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 سيرة ذاتية
 أديب كولو 
 العنوان: 

 دمشق الجمهورية العربية السورية

 البريد االلكتروني:         الهاتف :

 

 

 موجز:
أستاذ في علوم االقتصاد التطبيقي متخصص في توجيه أبحاث العمليات ومحاسبة التكاليف من جامعة لوفن ببلجيكا ، مع مرتبة 

 األستاذية.

وحتى اآلن من أجل اتخاذ القرارات  2791واإلنجليزية والفرنسية في جامعات البلد ولوفن بلجيكي منذ عام التدريس باللغات العربية 

األساليب الكمية في اإلدارة واإلحصاء  -التحليل الكمي  -التالية: التحليل االقتصادي ، بحوث العمليات ، التقنيات الكمية في اإلدارة 

 رية ، دراسة جدوى ، إدارة اإلنتاج. نشر العديد من األبحاث والكتبواالحتماالت ، نظرية القرارات اإلدا

 
 الشهادات العلمية:

 2791       جامعة لوفان  – اختصاص الدقيق توجه بحوث عمليات ومحاسبة تكاليف \ دية التطبيقيةادكتوراه في العلوم االقتص

  .بلجيكا  –

 الجوائز والتقديرات:

 كتوراه، تبرع مركز البحوث في االدارة المالية ببلجيكا بعد االنتهاء من حصول شهادة الد 

(CREFIM بتغطية نفقات اعادة طباعة اطروحة الدكتوراه على نفقته تقديرا" لمدى االسهام العلمي الذي احتوته هذه ،)

 االطروحة كمساهمة في نشره على المستوى االكاديمي.

 
 الخبرة المهنية:

 المركز منذ احداثها و لحين االحالة على التقاعد مؤخرا". رئيس لجنة معونة ترك العمل في     -

 / سنوات متتالية8رئيس اللجنة الطبية في المركز لمدة / -

 .عضو في مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية               1021 -1002 -

 .اية نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق منذ تأسيسه ولغ                          1002 -

 .مدير الصندوق التعاوني في المركز منذ تأسيسه ولغاية                         1002 -

 .مستشار المدير العام للشؤون االقتصادية و االدارية في المركز              2772-2771 -

 .عضو مجلس االدارة في المعهد العالي              2782-2772 -

 .م هندسة االدارة في المعهد العالي رئيس قس             2782-2772 -

 .عضو مجلس االدارة في المركز               2782- 2791 -

 .رئيس قسم االقتصاد واالدارة في المركز             2791-2782 -

 
 خبرات مهنية أخرى:

 
 عضوية اللجان:
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 وبوظيفة "مدير بحوث"(المعهد العاليالتكنولوجيا ) في المعهد العالي للعلوم التطبيقية و عضو في الهيئة التدريسية بمرتبة "أستاذ"

 .2781( منذ المركزفي مركز الدراسات و البحوث العلمية )

 
 المنشورة: المؤلفات 

 :الكتب -1

" منشور في اطار منشورات البرمجة االقتصادية والمحاسبة العملياتيةباللغة الفرنسية تحت عنوان " كتاب         2791 -1

 ان البلجيكية في اطار مقرر الرقابة في االدارة.ڤارة المالية ببلجيكا، ومعتمد للتدريس في جامعة لومركز البحوث في االد

" )التقنيات الكمية في االدارة( ، توزيع دار الفكر بدمشق. أعيدت طباعته بحوث العملياتتحت عنوان " كتاب           2778  -1

نسخة )قيد التوزيع لدى مركز رضا للكمبيوتر( واآلن  2000ة كل منها . وطبعة ثالث 1002ثانية مع ادخال تعديالت عليه في 

 بصدد اعداد الطبعة الرابعة مع ادخال بعض التعديالت عليه.

 

 :المقاالت والترجمات -4
 

صفحة نشر مع  11"، يقع في خوارزمية حل في البرمجة الرياضيةبالفرنسية تحت عنوان " بحث                          2791  

 .صادية التطبيقية في بلجيكاخص عنه بأربع لغات في المنشورات الصادرة في مجلة العلوم االقتمل

 استراتيجية تطوير )ع & ت( في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية علىتحت عنوان " بحث                  2770  

 ." مستوى الوطن العربي

 ."، نشر في اطار دراسات أليكسو لعام استراتيجية الوسائلعنوان "تحت  بحث                         2787  

المركزي " بالتعاون مع المكتب واقع األنشطة العلمية والتكنولوجية في القطرحول "بحث اعداد                      2787  

 .حصاء واليونسكوإلل

 د.باسيل الخوري  " باالشتراك معفي العالم العربيمؤسسات البحث العلمي تحت عنوان " بحث                     2789 

"، دور األطر النخبوية في امتالك وتعزيز المقدرة )ع & ت( على المستوى العربيحول "بحث                   2771 

 .أليكسو

 ." لصالح أليكسوقهاالتجارب التنموية في البلدان العربية: واقعها، معضالتها، آفاحول " بحث                      2789 

" بمناسبة انعقاد مؤتمر الوزراء العرب البحث العلمي واالستحداث التكنولوجيتحت عنوان " بحث                   2792  

 .المسؤولين عن العلوم و التكنولوجيا )كاستعرب األول( المنعقد في الرباط 

 ."تراتيجية مثلى لتطوير )ع & ت( مرتبطة باألهداف التنمويةصياغة استهدف إلى " منهجيةبحث حول                 2782 

