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 انسرية انزاتيت
 

 معهىماث شخصيت

 

 أَهى أسذ : االسى

 سىسٌ : اجلنسُخ
 1/8/1978حهت  : يكبٌ وربسَخ انىالدح

 .رششٍَديشك، عشيبَب، حٍ   :انؼنىاٌ احلبيل
 يزضوط:  انىػغ انؼبئهٍ

 515 590 933 963+  خهُىٌ   هبرف0

 0365 564 11 963+ صبثذ            
 0941 564 11 963+فبكس           

  ديشك، عشيبَب.، 147ص.ة انؼنىاٌ انربَذ0ٌ 
 0ayhamasad78@gmail.com انربَذ اإلنكرتوٍَ 

 عُذح  :انهغخ اإلَكهُضَخ
  (ICDLحبئض ػهً شهبدح انـ) 0يهبساد انكًجُىرش

 
 :انىضع انىظيفي

  77/9/7118يذَش انذساسبد وادلنبهظ يف ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ ينز 
 َ77/11/7117ؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ ينز سُخ يف ادلػؼى اذلُئخ انزذس 

 
 

 :املؤهالث انعهميت
 املؤهل العلمي السنة   

 ػنىاٌ األطشوحخ ثزمذَش ايزُبص،  دكزىساه يف االلزظبد، كهُخ االلزظبد، عبيؼخ ديشك     2010    
 حتشةش انتبادل انتجاس  أمنىرجاً( –قتصاد  يف سىسةت )سياساث اقتصاد انعشض ودوسها يف تىنيذ صذمت اننمى اال                     

 ، ػنىاٌ األطشوحخيبعسزري يف االلزظبد، كهُخ االلزظبد، عبيؼخ ديشك ثزمذَش ايزُبص         2007 
 )حتسني ششوط انذماج االقتصاداث انعشبيت يف االقتصاد انذويل(                                       

 ثزمذَش عُذ عذاً. ىو دساسبد ػهُب يف االلزظبد، كهُخ االلزظبد، عبيؼخ ديشكدثه          2003
 ثزمذَش عُذ. إعبصح يف االلزظبد، لسى االلزظبد، كهُخ االلزظبد، عبيؼخ ديشك          2001
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 :اخلرباث األكادمييت
 

 تدريس أكادميي
 مكان التدريس التدريسية املادة السنة
 زلبػشاد(ينهغُخ انجحش انؼهًٍ ) 0202

 االلزظبد انكهٍ )زلبػشاد(
 انزحىل اذلُكهٍ وادلؤسسٍ )زلبػشاد( -سُبسبد الزظبدَخ 

 انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشكادلؼهذ 

 االلزظبد انؼبو )زلبػشاد( 0202
 ادلبنُخ انؼبيخ )زلبػشاد(

 ديشك  -ادلؼهذ انؼبيل نهزنًُخ اإلداسَخ 
 يبعسزري انزأهُم وانزخظض يف اإلداسح 

 يخانؼب
 يؼهذ انزخطُط االلزظبدٌ واالعزًبػٍ الزظبد وسُبسبد انؼًم )زلبػشاد( 0202

 ديشك -هُئخ انزخطُط وانزؼبوٌ انذويل 
 م وانزخظض يف انزخطُطيبعسزري انزأهُ

 االعزًبػٍ
األكبدميُخ انسىسَخ انذونُخ نهزذسَت وانزطىَش،   انزحهُم االلزظبدٌ )زلبػشاد( 0202

 .ألػًبل انذونُخادثهىو إداسح  -ديشك  
 االلزظبد انكهٍ )زلبػشاد( 0209

 ادلؤسسٍ  )زلبػشاد(و انزحىل اذلُكهٍ  -سُبسبد الزظبدَخ 
 يؼهذ انزخطُط االلزظبدٌ واالعزًبػٍ

