
Curriculum Vitae 

                                                           

Personal Details: 
Name: Carol Farid Al Sayegh. 

Telephone: Mobile +963999506686 

Date of Birth: 8 February 1986. 

Nationality: Syrian. 

Marital Status: single 

E-Mail Address: dr.alsaygh@wiu.edu.sy             

c.carol86@gmail.com 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?user=

C8ly-m4AAAAJ&hl=en 

Formal Education: 

➢ 2015-2018: Certificate of PHD in Economics and planning, Faculty of 

Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria. 

➢ 2009-2012 Certificate of Masters in Economics and Planning, Faculty of 

Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria. 

➢ 2004-2008 Bachelor's degree in Banking and Finance, Faculty of Economics, 

Tishreen University, Lattakia, Syria. 

Academic Positions: 

➢ 2022 Till Now: Dean at Wadi International University (WIU), Faculty of 

Managerial and Economic Science 

➢ 2021 -2022: Vice Dean at Wadi International University (WIU), Faculty of 

Managerial and Economic Science. 
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➢ 2021 Till Now: Head of Banking and Finance Department at Wadi International 

University (WIU), Faculty of Managerial and Economic Science. 

➢ 2020 Till Now: Quality Assurance Unit Manager at Wadi International 

University (WIU), Faculty of Managerial and Economic Science. 

Teaching Experience: 

I have taught the following courses at Wadi International University (WIU) in 

English language: 

1- Principles of Microeconomics/Microeconomics (WIU). 

2- Principles of Macroeconomics/Macroeconomics (WIU). 

3- Tax Theory & Systems (WIU). 

4- Economic Policy (WIU). 

5- Money & Banking (WIU). 

6- Methods of Scientific Research (WIU). 

7- Electronic banking operations (WIU). 

8- Bachelor thesis in Business Administration, Banking & Finance, And Marketing 

(WIU). 

9- Communication Skills (WIU). 

 

Publications: 

➢ "Macroeconomic policies and their role in stimulating aggregate investment" 

(analytical study and future vision for reconstruction in Syria), Journal of 

Economic and Political Sciences, Damascus University. The date of submission is 

2/6/2020, the date of acceptance of publication is 16/9/2020. 

➢ "Administrative Corruption and its Repercussions on the Hidden Economy in 

Syria", Journal of Administrative and Economic Sciences, Special Issue of the 

Fourth Scientific Conference of the College of Administration and Economics, 

Tikrit University, 4-5/3/2020. 

➢ "Analytical Study of the Impact of Water Demand Management Strategy in 

Achieving Economic Development in Syria", Journal of Economic and Legal 



Sciences, Tartous University, Delivery Date: 25/11/2017, Publication Acceptance 

Date: 28/1/2018. 

➢ "The Impact of Water Resources Usage on Water Status and Agricultural 

Development in Syria", The International Journal of Business and Social Science 

Volume 8 • Number 7 • July 2017, ID17354, USA, date of submission: 7/8/2017, 

published on 9/30/2017. 

➢ "Assessing the Impact of Water Policy on Economic Development in Syria", 

Journal of Economic and Financial Research, university of Oum El Bouaghi - 

Algeria-, date of delivery: 02/26/2017, date of acceptance of publication: 5/17/2017. 

➢ "The Syrian Water Reality - Analytical Study and Future Prospects", Journal 

of Economic Sciences, Al-Baath University, Delivery Date: 10/27/2016, 

Publication Acceptance Date: 12/2/2017. 

➢ "Analytical Study of the Role of Syrian Water Policy in the Development and 

Management of Water Resources", Journal of Economic and Political Sciences, 

Damascus University Delivery Date: 9/25/2016, Publication Acceptance Date: 

1/15/2017. 

➢ "Analytical Study of the Economics of Water Resources", Tishreen University 

Journal of Economic and Legal Sciences, Tishreen University, date of delivery 

10/29/2015, date of acceptance of publication 5/19/2016. 

➢ "Analytical study of the causes of imbalance in the Syrian water issue", 

Tishreen University Journal of Economic and Legal Sciences, Tishreen University, 

date of delivery 29/4/2015, date of acceptance of publication 10/4/2015. 

➢ "An analytical study of the reality of the Syrian industrial sector and its 

contribution in the national economy", Tishreen University Journal of Economic 

and Legal Sciences, Tishreen University, date of delivery 7/11/2013, date of 

acceptance of publication 9/3/2014. 

