •

، كلية العلوم اإلدارية، قسم المصارف والمؤسسات جامعة الشام الخاصةمحاضر،   اآلن  – 2015

 تدريس المقررات اآلتية: سورية،  دمشق،  –المالية 

 . إدارة المصارف التجارية •

 . إدارة المحافظ االستثمارية •

 ة.المصرفي اتنظم دعم القرار •

 . الهندسة المالية •

 . نظم المعلومات المالية والمصرفية •

 . إدارة العمالت األجنبية  •
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، تدريس مقرر،  ، دمشق، برنامج االقتصادالجامعة االفتراضية السوريةمحاضر،   اآلن  – 2015

 إدارة األسواق المالية. 

كلية الشريعة والقانون، قسم    مجمع الفتح اإلسالمي،  محاضر، جامعة بالد الشام، اآلن  – 2015

والعلوم   اإلسالمية  اإلداريةاالقتصاد  والمصرفية  سورية،  ، والمالية    دمشق، 

 تدريس المقررات اآلتية: 

 . يةإدارة العمليات المصرف •

 األسواق المالية.   •

 منهجية البحث العلمي.  •

   .إدارة التسويق •

 . إدارة الموارد البشرية •

 . الخدماتتسويق  •

 . سلوك المستهلك  •

الشريعة، قسم االقتصاد كلية  مجمع السيدة رقية )ع(،  محاضر، جامعة بالد الشام،     2019 – 2015

 : يتدريس مقرر

 . المصارف اإلسالمية  •

 . التأمين اإلسالمي •

محاضر، جامعة تشرين، كلية االقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، الالذقية،     2015 – 2013

 مقرر:    سورية، تدريس

 التشريعات الجمركية.  •

محاضر، جامعة تشرين، كلية االقتصاد، قسم التمويل واالستثمار، قسم التسويق،     2013

 التعليم المفتوح، الالذقية، سورية، تدريس المقرات اآلتية: 

 الئتمان.إدارة ا •

 تسويق الخدمات  •

محاضر، جامعة تشرين، كلية الحقوق، التعليم المفتوح، الالذقية، سورية، تدريس     2014

 المقررات اآلتية: 

 التشريعات الضريبية والجمركية.    •

 .  قانون األسواق واألوراق المالية •

المالية   2013 للعلوم  التقاني  المعهد  تشرين،  جامعة  الالذقية،  محاضر،  والمصرفية، 

 سورية، تدريس مقرر: 

 . محاسبة منشآت مالية  •

 دمشق، سورية، تدريس المقررات اآلتية: –محاضر، معهد فلسطين التقاني     2013 – 2012

 إدارة المصارف. •

 مصرفية. العمال األمبادئ  •
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 :والعملية  يةاإلدارالخبرة 

المالية، جامعة الشام الخاصة، دمشق،  عضو مجلس قسم المصارف والمؤسسات   اآلن–  2017

 سورية. 

واالجتماعي،   2016 االقتصادي  التخطيط  لمعهد  الداخلية  الالئحة  لجنة صياغة  عضو 

 دمشق، سورية. 

رئيس لجنة مناقشة المقترحات البحثية، معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي،   اآلن –  2015

 دمشق، سورية. 

قسم   اآلن –  2015 دمشق،  رئيس  واالجتماعي،  االقتصادي  التخطيط  معهد  المالي،  التخطيط 

 سورية. 

 . ، سورية نائب العميد، معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي، دمشق  اآلن –  2012

 عضو المجلس العلمي، معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي.  اآلن –  2012

 االقتصادي واالجتماعي، دمشق، سورية. عضو مجلس إدارة معهد التخطيط  اآلن–  2012

واالجتماعي،   اآلن–  2016 االقتصادي  التخطيط  لمعهد  الداخلية  الالئحة  لجنة صياغة  عضو 

 دمشق سورية. 

 الرقة.  –، الشركة السورية للنفط تقني  موظف 2010

 الالذقية. –شركة البشر التجارية  –مدير المبيعات    2008 – 2004

 . ، سورية.تدمر   –السورية للنفط  الشركة تقني، موظف     2003 – 1995

 

 األبحاث: 

1. ( الفترة  خالل  المالية  لألوراق  دمشق  سوق  استقرار  على  السعرية  الحدود  أثر  - 2009دراسة 

 ، جامعة البعث، حمص، سورية. 2019، 41(، مجلة جامعة البعث، العدد 2018

األسواق المالية الناشئة ودورها في تنمية االقتصاد الوطني "سورية دراسة تحليلية استشرافية"   .2

  المجلد -سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية  -جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  مجلة –

 1العدد 27

جامعة تشرين   مجلة  -العالقة بين حجم صناديق االستثمار وعوائدها "نموذج التجربة المصرية"  .3

 .5العدد 31 المجلد -سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية   - للبحوث والدراسات العلمية 

التجربة   .4 "دراسة  المالية  األوراق  سوق  في  االستثمار  تنشيط  في  ودورها  االستثمار  صناديق 

سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية    -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية    -المصرية"  

 .4العدد 31 المجلد -
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 األكاديمي:  فاإلشرا

والدبلوم في معهد التخطيط االقتصادي واالجتماعي  مشرف على عدد من رسائل الماجستير  .1

 ( 2020-2014خالل الفترة )

االقتصادي   .2 التخطيط  معهد  في  والدبلوم  الماجستير  رسائل  على  الحكم  لجان  في  المشاركة 

 (  2020-2014واالجتماعي خالل الفترة )

ماجستير   .3 رسائل  من  عدد  على  حكم  لجان  وعضو  االفتراضية  MBAمشرف  الجامعة   ،

 السورية، دمشق، سورية.

دمشق،   .4 الخاصة،  الشام  جامعة  تخرج،  مشاريع  من  عدد  على  حكم  لحان  وعضو  مشرف 

 سورية. 

 

 المهارات: 

 جيد في اإلنكليزية والعربية. اللغة:   

 برنامج األمين.   – SPSS – ICDLالكمبيوتر: 

 

 الهوايات: 

 التصوير.  –المشي  –القراءة 

 