 ديشك -هُئخ انزخطُط وانزؼبوٌ انذويل 
يبعسزري انزأهُم وانزخظض يف انزخطُط 

 االلزظبدٌ واالعزًبػٍ
  ديشك -ادلؼهذ انؼبيل نهزنًُخ اإلداسَخ  (االلزظبد انؼبو )زلبػشاد 2019

 يبعسزري انزأهُم وانزخظض يف اإلداسح 
 انؼبيخ

 االلزظبد اجلضئٍ )زلبػشاد( 2019
 االلزظبد انسىسٌ، انجنُخ وادلشكالد )زلبػشاد(

 لىاػذ انكزبثخ االلزظبدَخ )زلبػشاد(

 ديشك-ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ 

 وينهغُخ رمذَش األػشاس واخلسبئش دح اإلػًبس انزنًُخ احملهُخ وإػب 2018
 )زلبػشاد( 

 وانزطىَش،  األكبدميُخ انسىسَخ انذونُخ نهزذسَت
  .دثهىو إداسح األصيبد وانكىاسس -  شكدي

 يف سىسَخ )متشٍَ رطجُمٍ( نهؼبطهني ػٍ انؼًماخزُبس ومتىَم َظبو محبَخ  2018
 )زلبػشاد( االلزظبد انسىسٌ، انجنُخ وادلشكالد

 )زلبػشاد( وانزششَؼبد االلزظبد انسىسٌ، األصيخ وسُبسبد انزحفُض
 الزظبد انسىق االعزًبػٍ، زلبػشاد )زلبػشاد(

 الزظبد ادلؼشفخ وانزغُري االلزظبدٌ )زلبػشاد(
 انزخطُط االسرتارُغٍ نهزنًُخ احملهُخ )زلبػشاد(

 )زلبػشاد( ضجُذ االلزظبدٌ وانزكُُف اذلُكهٍ، انزسُبسبد الزظبدَخ
 ُبساد انزؼبيم يغ لطبع انظنبػبد انزحىَهُخ انؼبيخ )متشٍَ رطجُمٍ(خ

  ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشك
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 (زلبػشاداجلضئٍ )االلزظبد  2017
 انجنُخ وادلشكالد )زلبػشاد( ،االلزظبد انسىسٌ

 االلزظبد انسىسٌ، األصيخ وسُبسبد انزحفُض )زلبػشاد(
 االلزظبد غري ادلنظى )زلبػشاد(

 انزخطُط االسرتارُغٍ نهزنًُخ احملهُخ )زلبػشاد(
 انزنًُخ احملهُخ كأحذ سُبسبد إػبدح انجنبء )حبنخ ػًهُخ(

 سُبسبد انزضجُذ االلزظبدٌ وانزكُُف اذلُكهٍ )زلبػشاد(الزظبدَخ، سُبسبد 
 )حبنخ ػًهُخ( 7117سُبسبد انزؼبيف االلزظبدٌ خالل ػبو 
 لىاػذ انكزبثخ االلزظبدَخ )زلبػشاد(

 ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشك
 

 الزظبد وسُبسبد انؼًم )زلبػشاد( 2016
 الزظبد انسىق االعزًبػٍ )زلبػشاد(

 االلزظبد غري ادلنظى )زلبػشاد(
 االلزظبد انسىسٌ، انجنُخ وادلشكالد )زلبػشاد(

 لىاػذ انكزبثخ االلزظبدَخ )زلبػشاد(

 ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشك
 

 سُبسبد انزضجُذ االلزظبدٌ وانزكُُف اذلُكهٍ )زلبػشاد(الزظبدَخ، سُبسبد  2015
 انجنُخ وادلشكالد )زلبػشاد( االلزظبد انسىسٌ،

 َظى وجتبسة احلًبَخ االعزًبػُخ )زلبػشاد(

 )زلبػشاد( ، األسس وادلفبهُىانزنًُخ احملهُخ

 ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشك
 

 سُبسبد انزضجُذ االلزظبدٌ وانزكُُف اذلُكهٍ )زلبػشاد(الزظبدَخ، سُبسبد  2014
 سُبسبد حتفُض االلزظبد يب ثؼذ األصيخ )متشٍَ رطجُمٍ(.