➢ "An Analytical Study of the Internal and External Challenges Facing the 

Industrial Sector in Syria", Tishreen University Journal of Economic and Legal 

Sciences, Delivery Date 9/15/2011, Publication Acceptance Date 8/1/2012. 



Conferences and exhibitions: 

➢ Participation in a research paper entitled "Administrative Corruption and its 

Repercussions on the Hidden Economy in Syria", in the Fourth International 

Scientific Conference: "Hidden Economy and Crisis Management", University of 

Tikrit, College of Administration and Economics, for the period 4-5/3/2020. 

➢ Participation in a paper entitled "Social Responsibility in Universities - a 

proposed general framework", in the first conference: “Towards Strengthening 

Corporate Social Responsibility” CSR, Young International Chamber of Homs 

under the auspices of the Ministry of Social Affairs and Labor, and with the support 

of the Homs Chamber of Industry, the strategic partner of the Chamber and within 

the business sector on 9/26/2020. 

➢ Participation with a research entitled "The role of statistical methods in 

evaluating the reality of water policy and its impact on Economic development 

in Syria" in the First International Statistical Conference, Faculty of Economics, 

Damascus University on 1-2/7/2019. 

➢ Participation in a workshop entitled "The Role of Statistics in the Economy", which 

was organized by the Statistics and Programming Department at the Faculty of 

Economics at Tishreen University on 9/5/2016 with a working paper entitled "The 

Role of Statistical Methods in Drawing and Planning the Syrian Water Policy". 

➢ A course in Managerial Accounting, in Aleppo Finance Directorate in the period (3/10-

30/11,2010). 

➢ A course in the mechanism of work of the Syrian Commercial Bank - Lattakia, 

Syria, in the period (12-30 July 2008). 

➢ Workshop in the financial markets (Amman Stock Exchange) - Amman, Jordan - 

between 11-14/April/2008. 

Accredited Certifications: 

➢ Certificate of attendance of the second international conference “The future of 

education, training and human development between stereotype and innovation” 

from New world Institute for Private Training in cooperation with the Arab Planning 

Institute, State of Kuwait, the period 21-24/4/2021. 



➢ Certificate of Statistical Methods and Performance Quality Control Tools, from the 

Arab Quality Makers Administration AQM, 15/8/2020. 

➢ Experience certificate in government financial and accounting work from the 

Latakia Finance Directorate - Budget, Treasury. 

➢ International Computer Driving License ICDL (2011). 

➢ Financial Training and Qualification Certificate / Management Accountant / (2010): 

Ministry of Finance, Directorate of Human Resources, Aleppo Governorate. 

➢ Al-Rasheed Program for Accounting and Warehousing (2009). 

Work/ Experiences History: 

 (2014-2018) Head of the Public Economic Sector Division and managing the 

unification of public accounts in the Public Accounts Department in the Central 

Treasury Department in Latakia Finance Directorate. 

(2011-2013) Head of the Receipts Division in the Central Treasury Department in 

Latakia Finance Directorate. 

(2011-2012) Member of the Inspection and Financial Supervision Committees of the 

Central Organization for Financial Supervision, Latakia Branch. 

(2009-2011) Head of the Budget Revenue Division in the Central Treasury Department 

in Latakia Finance Directorate. 

(2007-2009) Trust Fund of the International Company for Shipping Agencies / Agents 

of the NORASIA Shipping Line. 

Skills: 

➢ Computer skills: SPSS, Open QM, Al-Rasheed Program for Accounting and 

Warehousing, Microsoft Excel and Access, ICDL 

➢ Language skills: Arabic: mother tongue, excellent reading and writing English, 

German: A1 level. 

 

 

* All Documents are available upon request. 
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 البيانات الشخصية:
 االسم: كارول فريد الصايغ

 8/2/1986الالذقية   الوالدة:محل وتاريخ 

 سورية. –عربية  الجنسية:

 : عازبة.الوضع االجتماعي

 جامعة الوادي الدولية الخاصة، كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية. مكان العمل الحالي:

 قسم الخزينة المركزية. -مديرية مالية الالذقية مكان العمل السابق:

 963999506686+ الجوال:  رقم الهاتف:

            dr.alsaygh@wiu.edu.sy Address: Mail-E 

c.carol86@gmail.com 

Google Scholar:  

https://scholar.google.com/citations?user=

m4AAAAJ&hl=en-C8ly 

 المؤهالت األكاديمية و العلمية
o 2015-2018: دكتوراه في االقتصاد والتخطيط، كلية االقتصاد، جامعة تشرين. 
o 2009-2012: .ماجستير في االقتصاد والتخطيط، كلية االقتصاد، جامعة تشرين 
o 2004-2008:  المالية والمصرفية، كلية االقتصاد، جامعة تشرين.إجازة في العلوم 

