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 البيانات الشخصية: ❖

 الجنسية: عربي سوري  تيسـير زاهر : والنسبة االسم
 1969 – دمشق تاريخ ومكان الوالدة: علياسم األب: 

 قسم إدارة األعمال -كلية االقتصاد  - عنوان العمل: جامعة دمشق المرتبة العلمية: أستاذ 
 Email:  taissirzaher@yahoo.com 0933848765هاتف: 

 

 المؤهالت العلمية: ❖
 2001( في بخارست ASEدكتوراه في إدارة األعمال من أكاديمية الدراسات االقتصادية ) •
 قسم إدارة األعمال    –كلية االقتصاد   –جامعة دمشق   –دبلوم دراسات عليا في إدارة األعمال   •
 قسم إدارة األعمال   –إجازة في إدارة األعمال من كلية االقتصاد بجامعة دمشق  •
 

 : العمليةو الخبرات اإلدارية  ❖
 2018  عامحتى    2014  عاممن   –جامعة دمشق  –عميد كلية السياحة   •
   2014 عام   حتى  2011نائب عميد كلية السياحة لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية من عام  •
 مدرب وطني معتمد من وزارة التنمية االدارية  •
 خبير وطني لدى هيئة تخطيط الدولة وعضو في لجنة وضع الخطة الخمسية الحادية عشر  •
 الهيئة العليا للبحث العلميعضو اللجنة القطاعية في  •
 للعاملين في القطاعين العام والخاص البرامج التدريبية  وإعداد خبير في التدريب  •

 

 الخبرات التدريسية: ❖
 كلية االقتصاد )جامعة دمشق(: -مدرسًا في قسم إدارة األعمال  -1

 برامج الماجستير للمقررات التالية:  1/1
 ير إدارة األعمال  ماجست  2010-2008إدارة المؤسسات الخدمية   •

 ماجستير إدارة التسويق حتى تاريخه  2014-2011إدارة العالقات العامة   •
 برنامج المرحلة الجامعية للمقررات التالية:   2/1

      2009-2006إدارة اإلنتاج والعمليات  قسم إدارة األعمال   •

mailto:taissirzaher@yahoo.com


 2011-2006إدارة الموارد البشرية  قسم إدارة األعمال  •

 2012-2006قسم إدارة األعمال    اإلمداد والتخزينإدارة  •

 حتى تاريخه  2008إدارة األعمال الدولية  قسم إدارة األعمال   •

 حتى تاريخه  2006دراسات الجدوى وتقييم المشروعات قسم أدارة األعمال  •

 حتى تاريخه 2007مخازن" سنة ثانية قسم المحاسبة تعليم مفتوح من عام  المشتريات و ال إدارة •

 حتى تاريخه 2007المؤسسات الخدمية  قسم إدارة األعمال  إدارة •
 جامعة دمشق للمقررات التالية :   –مدرسا" في كلية السياحة   -2
 حتى تاريخه  2010إدارة العالقات العامة  •
 حتى تاريخه  2011االتكيت والبروتوكول  •
 حتى تاريخه   2011مهارات االتصال   •
 )الجامعة السورية الدولية الخاصة ( للمقررات التالية: مدرسًا في كلية إدارة األعمال   -3
 2012-2008إدارة الموارد البشرية  •
 2012-2008إدارة العالقات العامة  •
    2011-2007إدارة األعمال الدولية  •
 مدرسًا في كلية السياحة جامعة البعث  للمقررات التالية:  -4
   2012-2008اإلدارة الفندقية  من عام   •
 2012-2008لبروتوكول من عام  إدارة المراسم وا •
 مدرسًا في المعهد العالي للتنمية اإلدارية للمقررات التالية: -5
 حتى تاريخه      2009( اإلدارة  التنظيم اإلداري )ماجستير التأهيل والتخصص في •
 للمقررات التالية:  HIBAمدرسًا في المعهد العالي إلدارة األعمال  -6
 2013-2012الدراسي تنمية الموارد البشرية العام  •
 للتدريب والتطوير  األوربيمدرب معتمد في مركز األعمال : األنشطة التدريبية -7

 الى سوريا   باإلضافةالقيام بالعديد من الدورات التدريبية في لبنان ومصر  •
 

 المؤلفات:الكتب و  ❖
  جامعة دمشق, كلية االقتصاد .  الموارد البشرية إدارة (1
 الجامعة االفتراضية  بحوث التسويق .  (2
 جامعة دمشق, كلية االقتصاد أساسيات اإلدارة .  (3



 . جامعة دمشق, كلية االقتصاد  مبادئ اإلدارة ووظائفها (4

 كلية السياحة   جامعة البعث, .اإلدارة الفندقية  (5

 جامعة دمشق كلية االقتصاد  .العالقات العامة  إدارة (6

 كلية االقتصاد  .م المشروعات دراسة الجدوى االقتصادية وتقيي  (7

 جامعة دمشق, كلية االقتصاد  .دارة االنتاج والعمليات إ (8

 جامعة دمشق, كلية السياحة   .مبادئ السياحة  (9
 

 اإلشراف على الرسائل: ❖
فـــي قســم إدارة األعمــال كليـــة  والاادوتارا  الماجساااتيررسااائل علــى عـــدد مــن  شــر أأشــرفت و 
 جامعة دمشق. - االقتصاد 

معهــد العــالي  - أشــرفت علــى العديــد مــن مشــاريع التخــرج فــي جامعــات حكوميــة )دمشــقكمــا 
 .للتنمية اإلدارية(

 

 : المنشارةاألبحاث  ❖
 نموذج مقترح لبناء ثقافة الجودة في المنظمات الفندقية  -
 اخ التنظيمي على تمكين العاملين أثر المن -
 أثر بعض المتغيرات على مدى إدراك العنصر البشري ألهمية المشاركة في اتخاذ القرار   -
 أثر تكنولوجيا المعلومات  على وظائف إدارة الموارد البشرية  -

 أثر أبعاد المنظمة المتعلمة على تمكين العاملين في المؤسسات الخدمية -
 أثر جودة حياة العمل في االلتزام التنظيمي  -

    

 مهارات الحاسب:  ❖
 I C D Lشهادة القيادة الدولية للحاسب   -

 
 
 

 تيسااير زاهاار             د.  أ.                                               

 جامعة دمشق-كلية االقتصاد  -قسم إدارة األعمال                                               