 )زلبػشاد( ، األسس وادلفبهُى وانزخطُطانزنًُخ احملهُخ
 َظى وجتبسة احلًبَخ االعزًبػُخ )زلبػشاد(

 الزظبد وسُبسبد انؼًم )زلبػشاد(
 اد(الزظبد انسىق االعزًبػٍ )زلبػش

 الزظبد ادلؼشفخ )زلبػشاد(
 االلزظبد غري ادلنظى )زلبػشاد(

 ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشك.
 

 أصيخ سؼش انظشف يف سىسَخ )متشٍَ رطجُمٍ( 2013
 االلزظبد غري ادلنظى )زلبػشاد(

 ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشك.
 

2010 
 

 جلبيؼخ االفرتاػُخ انسىسَخ، ديشكا (.زلبػشاد - )يمشس َظشٌ  االلزظبد اإلداسٌ
 انسنخ انضبَُخ -ثشَبيظ اإلعبصح يف االلزظبد 

 الزظبد ادلؼشفخ )زلبػشاد(.
 أصيخ انزنًُخ يف ادلنطمخ انشًبنُخ انششلُخ )حبنخ ػًهُخ(

 ركبنُف ومتىَم احلًبَخ االعزًبػُخ  يف سىسَخ )حبش رطجُمٍ(.

 ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشك.
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 الزظبد ادلؼشفخ )زلبػشاد(. 2009
 أصش انششاكخ األوسثُخ ػهً االلزظبد انسىسٌ )حبنخ ػًهُخ(.

 ادلؼهذ انىطين نإلداسح انؼبيخ، ديشك.
 

 الزظبد ادلؼشفخ )زلبػشاد(. 2008
 االلزظبد غري ادلنظى )زلبػشاد(.

 )حبنخ ػًهُخ(.ػٍ حىايم انطبلخ سُبسخ احلكىيخ يف سفغ انذػى 

 داسح انؼبيخ، ديشك.ادلؼهذ انىطين نإل
 
 

 
 
 

 اخلرباث انعمهيت:
يسبهى يف حتشَش رمشَش انزمذو احملشص ورمشَش االسزؼشاع انطىػٍ ألهذاف انزنًُخ ادلسزذايخ  .0

 .7171نهغًهىسَخ انؼشثُخ انسىسَخ، هُئخ انزخطُط وانزؼبوٌ انذويل، ديشك  7131نؼبو 
إلطالػ انمطبع انؼبو االلزظبدٌ ينز  خجري الزظبدٌ نذي وصاسح انظنبػخ ػًٍ انهغنخ انزنفُزَخ .0

 حزً اٌِ. 74/11/7119

ػؼى انهغنخ انؼهًُخ االسزشبسَخ انزخظظُخ نهمطبع ادلبيل ػًٍ يششوع انسُبسخ انىطنُخ  .3
 حزً اٌِ. 5/7/7119نهؼهىو وانزمبَخ واالثزكبس يف اذلُئخ انؼهُب نهجحش انؼهًٍ ينز 

(، زلىس ادلشأح وااللزظبد، 7116/7111سَخ )سرتارُغُخ رمذو ادلشأح انسىايسبهى يف إػذاد  .4
 (.7116/7117اذلُئخ انسىسَخ نشؤوٌ األسشح، ديشك )

 
 

 (.ثبننًى االلزظبدٌ)راد طهخ  :األحباث انعهميت احملكمت
، حبش ػهًٍ زلكى أعُض نهنشش يف رلهخ حبىس انجنُخ انشَؼُخ نهنًى االلزظبدٌ يف سىسَخ .0

 .7111الزظبدَخ ػشثُخ احملكًخ، يظش 
حبش ػهًٍ زلكى أعُض نهنشش يف  ،انزغبسح احلشح وأصشهب ػهً اننًى يف االلزظبداد اننبيُخ .0