 :األكاديمية الخبرات اإلدارية
o 2022  عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية بجامعة الوادي الدوليةتاريخه: حتى 
o 2021-2022: نائب عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية بجامعة الوادي العالمية. 
o 2021  :العلوم المالية والمصرفية في جامعة الوادي الدولية رئيس قسمحتى تاريخه (WIU)  كلية العلوم اإلدارية ،

 .واالقتصادية
o 2020 لكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية : مدير وحدة ضمان الجودة حتى اآلن( في جامعة الوادي الدوليةWIU). 
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 الخبرة األكاديمية في التدريس والتعليم: 
o التحليل االقتصادي الجزئي  مقرر FR201& MICE)كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 
o التحليل االقتصادي الكلي مقرر FR206&MACE )كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 
o السياسات االقتصادية قررم EPO )كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 
o المحاسبة الضريبية  قررم TAX)كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 
o  مقرر النقود والمصارفFR301 )كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 
o  مقرر العمليات المصرفية االلكترونيةBK303 )كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 
o  مهارات التواصلGN102 )كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 
o منهجية البحث العلمي FR401  )كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 
o  اإلشراف على مشاريع التخرج(BK405,BA405,MK405) )كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة الوادي(. 

 :ميةاألبحاث العل
o  " دراســة تحليلية ورؤية ُمســتقبلية " السـّياسـات االقتصادية الكّليـة ودوِرها في تحفيز االسـتثمار الكليبحث بعنوان(

، تاريخ قبول 2/6/2020تاريخ التسليم  مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية. ،إلعادة اإلعمار في سورية(
 .16/9/2020النشر 

o  :الفساد اإلداري وانعكاساته على االقتصاد الخفي في الجمهورية العربية السورية"، مجلة جامعة تكريت بحث بعنوان"
-4للعلوم اإلدارية واالقتصادية، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، 

5/3/2020. 
o لطلب المائي في تحقيق التنمية االقتصادية في سورية، مجلة جامعة بحث بعنوان دراسة تحليلية ألثر استراتيجية إدارة ا

 .28/1/2018، تاريخ قبول النشر: 25/11/2017طرطوس، تاريخ التسليم: 
o  :بحث بعنوانThe Impact of Water Resources Usage on Water Status and Agricultural 

Development in Syria،  في مجلةInternational Journal of Business and Social Science  
Volume 8 • Number 7 • July 2017  برقمID17354  المجلة الدولية لألعمال والعلوم االجتماعية، الواليات

 .30/9/2017، تاريخ النشر 7/2017 /8المتحدة األمريكية، تاريخ التسليم:  
o ية في الجمهورية العربية السورية، مجلة البحوث االقتصادية بحث بعنوان تقييم أثر السياسة المائية على التنمية االقتصاد

، تاريخ قبول 26/02/2017والمالية، جامعة العربي بن امهيدي، أم البواقي، الجزائر، تاريخ التسليم: 
 .17/5/2017النشر:

o  سليم: دراسة تحليلية وآفاق مستقبلية، مجلة جامعة البعث، تاريخ الت -بحث بعنوان الواقع المائي السوري
 .12/2/2017، تاريخ قبول النشر:27/10/2016

o  بحث بعنوان دراسة تحليلية لدور السياسة المائية السورية في تنمية وإدارة مورد المياه، مجلة جامعة دمشق للعلوم
 .15/1/2017، تاريخ قبول النشر: 25/9/2016االقتصادية والقانونية، تاريخ التسليم:



o قتصاديات الموارد المائية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية في سلسلة بحث بعنوان دراسة تحليلية ال
 .19/5/2016، تاريخ قبول النشر 29/10/2015العلوم االقتصادية والقانونية، تاريخ التسليم 

o لدراسات بحث بعنوان دراسة تحليلية ألسباب االختالل في المسألة المائية السورية، مجلة جامعة تشرين للبحوث وا
 .4/10/2015، تاريخ قبول النشر 29/4/2015العلمية في سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، تاريخ التسليم 

o  بحث بعنوان دراسة تحليلية لواقع القطاع الصناعي السوري ومساهمته في االقتصاد الوطني، مجلة جامعة تشرين
، تاريخ قبول النشر 7/11/2013االقتصادية والقانونية، تاريخ التسليم للبحوث والدراسات العلمية في سلسلة العلوم 

