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 التأهيل األكاديمي
 )2016 كانون الثاني – 2011            (كانون األول  في إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة دمشق الدكتوراهدرجة  -

عنوان األطروحة: "أثر تنمية مهارات الذكاء العاطفي والتعلم التنظيمي في الفعالية المؤسساتية: دراسة مقارنة بين وزارة 
 التعليم العالي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي"

 )2010 آب – 2007 في إدارة األعمال، كلية االقتصاد، جامعة دمشق           (أيلول الماجستيردرجة  -
عنوان األطروحة: "دور تنمية الذكاء العاطفي على تطوير المسار الوظيفي: دراسة مقارنة بين القطاع المصرفي الخاص 

 والعام"
 )2006 تموز – 2002 الجامعية في االقتصاد اختصاص إدارة أعمال، جامعة تشرين، (أيلول اإلجازةدرجة  -

 التأهيل المهني
 ).2011 "بناء السيناريو"، طوكيو، اليابان     (تشرين األول GAMS خوارزمية علىدورة تدريبية  -
  "تدريب على تطوير جداول المدخالت والمخرجات" ناغويا، اليابان  EXCELتأهيل متخصص على برنامج الـ  -

 )2011(تشرين األول 
 )2011 "بناء النموذج االقتصادي" طوكيو، اليابان  (آذار GAMS خوارزمية الـ دورة تدريبية على -
  "تدريب على تطوير جداول المدخالت والمخرجات" دمشق، سورياEXCELدورة تدريبية على برنامج الـ  -

 )2011(آذار 
 ) 2012 نيسان – 2011دورة تدريبية في مجال "االقتصاد الكلي", دمشق, سوريا خالل الفترة (تشرين األول  -
، ECOmod" معهد GAMS "نمذجة التوازن العام باستخدام الـ GAMSعلى خوارزمية الـ دورة تدريبية  -

 )2010اسطنبول، تركيا  (تموز 
 )2010"، دمشق، سوريا  (آذار SAM" جداول مصفوفة الحسابات القومية االجتماعية دورة تدريبية  -
تم ممارسة التدريب المهني على حاالت عملية تتعلق بـ "مشاكل النقل وتطوير نماذج التوازن العام" باستخدام  -

 ).2011 – 2010 خالل الفترة (JICA بالتعاون مع GAMSبرمجية الـ 
تم ممارسة التدريب المهني على حاالت عملية تتعلق بـ "تطوير نموذج االقتصاد القياسي لالقتصاد السوري"  -

 ).2010 – 2009 خالل الفترة (GTZ بالتعاون مع E-Viewsباستخدام برمجية الـ 
 

 
 الخبرة المهنية

  وحتى اآلن).– 2018رئيس قسم الموارد البشرية لدى المعهد العالي للتنمية البشرية (أيلول  
  وحتى اآلن).– 2018محاضر لدى جامعة القلمون الخاصة (أيلول  
 "وحتى اآلن).–2018 لدى المعهد العالي للتنمية اإلدارية: (حزيران مدرس "عضو هيئة تدريسية 
  2017 أيلول  – 2016لدى بيت االستشارات االقتصادية والقانونية: (أيلول خبير استشاري.( 

 متابعة وتطوير الفعالية المؤسساتية في إطار رفع مستوى األداء لعدد من المؤسسات والفعاليات االقتصادية. -



إعداد ودعم الموقع التفاوضي لعدد من الفعاليات االقتصادية في إطار تطوير برامج دعم اإلنتاج مع عدد من  -
 المنظمات الدولية.

إعداد وتطوير تقارير التتبع االقتصادي على المستوى المحلي والعالمي عبر متابعة مؤشرات االقتصاد السوري  -
 على المستوى الكلي والجزئي.

 المشاركة والمساهمة في العديد من المؤتمرات وورش العمل المعنية باإلصالح المؤسساتي واالقتصادي. -
  2016 أيلول – 2016لدى وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية:  (نيسان مدير المعلومات والتواصل التجاري( 

 تطوير وتنظيم قواعد بيانات االستيراد والتصدير وتقدير المؤشرات االقتصادية على المستوى الكلي والجزئي. -
 تحسين كفاءة القرار االقتصادي باالعتماد على المؤشرات االقتصادية واألداء المؤسساتي. -
 تقييم اعتمادية اإلجراءات التصديرية واالستيرادية عبر متابعة أتمته ملف التجارة الخارجية. -
 نقطة تواصل في تسهيل إجراء األعمال وتوزيع اإلمكانيات المتاحة. -

  ،2014 (آبوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية:رئيس دائرة اإلعالم والعالقات العامة، ومساعد وزير االقتصاد–
 )2016نيسان
 منسق لجداول طلبات االستيراد اليومية. -
المساهمة في إعداد وتنسيق العديد من المذكرات ذات الطبيعة الخاصة على المستوى الكلي (مثل: مذكرة السياسات  -