 .7111رلهخ حبىس الزظبدَخ ػشثُخ احملكًخ، يظش 

 
 .(، وااللزظبد انذويل)راد طهخ ثبننىع االعزًبػٍ  :دساساث وأحباث

 ، (7117 – 7111اخزالالد سىق انؼًم يف االلزظبد انسىسٌ وسُبسبد رظحُحهب ) .0

 .7119ك نألحببس وانذساسبد )يذاد( دساسخ يمذيخ إىل يشكض ديش

    ، (7117 – 7111) دوس سُبسبد انزًىَم االعزًبػٍ يف انزًكني االلزظبدٌ نهًشأح انسىسَخ .0
 .7119دساسخ يمذيخ إىل يشكض ديشك نألحببس وانذساسبد )يذاد( 

، دساسخ يمذيخ إىل انهغنخ يخاألص انسُبسبد االلزظبدَخ احلسبسخ نهنىع االعزًبػٍ يب ثؼذ .3
 .7114االلزظبدَخ واالعزًبػُخ نغشة آسُب )اإلسكىا( 

فشص وحتذَبد رطجُك ارفبلُخ انششاكخ األوسثُخ انسىسَخ )لطبع انضساػخ، لطبع انسُبحخ،  .4
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ادلشكض انؼشثٍ نهزنًُخ، دساسخ أػذد نظبحل وصاسح االلزظبد وانزغبسح ثبنزؼبوٌ يغ لطبع ادلمبوالد(، 
 .7111ديشك 

رلبالد انزكبيم االلزظبدٌ يغ يظش يٍ وعهخ َظش سىسَخ، دساسخ يمذيخ إىل وصاسح  .5
 .)احملشس انشئُسٍ نهذساسخ( 7111االلزظبد انسىسَخ، ديشك 

دساسخ يمذيخ إىل وصاسح إيكبَُخ سفغ انشسىو اجلًشكُخ ػهً ثؼغ انىاسداد انسىسَخ،  .6
 .7111االلزظبد انسىسَخ، ديشك 

شأح انسىسَخ يف لطبع اخلذيبد، دساسخ يمذيخ إىل اذلُئخ انسىسَخ ظبهشح اصدَبد ػًم ادل .7
 .7118نشؤوٌ األسشح، ديشك 

انسىسَخ ادلشأح وانزهًُش االلزظبدٌ يف اجلًهىسَخ انؼشثُخ انسىسَخ، دساسخ يمذيخ إىل اذلُئخ  .8
 .7117نشؤوٌ األسشح، ديشك 

 
 )راد طهخ ثباللزظبد انذويل( :أوساق حبثيت

انظُنُخ يف أفشَمُب، وسلخ حبضُخ، يشكض انششق نهذساسبد انذونُخ، ديشك،  ادلظبحل االلزظبدَخ .0
7111. 

انظُنُخ يف يشحهخ يب ثؼذ األصيخ، إػبدح رىاصٌ االلزظبد  -انؼاللبد االلزظبدَخ األيشَكُخ .0
 .7119انؼبدلٍ، وسلخ حبضُخ، يشكض انششق نهذساسبد انذونُخ، ديشك، 

 .7119ضُخ، يشكض انششق نهذساسبد انذونُخ، ديشك، أصيخ انزجذل ادلنبخٍ انؼبدلٍ، وسلخ حب .3

 
 

 .)راد طهخ ثبألصيخ ادلبنُخ، واننًى االلزظبدٌ، واننىع االعزًبػٍ( :أوساق انعمم واحملاضشاث
(، 7111/7117حنى ثنُخ عذَذح نهمطبع انؼبو االلزظبدٌ يف سىسَب، سطذ وحتهُم اننزبئظ ) .0