" قدم في المؤتمر الوطني األول للبحث و التطوير في طرق تمويل أنشطة البحث والتطويرحول " بحث              1002 

 .سورية

 ."سياسة العلوم والتقانة في سوريةعن " بحث              2772  

"، قدم بمناسبة المشاركة دور الحاسبات في بحوث العمليات على كافة مستويات اتخاذ القرارحول "بحث             2771  

 بقصر المؤتمرات في دمشق. الشام الدولي األول للمعلوماتيةفي مؤتمر 

 " في اطار االسكوا.(C.D.Tالجدوى من اقامة مركز التطوير التكنولوجي )"دراسة   

 " بمشاركة م.عبدهللا مفتي.ت المصرف التجاري السوري من اآلالت الحاسبةتحديد احتياجاحول " دراسة   

 )د.بشير المنجد + د.سعد هللا آغا القلعة + د.كولو(. نظام معلومات لرئاسة مجلس الوزراء   

 .أجزاء( 1) تقرير البنك الدوليحول االقتصاد السوريالمساهمة في اعداد           2798   

من قبل مركز "، منشوراستراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربيلمساهمة في صياغة "ا        2787   

 دراسات الوحدة العربية في بيروت في اطار أليكسو.

 لمشاريع غير مدنية وأخرى صناعية وسياحية.دراسات جدوى اقتصادية واستراتيجية    

 . 
 
 
 

 
 مؤتمرات:ال
 (المعلومات )بفرنساحلقة بحث في مجال علم                              2792   -  
 حلقة بحث حول بنك المعلومات )بفرنسا(                              2792    -

 مؤتمر تطبيق العلوم والتكنولوجيا )األول بالرباط(                              2792    -

 حلقة بحث حول التقنيات العامة )فرنسا(                              2799    -
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 (نمؤتمر االيكوا )االرد                              2798    -

 ( )فرنسا(ENSTA & ENSAEحلقة بحث نظمتها جمعية )                              2798   -

( وذلك في اطار اتفاقية C.A.A.Eالقطر ) في برنامج أكاديمي مستوى ماجستير في ادارة المؤسساتاالشراف على احداث      -

 التعاون المعقودة بين المعهد العالي و جامعة نانت الفرنسية و تخريج عدد من حاملي هذه الشهادة لصالح المركز.

 مؤتمر تطور العلم و التكنولوجيا )لبنان(                        2798 -

 (االردنمؤتمر االيكوا )                        2798 -

 (قتطبيق العلم والتكنولوجيا )العرامؤتمر                          2797 -

 اجتماع األمانة العامة لجامعة الدول العربية )تونس(                         2797 -

 .المنعقد برومانياتنمية التحضير لمؤتمر األمم المتحدة لتسخير العلوم والتكنولوجيا ألغراض ال                         2797 -

 مؤتمر األمم المتحدة لتسخير العلوم والتكنولوجيا )أونكستد( المنعقد في النمسا.                         2797 -

 حلقة بحث حول ادارة المؤسسات )فرنسا(                         2780 -

 اجتماعات االيكوا )بغداد(                         2780 -

 مؤتمر كاستعربالثاني )المغرب(                         2780 -

 مؤتمر حول استراتيجيات االدارة )بلجيكا(                         2782 -

 مؤتمر حول االستطالع العلمي )باريس(                        2782 -

 نانسي( -ت في مجال االدارة )باريسمؤتمر وحلقة بحث حول ادارة المؤسسا                        2781 -

 حلقة بحث حول ادارة االنتاج )باريس(                       2781  -

 اجتماع لمقابلة المسؤولين في الفنيج )المنظمة الفرنسية لالشراف على المعاهد العليا في االدارة بفرنسا(     -

 2781(" في باريس ESSECؤسسات في المدرسة العليا لالقتصاد واالدارة )حلقة بحث حول "ادارة الم                       2781  -

 مؤتمر حول البحث العلمي واالستطالع التكنولوجي )باريس(                       2782  -

 مؤتمر حول االستطالع )باريس(                       2782  -

 يجيات العلوم والتكنولوجيا )تونس(اجتماعات لجنة استرات                        2782 -

 ندوة حول استراتيجيات تطوير علوم االدارة )تونس(                        2782 -

 اجتماع حول البرنامج الثالث للجنة تطوير علوم االقتصاد واالدارة في اطار استراتيجية تطوير العلوم                       2789 -

 )تونس( 

 اجتماع أليكسو وإلقاء محاضرة حول استخدام بحوث العمليات في تطوير العلوم والتقانة )السعودية(                     2789   -

 على المستوى العربي )االردن( مركز نقل وتوطين التكنولوجيااجتماع حول احداث                      2788   -

 
 

 محاضرات عامة:
 

 اللغات األجنبية:
 

 اللغة العربية 

 للغة الفرنسيةا 

 اللغة االنكليزي 

 

 عضوية الجمعيات األكاديمية:

 وبوظيفة "مدير بحوث"(المعهد العاليفي المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا ) عضو في الهيئة التدريسية بمرتبة "أستاذ"

 2781( منذ المركزفي مركز الدراسات و البحوث العلمية )

 
  :تحديث

26/6/2018 


