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العمل

أستاذ فً قسم الجغرافٌة والمعهد العالً للتخطٌط اإلقلٌمً

الــمــؤهــل والمهام الــعــلــمــية
 مدرس في و ازرة التربية 0890 – 0891 موفد لدراسة الماجستير والدكتوراه في االتحاد السوفييتي 0891 - 0890 مدرس بقسم الجغرافيا بجامعة دمشق منذ 0891 أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا منذ 0881 -أستاذ بقسم الجغرافية منذ سنة 0111

الـخـبـرات الـبـحـثـيـة والمقررات المشارك بها في المعهد العالي للتخطيط االقليمي
-

عضو مشارك فً تأسٌس المعهد العالً للتخطٌط اإلقلٌمً
عضو المجلس العلمً للمعهد .
مسؤول تنسٌق أعمال التدرٌب والتأهٌل والعمل المهنً فً المعهد.
مشارك فً تدرٌس :
 األسس الجغرافٌة والبٌئٌة للتخطٌط اإلقلٌمً ( جذع مشترك )
 تخطٌط وإدارة استعماالت األراضً ( التخطٌط الهٌكلً الحضري )
 دور بٌانات الموارد الطبٌعٌة ( ..تنمٌة الموارد الطبٌعٌة)..
 الهٌكلٌة اإلدارٌة اإلقلٌمٌة ( التخطٌط اللوجستً )
 دور البٌانات الجغرافٌة ( ..التخطٌط اللوجستً )
 نظرٌات التفاعل المكانً ( ..التخطٌط اللوجستً )
 نظرٌات وأسس التقسٌم اإلقلٌمً ( الدراسات اإلقلٌمٌة المتكاملة )

الـخـبـرات المهنية
-

أطروحة الدكتوراه  :وضع سلسلة خرائط لتخطٌط االقتصاد الوطنً فً سورٌة
مشرف فرٌق نظم المعلومات الجغرافٌة بمشروع التخطٌط اإلقلٌمً لرٌف دمشق ( الشركة العامة للدراسات )
خبٌر فً هٌئة التخطٌط اإلقلٌمً 5935 – 5933
مشارك فً إعداد اإلطار الوطنً للتخطٌط اإلقلٌمً.
رئاسة وحدة البحث العلمً والعمل المهنً فً قسم الجغرافٌة منذ سنة  3001التً نفذت عدداً من المشارٌع
البحثٌة ومشارٌع الدراسات فً مجال تطبٌقات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌة ،وأعمال
التدرٌب والتأهٌل فً هذا المجال.
عضوٌة اللجنة الوطنٌة لنظم المعلومات الجغرافٌة ( ) 5993 – 3001
عضوٌة اللجنة الوطنٌة لؤلساس المساحً والكارتوغرافً ( ) 5991
عضو لجنة التنمٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة فً إعداد االستراتٌجٌة الوطنٌة للبحث العلمً ( الهٌئة العلٌا للبحث
العلمً)

-

عضو الهٌئة العلمٌة االستشارٌة ثم مجلس إدارة الهٌئة العامة لبلستشعار عن بعد ( منذ سنة ) 3002
محاضر فً المعهد الوطنً لئلدارة ( ) 5933 – 5991
محاضر فً ماجستٌر التخطٌط التنموي ( قسم الجغرافٌة – جامعة تشرٌن ) 5931 – 5931
تقدٌم الخبرة والمشورة لمشارٌع فً المدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحف.
اإلشراف على أكثر من خمسة عشر رسالة ماجستٌر وأطروحة دكتوراه فً مواضٌع تتناول مواضٌع
تخطٌطٌة لمناطق ومواضٌع مختلفة.
المشاركة فً عشرات الندوات والمؤتمرات المحلٌة والعربٌة بمواضٌع ٌتعلق جزء مهم منها باإلدارة
والتخطٌط.