، مجؼُخ انؼهىو االلزظبدَخ، ادلشكض 7118نؼبو  َذوح انضالصبء االلزظبدَخ ػًٍزلبػشح أنمُذ 
 .7118انضمبلٍ انؼشثٍ ثذيشك، أثى سيبَخ 

انزغرياد اذلُكهُخ انشئُسُخ نمىح ػًم ادلشأح انسىسَخ، وسلخ ػًم لذيذ إىل يهزمً ادلشأح انشاثغ يف  .0
 .7111إداسح األػًبل االلزظبدٌ، ديشك 

وسلخ ػًم لذيذ إىل يهزمً ادلشأح انضبنش يف حتذَبد اَذيبط اخلشجيني انشجبة يف لطبع انؼًم،  .3
 .7119إداسح األػًبل االلزظبدٌ، ديشك 

ثُخ وينظًخ انزغبسح انؼبدلُخ، وسلخ ػًم ولىاػذ دػى انسهغ انظنبػُخ يف ارفبلُيت انششاكخ األوس .4
 . 7119لذيذ إىل ينزذي ديشك االلزظبدٌ، ديشك 

ادلؼذح يٍ لجم ادلسزشبس انذويل فشَبَذو ط.  رمُُى إسرتارُغُخ طنبػخ اننسُظ و ادلالثس انسىسَخ .5
، ثشَبيظ انزحذَش وانزطىَش انظنبػٍ يف سىسَخ، وسلخ ػًم لذيذ إىل (UNIDOانجريرٍ يف انـ)

 .7119ديشك 

َمذ ػمالَُخ انسىق، األصيخ ادلبنُخ أمنىرعبً، وسلخ ػًم لذيذ إىل يشكض اإلػالو انؼشثٍ، ديشك  .6
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7118. 

ًذخم نهزًكني االعزًبػٍ، زلبػشح أنمُذ يف اننبدٌ انسشَبٍَ انزًكني االلزظبدٌ نهًشأح ك .7
 .7118األسصىركسٍ يف محض ثبنزؼبوٌ يغ يشطذ َسبء سىسَخ، محض 

االلزظبد انسُبسٍ دلؼذل اننًى ادلمرتػ يف اخلطخ اخلًسُخ انؼبششح، وسلخ ػًم لذيذ إىل ادلشكض  .8
اخلطخ اخلًسُخ انؼبششح يف سىسَخ"  انؼشثٍ نهذساسبد اإلسرتارُغُخ، َذوح "آفبق انزنًُخ ويششوع

 .7116ديشك 
 
 

 طهخ ثباللزظبد انذويل(. و)ر :تذسةب وتأهيم
ىسَخ، دوسح رذسَجُخ أػذد نظبحل يشكض رذسَت ثُخ انسولىاػذ ادلنشأ انسىسَخ يف ارفبلُخ انششاكخ األوس

 .7111رنًُخ ورشوَظ انظبدساد انسىسَخ، ديشك، انزغبسح اخلبسعُخ يف هُئخ 
 
 

 )حتهُم الزظبٌ، يمبالد سأٌ، حتمُمبد الزظبدَخ، نمبءاد الزظبدَخ(   :اقتصاد  إعالو
َشش يمبالد الزظبدَخ أسجىػُخ يف عشَذح  ، 1/11/7118 حزً   1/3/7118انزبسَخ 0 يٍ  -0

 األَبو انسىسَخ اخلبطخ.

 
 1/7/7118حزً  1/5/7117انزبسَخ 0 يٍ  -0

 انؼًم0  سئُس حتشَش 
 سىسَخ خبطخ(.)  انزأيني انشهشَخيكبٌ انؼًم0 رلهخ ادلظبسف و

 
 1/5/7117حزً  1/17/7115انزبسَخ 0 يٍ  -3

 انؼًم0 زلشس الزظبدٌ 
 يكبٌ انؼًم0 رلهخ اجملزًغ االلزظبدٌ انشهشَخ )سىسَخ خبطخ(.