9/3/2014. 
o   بحث بعنوان: دراسة تحليلية للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القطاع الصناعي في سورية، مجلة جامعة

، تاريخ قبول 15/9/2011سليم تشرين للبحوث والدراسات العلمية في سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، تاريخ الت
 .8/1/2012النشر 

 :التي تم المشاركة بها العلمية والمؤتمرات األنشطة
o  مشاركة ببحث بعنوان "الفساد اإلداري وانعكاساته على االقتصاد الخفي في الجمهورية العربية السورية"، في المؤتمر

 .5/3/2020-4جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، للفترة الدولي العلمي الرابع :"االقتصاد الخفي وإدارة األزمات"، 
o إطار عام مقترح"، في المؤتمر األول: " نحو تعزيز  -مشاركة ببحث بعنوان " المسؤولية المجتمعية في الجامعات

، وبدعم الغرفة الفتّية الدولّية حمص برعاية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، CSR"المسؤولية المجتمعية للشركات 
 .26/9/2020بتاريخ  من غرفة صناعة حمص الشريك االستراتيجي للغرفة وضمن قطاع األعمال

o  2/7/2019-1مشاركة ببحث في المؤتمر الدولي اإلحصائي األول، كلية االقتصاد، جامعة دمشق بتاريخ. 
o  كلية االقتصاد بجامعة  نظمها قسم اإلحصاء والبرمجة في ورشة عمل بعنوان دور اإلحصاء في االقتصادبمشاركة

 بورقة عمل بعنوان دور األساليب االحصائية في رسم وتخطيط السياسة المائية السورية. 5/2016/ 9تشرين بتاريخ
o  ،(.2010 30/11-3/10في الفترة ) وزارة المالية، مديرية الموارد البشرية، محافظة حلبدورة محاسب إدارة 
o  (.2008تموز  30-12الالذقية، سورية، في الفترة ) –ري دورة في آلية عمل المصرف التجاري السو 
o )2008نيسان//14-11بين  -عمان، األردن -ورشة عمل في األسواق المالية )بورصة عمان. 

 الشهادات المعتمدة:
o  شهادة حضور المؤتمر الدولي الثاني " مستقبل التعليم والتدريب والتنمية البشرية بين النمطية واالبتكار" من معهد

 .24/4/2021-21نيوورلد للتدريب األهلي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، دولة الكويت، الفترة 
o  األساليب االحصائية وأدوات التحكم بجودة األداء، من إدارة صناع الجودة العرب شهادةAQM ،15/8/2020. 
o  الموازنة، الخزينة. -الالذقيةخبرة في العمل المالي والمحاسبي الحكومي من مديرية مالية شهادة 
o  شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسبICDL (2011.) 
o ( /وزارة المالية، مديرية الموارد البشرية، محافظة حلب.2010شهادة التدريب والتأهيل المالي /محاسب إدارة :) 
o ( 2009برنامج الرشيد للمحاسبة والمستودعات.) 

 



 :السابقة ةلمهنياالعملية و الخبرات 

o (2014-2018):  رئاسة شعبة القطاع االقتصادي العام وإدارة أعمال توحيد قطع الحسابات العامة في دائرة الحسابات
 العامة في قسم الخزينة المركزية في مديرية مالية الالذقية

o (2011-2013): رئاسة شعبة المقبوضات في قسم الخزينة المركزية في مديرية مالية الالذقية. 
o (2011-2013):عضو لجان التفتيش والرقابة المالية التابعة للجهاز المركزي للرقابة المالية فرع الالذقية. 
o (2009-2011): رئاسة شعبة واردات الموازنة في قسم الخزينة المركزية في مديرية مالية الالذقية 
o (2007-2009):  أمانة صندوق الشركة العالمية للتوكيالت المالحية/ وكالء خطNORASIA  للنقل البحري. 

 :المهارات

o  :برنامج مهارات استخدام الحاسوبSPSS ،Open QM                 ،برنامج الرشيد للمحاسبة والمستودعات ،
Microsoft Excel and Access ،ICDL 

o :مستوى األلمانيةممتازة قراءة وكتابة،  االنكليزية: اللغة األم، العربية  مهارات اللغة :A1. 
 

 كافة المستندات والوثائق متاحة عند الطلب. *

 


