
 

 

 هللا دعاس الدكتور أحمد عبد 

 

 كوم الويسية –القنيطرة محل الوالدة: 

 4/2/1966تاريخ الوالدة: 

 الحالة العائلية: متزوج       

 عربي سوري : الجنسية

 الكوم  –: القنيطرة عنوان االقامة

 0933329472: الجّوال الهاتف

 a.d.foas@aspu.edu.sy -  ahmsddaas@gmail.com البريد اإللكتروني: 

 أستاذ مساعد  الصفة العلمية:

 

 التاريخ الوظيفي

 جامعة الشام الخاصة –كلية العلوم اإلدارية  –عضو هيئة تدريسية  اآلن-2019

 جامعة دمشق -عميد كلية االقتصاد الثالثة  2013-2017

 واإلداريةنائب عميد كلية الحقوق الثالثة بجامعة دمشق للشؤون العلمية والطلبة   2013

 في كلية االقتصاد الثالثة بجامعة دمشقعضو هيئة تدريسية  اآلن-2009

 وزارة التعليم العالي - ضيةمدرس في الجامعة السورية االفترا 2009-2016

 ادارة االعمال كلية – في الجامعة السورية الخاصة مدرس 2009-2014

 االقتصاد  واإلدارة كلية – الخاصة قاسيونفي جامعة  مدرس 2014-2016

 مقرر االدارة الماليةكلية العلوم السياسية   يمحاضر ف 2005-2008

 للتنمية االداريةمدرس في المعهد العالي  2014-2019

 التخطيطي في القنيطرةاالقتصادي وعضو المجلس االجتماعي و 2005-2009

 االكاديمية العسكرية العليا –زميل كلية الدفاع الوطني   2007

 القنيطرة -عضو قيادة فرع حزب البعث العربي االشتراكي  2016-2017
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 الشهادات العلمية

 .جامعة خاركوف الحكومية لالقتصاد دكتوراه فلسفة في االقتصاد من  1996

 .التسويق إدارةاالختصاص الدقيق:    

 .طروحة الدكتوراه: النشاط التسويقي للشركة في ظروف تشكل السوقأعنوان 

 .خاركوف الحكومية للهندسة االقتصاديةاالقتصادية من جامعة  العلومماجستير في  1991

 .المعلومات االقتصادية أتمتةو : إدارةاالختصاص 

 اللغات

 اللغة االم  –اللغة العربية 

 جيد جدا   –اللغة الروسية 

 جيد  –اللغة االنكليزية 

      

 الخبرات العلمية والتدريسية  

 اآلن -2010

 جامعة دمشق –االشراف على طالب ماجستير االقتصاد وإدارة االعمال في المعهد العالي للتنمية االدارية  •

 جامعة دمشق  –مدرس طالب ماجستير االقتصاد وإدارة االعمال في المعهد العالي للتنمية االدارية   •

 دمشق جامعة  – مدرس طالب ماجستير االقتصاد وإدارة االعمال في كلية االقتصاد  •

 جامعة دمشق –مدرس ومشرف على طالب ماجستير كلية السياحة  •

 ها: قمت بتدريسبعض من المقررات التي  •

 اسم المقرر  اسم المقرر 

 التسويق الدولي  مبادئ التسويق 

 إدارة موارد بشرية  سياسات سعرية وسياسة الترويج 

 االدارة االستراتيجية    إدارة التسويق 

 مبادئ االدارة ووظائفها  اإلمداد والتخزين   إدارة 

 االقتصاد السياسي  أساسيات التسويق 

 ادارة االنتاج والعمليات  إدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة                   

 سلوك المستهلك  االتصال اإلداري  

 ادارة الشركات متعددة الجنسية  الدعاية واالعالن 

 

 المنشورةاألبحاث العلمية 

دارسة  –دور الثقة بالعالمة التجارية لآلالت الزراعية المستوردة في نية الشراء لدى المستهلك السوري  2017

 . 39المجلد  –مجلة جامعة البعث  –ميدانية على سوق اآلالت الزراعية في مدينة حماة  

 –مجلة جامعة البعث  –دور الجهود التسويقية في قرار المستهلك في شركات التأمين السورية الخاصة  2017

 .39المجلد 

 . 38المجلد  –مجلة جامعة البعث  –نقييم فعالية التسويق في شركات التأمين الخاصة السورية  2016


