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 السيرة الذاتية

  االسم الثالثي: مشحر دمحم خجام -1

                                           البيانات الذخرية: -2

  .5/7/1948مكان وتاريخ الهالدة: مدار القظخية/ الالذقية/  -* 

  الجشدية: عخبي سهري. -* 

  * المغات: البمغارية واالنكميدية.

 في العمهم االقتراديةالسؤىالت العمسية: دكتهراه  -3

      السختبة العمسية: أستاذ -أ-4

 الهضع الهعيفي الحالي: عمى رأس عسمو -ب    

           الخبخات: -5

 ( ثالثهن عاما  33في مجال التجريذ والتجريب لسجة ) - أ

 األوراق واألبحاث العمسية:  - ب

 البحهث -

مجمة جامعة تذخين لمجراسات التعاون الدراعي طخيق مهضهعي لتظهر الدراعة الدهرية) -1
 . 1983 والبحهث العمسية، السجمج الثالث، العجد الثالث، تذخين الثاني،

األسذ االقترادية لتخظيط االستثسارات السالية في قظاع البشاء والتذييج) مجمة جامعة -2
 .1981تذخين لمجراسات والبحهث العمسية، السجمج الخابع، العجد الثاني، آب،

لدراعية أو تظهر العالقات الدراعية وأشكال السمكية والحيازة في الخيف الدهري) السدألة ا-3
مجمة اتحاد الجامعات العخبية لمجراسات والبحهث الدراعية،السجمج الخامذ، العجد الثاني، 

 القاىخة(. -، جامعة عين شسذ 1997أكتهبخ/تذخين األول 
اعية)مجمة  اتحاد الجامعات العخبية الحدابات االقترادية الزخورية لالستثسارات الدر -4

،جامعة  1997لمجراسات والبحهث الدراعية،السجمج الخامذ، العجد الثاني ،أكتهبخ/تذخين األول 
 القاىخة(. -عين شسذ
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السهارد الدراعية في سهرية وإمكانيات تظهيخىا ) مجمة اتحاد الجامعات العخبية لمجراسات -5
،جامعة عين شسذ  2333لعجد الثاني،أكتهبخ / تذخين الثاني والبحهث الدراعية،السجمج الثامن،ا

 القاىخة (. –
الهاقع وأفاق السدتقبل)مجمة جامعة تذخين لمجراسات والبحهث -األمن السائي الدهري -6    

 (. 2333( 13( العجد) 22السجمج ) -العمسية
راسات شخق انعكاسات أزمة السياه في الذخق األوسط عمى الهطن العخبي)مجمة د -7    

 ،عسان، األردن(.2333-2332،شتاء 22أوسظية،مخكد دراسات الذخق األوسط  ،العجد 
تشسية السهارد السائية في سهرية وتخشيج استعساالتيا،ورقة بحثية قجمت إلى مؤتسخ الغحاء  -8    

 .12/2333(/11-8والدراعة في الهطن العخبي، جامعة السشيا)
 ة والدعخ والعائج لبعض السشتجات الدراعية في محافغة الالذقية،دراسة تحميمية في الكمف -9    

ورقة بحثية قجمت باالشتخاك مع الجكتهر غدان يعقهب إلى مؤتسخ الغحاء والدراعة في الهطن 
 .12/2333(/11-8العخبي،جامعة السشيا)

مخكاااد السيااااه العخبياااة: األزماااة، السذاااكالت الحماااهل، ورقاااة بحثياااة أعاااجت  تكمياااف مااان  -13     
تاااريخ  252/1الجراسااات السائيااة، واألماان السااائي العخبااي التااابع لجامعااة الااجول العخبيااة، قااخار رقاام 

27/7/2334. 

السشاااا االسااتثساري فااي السشظقااة الداااةمية، دراسااة قااجمت إلااى نااجوة  اقتراااديات ا نتاااج  -11    
في  2335نيدان  11و13 الدراعي في السشظقة الداةمية، وأفاق تظهره  التي انعقجت خالل الفتخة

 جامعة تذخين.

  قزاااايا التجاااارة الخارجياااة واالساااتثسار ، بحاااث أعاااج لسخكاااد البحاااهث األورباااي، لراااال   -12    
 . 2335الذخاكة الدهرية األوربية، 

 ، بحااث معااج فااي إطااار السذاااخوع 2325 استذااخام مدااتقبل سااهرية السااائي ةتااى عاااام  -13    
 .2335.تذخين الثاني 2325ةتى عام الهطشي الستذخام مدارات التشسية 

 االساااتثسار والسشااااا االساااتثساري فاااي ساااهرية ، بحاااث معاااج فاااي إطاااار السذاااخوع الاااهطشي  -14    
 .2335. تذخين الثاني 2325الستذخام مدارات التشسية في سهرية ةتى عام 
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ك مااااع دراسااااة مقارنااااة  ااااين ا مكانيااااات الدراعااااة الستاةااااة فااااي األردن وسااااهرية، باالشااااتخا-15     
دكتهراه الديج عهض مشدي الحسايجة، مهفقاة مجماة -الجكتهر غدان يعقهب وطالب الجراسات العميا