 
 1/1/7117حزً  1/5/7115انزبسَخ0  يٍ  -4

 انؼًم 0 زلشس الزظبدٌ                              
 بد واننمم انشهشَخ )سىسَخ خبطخ(.يكبٌ انؼًم0 رلهخ االلزظ

 1/1/7116حزً  1/1/7115انزبسَخ 0 يٍ  -5
 انؼًم0 زلشس الزظبدٌ/ ػؼى هُئخ حتشَش

 يكبٌ انؼًم0 رلهخ ركنىنىعُب انظنبػخ انفظهُخ )سىسَخ خبطخ(.
 

 1/7/7115حزً  77/7/7117يٍ  :انزبسَخ -6

   ػؼى هُئخ حتشَش /زلشس الزظبد0ٌ انؼًم
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 وأسىد األسجىػُخ انسُبسُخ )سىسَخ خبطخ(. رلهخ أثُغ : يكبٌ انؼًم
 
 
 .(واننًى االلزظبد )راد طهخ ثباللزظبد انذويل  :نكتب انعهميتا

 7115 ػبو صالصخ أعضاء،(، 7111-7114انزحىل وانظذيخ )االلزظبد انسىسٌ  .0

(، 7111 -1961)ش وانزنًُخ انؼبئؼخ يف َظف لشٌ مااللزظبد انسىسٌ ادلهذوس، )اننًى اناليسز .0
 .7114ػبو 

 ػبو ،(ػمُذح انسىق، الزظبد انؼشع، ادلنهظ اننمذٌ)انجنً انهُربانُخ اننظشَخ نهزغري االلزظبدٌ،  .3
7111. 

 .7119 ػبو ،(انظنبػبد ادلؼشفُخ كًذخم ثذَم)َمذ اَذيبط االلزظبداد انؼشثُخ،  .4

 .7118 ػبو ،(ثبسزخذاو َظشَيت اننظى انؼبدلُخ وانزجبدل اناليزكبفئ)رفكُك انؼىدلخ  .5
 
 

 :املتبعت انذوساث انتذسةبيت
 (.7119دساسبد اجلذوي االلزظبدَخ، )طنبع اجلىدح انؼشة، ديشك  .0

إػذاد لبئًخ انزذفمبد اننمذَخ وفك يؼبَري احملبسجخ انذونُخ، )طنبع اجلىدح انؼشة، ديشك  .0
7119.) 

 (.7114، ديشك/ثريودادلشكض انذويل نهظحبفُني، )يهبساد انزحشَش االلزظبدٌ،  .3

 
 

 (.واننىع االعزًبػٍ)راد طهخ ثباللزظبد انذويل  :املشاسك فيها عمموسشاث ان
اجلًؼُــخ )، أصيــخ انفكــش االلزظــبدٌ انشأرــبيل انشاهنــخ ورــذاػُبسب ػهــً انسُبســبد االلزظــبدَخ    .0

 (.7111انؼشثُخ نهجحىس االلزظبدَخ وكهُخ االلزظبد جببيؼخ ديشك، ديشك 

، انسـىسَخ  صاسح االلزظـبد +و UNDP+UNCTAD) االرفبلُبد األسبسُخ دلنظًخ انزغبسح انؼبدلُـخ  .0
 (.7119ديشك 

)ينظًـخ انؼًـم انذونُـخ، ديشـك      زؼهمخ ثبدلسبواح ثني اجلنسنيادلخ ُسبساأل انؼًم انذونُخارفبلُبد  .3
7119.)  

 .(7116ذسَت نهؼًم انزنًىٌ، نجنبٌ، رلًىػخ األحببس وانز)اننىع االعزًبػٍ وانزغبسح،  .4
 
 
 

 :هنيتاجلمعياث واالحتاداث امل
 ػؼى اجلًؼُخ انؼشثُخ نهجحىس االلزظبدَخ. .0

 .ػؼى مجؼُخ انؼهىو االلزظبدَخ انسىسَخ .0


