السيشة الزاتيت
لألستار الذكتىس سويش سعذ

أوال -البياناث الشخصيت والحالت االجتواعيت :
 :ضًير ضعذ
االضى ٔانُطثح
يكاٌ ٔذاريخ انٕالدج  :يريريرا 12آرار 1944
 :ركر
انعُص
 :يرسٔض
انحانح االظرًاعيح
 :اشُاٌ
عذد األٔالد
 :أيم
اضى انسٔظح
 :عرتيح ضٕريح
ظُطيح انسٔظح
انًؤْم انعهًي نهسٔظح  :دكرٕراِ دٔنح في االقرصاد-
أضرارج في كهيح االقرصاد تعايعح حهة
ٔعًهٓا
 :ضٕريح -حهة/انطرياٌ انعذيذج/شارع فرحي إَطاكي /تُايح رقى  / 16طاتق شاَي
انعُٕاٌ انذائى
ْاذف  /021- 2276358فاكص  / 021- 2279654يٕتايم0955455035 :
انعُٕاٌ االنكررَٔي samirsaaddr@gmail.com :

انيا ًا -بياناث الذسجت العلويت:
الشهادة :

تكانٕريٕش

ظيذ
التقذيش :
التخصص العام :رياضياخ
التخصص الذقيق :رياضياخ
عرتي
لغت الذساست:
ديشق /ضٕريح
الجاهعت:
أيهٕل1965/
تاسيخ الونح :
 أعهى درظح عهًيح
 دٔراخ تحصيح

دكرٕراِ حهقح شانصح

دتهٕو

ظيذ ظذا
ظثر
ظثر نيLie
فرَطي
تٕاذييّ/فرَطا
حسيراٌ1976 /

ظيذ تكفايح
رياضياخ تحرح
ظثر ٔذحهيم
فرَطي
تٕاذييّ/فرَطا
حسيراٌ1974/

دكرٕراِ دٔنح
يًراز
ظثر

Lie

ظثر ني
فرَطي
تٕاذييّ/فرَطا
حسيراٌ1978/

 :دكرٕراِ دٔنح يٍ فرَطا
 :ضُح تحس عهًي  -ظايعح تاريص  /6فرَطا ـ عاو 1987-1986
أرتعح أشٓر تحس عهًي ـ ظايعح تاريص / 6فرَطا عاو 2003

الثا  -اللغاث التي يجيذها :
 انعرتيح  :قراءج -كراتح -يحادشح /تشكم يًراز .
 انفرَطيح  :قراءج -كراتح -يحادشح /تشكم يًراز .
 االَكهيسيح  :قراءج -كراتح -يحادشح /تشكم ظيذ ظذا .
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سابعا ًا  -الخبشة الىظيفيت :
 درّش في ظايعح حهة يٍ  1972إنى . 2007
 اضرهى يُاصة إداريح عهًيح في ظايعح حهة .
خاهسا ًا  -الكتب والوؤلفاث :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

كراب انًذخم انى انعثر انحذيس (انعثر  )1نطالب انطُح األٔنى تكهيح انعهٕو  .يُشٕراخ
ظايعح حهة . 1981
كراب انًذخم إنى انعثر انخطي (انعثر  ) 2نطالب انطُح األٔنى تكهيح انعهٕو  .يُشٕراخ ظايعح حهة . 1982
كراب انرياضياخ انعايح(] )1انعثر[ نطالب انطُح األٔنى في كهيح انُٓذضح انكٓرتائيح .يُشٕراخ ظايعح حهة
. 1983
كراب انرياضياخ نطالب انطُح األٔنى عهٕو طثيعيح تكهيح انعهٕو  .يُشٕراخ ظايعح حهة .1981
كراب انُٓذضح انرفاضهيح نطالب انطُح انراتعح رياضياخ تكهيح انعهٕو  .يُشٕراخ ظايعح حهة . 1985
كراب ظثر( ] )4انعثر انخطي[ نطالب انطُريٍ انصاَيح ٔانصانصح تكهيح انعهٕو  .يُشٕراخ ظايعح حهة .1996
كراب انرياضياخ نطالب انطُح األٔنى في كهيح انصيذنح تعايعح حهة  .يُشٕراخ ظايعح حهة .1996
كراب انثُى انعثريح ( )1نطالب انطُح انصاَيح رياضياخ .يُشٕراخ ظايعح حهة 2004

سادسا ًا  -األبحاث:
أنّف في يعال انرياضياخ أكصر يٍ  50تحس يرُٕع .

سابعا ًا  -اإلششاف :
1ـ اإلشراف عهى انعذيذ يٍ حهقاخ انثحس في دتهٕو انعثر .
2ـ اإلشراف عهى رضانح ياظطرير في يعال انُٓذضح انرفاضهيح ٔقذ ذى انذفاع عُٓا عاو . 1996
3ـ اإلشراف عهى رضانح ياظطرير في يعال انعثر ٔقذ ذى انذفاع عُٓا عاو .1998
4ـ اإلشراف عهى رضانح دكرٕراِ في يعال انُٓذضح انرفاضهيح ٔقذ ذى انذفاع عُٓا عاو . 2001
5ـ اإلشراف عهى رضانح ياظطرير في يعال انعثر ٔقذ ذى انذفاع عُٓا عاو . 2005
6ـ اإلشراف عهى رضانح ياظطرير في يعال انعثر (ذذريط انحهقاخ) ٔ,قذ ذى انذفاع عُٓا عاو .2008

اهنا ًا  -الوؤتوشاث والنذواث :
 -1يؤذًر انرياضياخ ٔانحاضٕب انًُعقذ في ذَٕص عاو ٔ 1984أنقيد فيّ يحاضرج .
 - 2يؤذًر انرياضياخ انًُعقذ في فرَطا(تاريص) عاو .1987
 - 3أضثٕع انعهى انطادش ٔانصالشٌٕ انًُعقذ في ديشق عاو ٔ1987أنقيد فيّ تحصا.
 - 4يؤذًر انرياضياخ انراتع األردَي انًُعقذ في األردٌ(ارتذ)عاو ٔ1998أنقيد فيّ تحصا.
 - 5يؤذًر انعهٕو انًُعقذ في انقاْرج عاو ٔ 2001أنقيد فيّ تحصا .
 -6انًشاركح في انعذيذ يٍ انًؤذًراخ ٔانُذٔاخ ٔأضاتيع عهى يحهيح .
7ـ انًشاركح في انعذيذ يٍ انهعاٌ اإلداريح ٔنعاٌ شؤٌٔ انطالب .

2

تاسعا ًا  -الوىضىعاث الوتخصصت التي يوكن العول أو تقذين االستشاساث فيها:
 -1انرذريص انعايعي ٔانثحس انعهًي حطة انخثرج انٕظيفيح .
 -2ذحكيى أتحاز ٔاإلشراف عهى يعهح عهًيح ٔذقذيى االضرشاراخ .
 -3انقياو تأعًال إداريح ٔعهًيح .

األستار الذكتىس
سويش سعذ
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