/ص م ج، التاااااااااريخ 143جامعااااااااة تذااااااااخين لمجراسااااااااات والبحااااااااهث العمسيااااااااة عمااااااااى الشذااااااااخ، الااااااااخقم
15/2/2337 

السجيهنيااة العخبيااة: قيااهد ومحاااوالت انفكاااك، نذااخ فااي مجمااة جامعااة تذااخين لمجراسااات  -16     
 البحهث العمسية.و 

دراساااة واقاااع التسهيااال الدراعاااي الحكاااهمي فاااي األردن وساااهرية، باالشاااتخاك ماااع الاااجكتهر  -17     
دكتاااهراه الدااايج عاااهض مشداااي الحساياااجة، مهافقاااة مجماااة  -غداااان يعقاااهب، وطالاااب الجراساااات العمياااا

 .26/9/2337/ ص م ج التاريخ 969جامعة تذخين لمجراسات والبحهث العمسية عمى الشذخ  خقم

تحميال واقااع التجاارة العخبيااة بحثاا عاان مسكشاات تظهيخىااا، نذاخ فااي مجماة جامعااة تذااخين  -18    
 لمجراسات والبحهث العمسية.

الدراعة الدهرية  ين الهاقع والسسكن، بحث أعج لرال  الشجوة:  سهرية في عالم متغياخ ،  -19    
 9/11/2338-7التي انعقجت في ميخيجيان دمذق، خالل الفتخة 

 الدراسات-

قزايا السياه  ين سهرية والجول السجاورة وانعكاسيا عمى األمن السائي الدهري)مجمة -1    
 وزارة الثقافة في سهرية( 2332( تذخين األول 473السعخفة العجد )

،وزارة الثقافة في 2333)أيار(476العهلسة وطبيعة العرخ )مجمة السعخفة العجد  -2    
 سهرية(
، 2333)تذخين الثاني(482جتساعي في عخوم العهلسة)مجمة السعخفة،العجد الرخاع اال-3    

 وزارة الثقافة الدهرية(
، 825الساااااااااهارد السائياااااااااة فاااااااااي ساااااااااهرية وتخشااااااااايج اساااااااااتعساالتيا)الحهار الستساااااااااجن، العاااااااااجد:-5    
5/5/2334.) 

 ( 18/4/2334، 818الفمدفة واألىجام) الحهار الستسجن، العجد: -مشغسة التجارة العالسية-6  

 (25/4/2334، 815مشغسة التجارة العالسية_ السخاض الرعب) الحهار الستسجن، العجد:-7  
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 (33/1/2334، 729ىسهم التشسية العخبية ومذكالتيا) الحهار الستسجن، العجد: -8  

 

C.v 

 

                                   Mounzer Mohamed Khaddam    - Name:    1 

                                                                      Personal Data -2 

*-place and date of birth day: Mazar El- Qatrie/5/7/1948                        
*- Nationality: Syrian                                                                            
*- Languages' : Arab. Bulgarian and English                                     

Scientific Degree : PHD of Economics                                                 3 
A-Scientific profession: Professor                                                      -4 

B- professional situation : A head of the work                                            

5-Experiences                                                                                                         

In the field Of teaching: 30 years                                                    - A 

B- Researches and scientific papers                                                       
                                                                   sResearche 

1-Agricultural cooperation a objective road to developing agriculture in Syria(Tishreen 

scientific magazine ,November 1980)                                                                                                
2-Economic foundations to financial investment planning in the field of building  (Tishreen 

scientific magazine ,out,1981)                                                                                                          
        3-Agriculture question in Syria(scientific magazine of Arab universities union,Ein 

shams university ,Cairo ,October 1997)                                                                                         
4-Economical previsibility of Agricultural Investment(scientific magazine of Arab universities 

union,Ein shams university ,Cairo ,October 1997                                                                       
5-Agricultural Resources in Syria (scientific magazine of Arab universities union,Ein shams 

university ,Cairo ,November 2000)                                                                                                  
Tishreen scientific magazine ,no(10),2000)                                6-Syrian Water Security( 

7-The Water conflict in middle east and its reflect on Arab country( magazine of middle east 
studies,Aman,jurdan,no22,Winter 2002/2003) 
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8-The development of water resources in Syria(paper ,Menia university,8-11,2003)  
                             

   9-Analatical study of cost production, prize and  Return ( Paper ,Menia 
university,8-11/2003) 
10- Arab Water ;Problems and solutions ,Water study center, Arab Lig 
,no;252,27/7/2004) 
11-Ivestment climate in lattakia district(Tichteen University,10-11/4/2005) 
12-Investment and External trade Issues(Urobian study center,2005) 
13-previsun of Syrian future at 2025,( Syrian 2025 project .November 2005) 
14-Investment and Investment climate in Syria(Syrian 2025 project .November 2005 
15- comparative study of Agriculture between Syria and Jordan(Tishreen scientific 

magazine , no140/ 15/2/2007) 
16- Arab  indebtedness(Tishreen scientific magazine, ) 
17-Study of Agriculture financing(Tishreen scientific magazine,no969,26/9/2007) 
18-Analizise of Arab trade(   Tishreen scientific magazine,) 
19-Syrian Agriculture between recent situation and potential( Damascus, Meridian,7-9/11/2008) 
                                                                                

                                                                       
 

 

 

 

 
 

  

 