الحكومية، تقارير ومذكرات حول السياسة االقتصادية / المالية / النقدية) وعلى المستوى الجزئي ( مثل: التطوير 
 المؤسساتي، دليل منح إجازات االستيراد)

 تطوير مؤشرات أداء التجارة الخارجية وتطورات سعر الصرف والسوق النقدية. -
 متابعة وإعداد وتنسيق الملفات ذات الطبيعة الخاصة. -
 العمل كنقطة تواصل مع الفعاليات االقتصادية وتطوير جداول وخطط االستيراد الدورية لتنظيم عملية االستيراد. -
  ،2014 آب – 2014مكتب المتابعة، هيئة التخطيط والتعاون الدولي:  (آذار رئيس شعبة( 

 .إعداد وتطوير "قائمة توصيف المشاريع االستثمارية" -
 عضو مقرر في لجنة "تقييم معمل الديماس". -
 المساهمة في تحضير ملفات اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السورية. -
 المساهمة في إعداد الموازنة العامة للدولة ومناقشة البرامج االستثمارية للجهات الحكومية. -
  ،2013 آذار – 2010مديرية النمو والنمذجة االقتصادية، هيئة التخطيط والتعاون الدولي: (أيلول رئيس شعبة( 

 إعداد وتطوير سيناريوهات نموذج االقتصاد القياسي عند إعداد مشروع الخطة الخمسية الحادية عشر. -
 CGE Modelبناء وتطوير مصفوفة الحسابات القومية االجتماعية لالقتصاد السوري وتطوير نموذج التوازن العام  -
 بناء وتطوير نموذج االقتصاد القياسي لالقتصاد السوري وقواعد البيانات المرتبطة به. -
  ،2010 أيلول – 2008مديرية النمو والنمذجة، هيئة التخطيط والتعاون الدولي: (كانون األول معاون رئيس شعبة( 

 تطوير تقارير ربعية عن االقتصاد السوري الكلي. -
 المساهمة في دراسات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالحالة السورية. -
 تحديث قواعد البيانات والمؤشرات االقتصادية الكلية والجزئية. -
 مذكرات دورية حول التقارير االقتصادية العالمية التي ترصد حالة االقتصاد السوري. -
  2016آب – 2016محاضر في المعهد العالي للتنمية اإلدارية، جامعة دمشق: (كانون الثاني( 

 مدرس لمقرر "القيادة اإلدارية" القيادة وفقاً للحالة. -
 " تطوير المشروع الريادي.SME'sمدرس لمقرر "تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -
 لمقررات تتعلق باإلدارة 2008 تموز – 2007، جامعة دمشق: (أيلول محاضر في معهد إدارة األعمال والتسويق (

 وإدارة األفراد والتسويق ومهارات الكمبيوتر واإلحصاء.
 لمقررات 2016 أيلول – 2007 (أيلول ، المدينة التعليمية لشهداء فلسطين، دمشق:محاضر في معهد إدارة األعمال (

 اإلدارة العامة المعاصرة، الموارد البشرية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الخارجية.



 النشاط األكاديمي
)، "أثر تنمية مهارات الذكاء العاطفي على تطوير الجدارات التنظيمية: دراسة تطبيقية على 2013خونده، همام ( -

 القطاع الخاص في سوريا"، مجلة إدارة األعمال المصرية، جامعة القاهرة، مصر.
)، "قياس الفاعلية المؤسساتية: دراسة حالة هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، مجلة الدراسات 2013خونده، همام ( -

 القانونية واالقتصادية،جامعة دمشق.
)، "دور التعلم التنظيمي في نشر العدالة التنظيمية: دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي 2013خونده، همام ( -

 الخاص في دمشق"، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، جامعة دمشق.
)، "دور تنمية المسار الوظيفي على القيادة التحويلية: دراسة ميدانية على القطاع المصرفي"، 2010خونده، همام ( -

 مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، جامعة دمشق.
)، "أثر األزمة االقتصادية (المالية) العالمية على االقتصاد السوري، عدم عدالة 2009خونده، همام، وآخرون ( -

التوزيع والفقر"، تقرير مول عبر مساهمة من حكومة النرويج كجزء من برنامج االستجابة لألزمات بالتعاون مع 
 .UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 المهارات المعلوماتية
 .(ICDL Certificate by UNESCO)متمرس على حزمة المايكرو سوفت أوفيس  -
 .SPSSمتمرس على البرنامج اإلحصائي  -
 .GAMSمتمرس على برمجية الـ  -
 .E-Viewsجيد في التعامل مع برنامج  -
  اإلحصائي.STATAمطلع على برنامج  -

 المهارات اللغوية
 اللغة العربية (اللغة األم). -
 االنكليزية (كتابة واستماع جيد جداً، محادثة جيد). -
 .اليابانية (مطلع) -

 
 




