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 سرية ذاتية
 

 االسم الكامل: حسن حممد حجازي
 .اجلمهورية العربية السورية-دمشق-اجلامعة السورية اخلاصةالعنوان: 

 hasan.hijazi@.spu.edu.syالربيد اإللكرتوين: 
 موجز:
 اجلامعة يف إدارة األعمال كلية يف إدارة املؤسسات املالية واملصرفية قسم يف أستاذ، دمشق جامعة من السكان والتنمية يف الدكتوراه على حاصل

 العلميةيت اهتماما شملت .اآلن إىل8102 من السورية اخلاصة امعةاجل يفإدارة األعمال كلية للشؤون العلمية يف  عميد النائب  ة،اخلاص السورية

دراسة حتليلية لقوة العمل يف سورية خالل الفرتة من عام  أمهها من واملقاالت األحباث من يدالعد تونشر  ،قوة العمل وتنمية املوارد البشرية
وإدارة املشروعات  تنمية املوارد البشريةب املهتمني الطالب على عادة شرفأ ،خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العملو  0791-8100

 وإحداث فرص العمل.
 

 الشهادات العلمية:
 " جامعة دمشق.يف سورية التحوالت الدميوغرافية وأثرها على التعليم والتنمية"-سكان وتنمية-االقتصاد دكتوراه يف   0772
 جامعة دمشق.  ""التحوالت الدميوغرافية وأثرها على التنمية ماجستري يف الدراسات السكانية  0771
 دبلوم يف الدراسات السكانية، جامعة دمشق.  0722
 صاد، جامعة دمشق.بكالوريوس يف االقت  0729

 
 

 الخبرة المهنية:
 كلية إدارة األعمال للشؤون العلمية، اجلامعة السورية اخلاصة. نائب عميد   اآلن -8102
 إدارة املؤسسات املالية واملصرفية، اجلامعة السورية اخلاصة. أستاذ يف قسم   8109
 ة السورية اخلاصة.رئيس قسم إدارة املؤسسات املالية واملصرفية، اجلامع    8102-8109
 ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق.أستاذ يف قسم االقتصاد  8102
 .اجلمهورية العربية السورية، هيئة التخطيط والتعاون الدويل، عميد معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية    8117-8100
 ك، اململكة العربية السعودية.، كلية اجملتمع، جامعة تبو رئيس قسم العلوم اإلدارية    8119-8117
 .، اململكة العربية السعوديةامللك عبد العزيزرئيس قسم العلوم اإلدارية، كلية اجملتمع، جامعة     8112-8112
 وكيل كلية االقتصاد للشؤون اإلدارية، كلية االقتصاد، جامعة دمشق.    8110-8112
 ، جامعة دمشق.أستاذ مساعد يف قسم االقتصاد، كلية االقتصاد  8112
 مدرس يف قسم االقتصاد، كلية االقتصاد، جامعة دمشق.   0772-8118
 معيد يف قسم االقتصاد، كلية االقتصاد، جامعة دمشق.  0772-0779
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 خبرات مهنية أخرى:

 معاون وزير الشؤون االجتماعية والعمل يف اجلمهورية العربية السورية. 8100-8102
 اجلمهورية العربية السورية.وزير العمل يف  8102-8102
 رئيس دائرة اإلحصاءات الصناعية، املكتب املركزي لإلحصاء. 0771-0772
حائز على الشهادات التالية من خالل الربنامج التدرييب الذي أقيم يف دمشق بالتعاون بني املعهد العريب للتخطيط   8112

ومكتب االستثمار يف اجلمهورية العربية السورية ومكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو يف مملكة بالكويت 
 :02/2/8112 – 82/2البحرين خالل الفرتة من 

 تنمية القدرات لتطوير رواد األعمال وإنشاء املشروعات.-
 تنمية رواد األعمال وإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 إنشاء املؤسسات اجلديدة.-
 .إعداد وتقييم املشاريع-

 .مدرب معتمد يف إدارة املشروعات املتوسطة والصغرية، هيئة مكافحة البطالة، اجلمهورية العربية السورية 1002-8112
 

 عضوية اللجان:
 UNDPاخلبري الوطين ملسح خارطة البطالة يف سورية، هيئة البطالة بالتعاون   8112

 النرويج.-الفريق الوطين ملسح اهلجرة الداخلية يف سورية، جامعة دمشق بالتعاون مع معهد فافوعضو   8110
 منظمة الفاو.، بالتعاون مع اخلبري الوطين ملسح عمل املرأة الريفية يف الريف السوري، وزارة الزراعة  8110

 المنشورة: المؤلفات 
 الكتب: -1

 كلية االقتصاد، جامعة دمشق.، ريةاقتصاديات العمل وختطيط املوارد البش  8102

 :األبحاث العلمية -2

 ، جملة جامعة8180مع رؤيا مستقبلية لعام  8100-0791دراسة حتليلية لقوة العمل يف سورية خالل الفرتة من عام  8102
 دمشق.

 ، جملة جامعة دمشق.الصحة اإلجنابية وأثرها على التنمية  8102
 ، الالذقية.ات سوق العمل، جملة جامعة تشرينمواءمة خمرجات التعليم واحتياج  8102
 الغذائية يف سورية، جملة جامعة تشرين، الالذقية.تغيري البىن العمرية للسكان واالحتياجات   8102
 ، جملة شؤون اجتماعية، اإلمارات العربية.املرأة الريفية العاملة يف القطاع غري الرمسي "دراسة ميدانية يف الريف السوري"  8118
 اآلفاق املستقبلية للنمو السكاين ومتطلبات التعليم يف سوريا .  8110

 
 

 مؤتمرات:ال
 إلقاء كلمة سورية. جينيف، ،رئيس وفد اجلمهورية العربية السورية إىل مؤمتر العمل الدويل  8102
 .إلقاء كلمة سورية جينيف، ،رئيس وفد اجلمهورية العربية السورية إىل مؤمتر العمل الدويل  8102
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 القاهرة .-املؤمتر الدويل للسكان وقضايا الشباب -تطور قوة العمل السورية بني املاضي واحلاضر واملستقبل   8118
  جامعووة–كليووة االقتصوواد -نوودوة السووكان والتنميووة -التحوووالت الدميوغرافيووة وأثرهووا علووى الرتكيووب العمووري للسووكان يف سوووريا  1001

 .تشرين
 القاهرة.-املؤمتر الدويل للسكان والتنمية -مهورية العربية السورية دينامية السكان يف اجل  8110
    -ندوة دينامية السكان يف سوريا-(0772-0791الرتكيب اهليكلي والتعليمي لقوة العمل يف سوريا خالل الفرتة ) 8110

 جامعة دمشق.-كلية االقتصاد -مركز الدراسات السكانية 
 

 

 اللغات األجنبية:
 سطو : اإلنكليزية

 

 
 5/6/2112 :تحديث


