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 معلومات شخصية : ال

 الجنسية : عربي سوري 1979تاريخ الميالد    :  يمن محمد داود  أ االسم          : 

 aymdaoud@gmail.com:بريد الكتروني 00963936064191 جوال :
 

 المؤهالت العلمية : 

 . 2005دبلوم في االقتصاد الزراعي جامعة دمشق  -

 . 2003، جامعة دمشق (زراعي اقتصاد اختصاص)زراعية إجازة في الهندسة ال -

 

 لية : مالخبرة الع

 2018 –  :دارة واالنتاجيةمدير مديرية البحوث واالستشارات في مركز تطوير اإلوحتى اآلن . 

 2014 – 2018 .معاون مدير االقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي : 

 2012 -2013في مديرية االقتصاد الزراعي واالستثمار التكاليف : رئيس قسم دراسات . 

 2005 -2012رئيس دائرة التكاليف المنتجات النباتية في مديرية االقتصاد الزراعي واالستثمار :. 

 2004  :مديرية االقتصاد الزراعي واالستثمار . بقسم االستثمار في  رئيس دائرة االستثمار الخاص 

 : اللغات ومهارات الكمبيوتر 

 اللغة العربية ) اللغة األم ( .  -

 جيد ( .  اللغة اإلنجليزية ) -

 ( .   Internetـ Officeـ  windowsبالبرامج الحاسوبية المكتبية )  جيد جدا خبرة  -

 . Microsoft Projectبرنامج تخطيط المشاريع  جيدة خبرة -
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 المهارات  : 
 .محاضر في مجال إعداد دراسات الجدوى االقتصادية -
 اضر في مجال إعداد دراسات التكاليف الزراعية.مح -

 .محاضر في ادارة المشاريع -
 :الدورات التدريبية

 (.2018...)سوريا ....دورة في مجال انتقاء مدربين في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي .... -

 .(2017 لمعاوني المدراء في وزارة الزراعة .......) سوريا الحديثة دورة تنمية المهارات االدارية -

 (.2016..........) دولة الصين .........إدارة وتنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة  ........ -

 .(2015-2010-2005ريا )سو ..... دورة حول دراسات الجدوى االقتصادية والفنية للمشاريع -

 .(2013وريا ..........   )س.............دورة في مجال إدارة في األزمات  ................ -

 .(2012) سوريا .............دورة في مجاالت تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين  ... -

ــــــي ، الرياضــــــيا - ــــــي والجزئ ــــــة تتضــــــمن )االقتصــــــاد القياســــــي ، االقتصــــــاد الكل  تدورة سياســــــات زراعي
 ا) ســوري................................االقتصــادية ،التحليــل اإلحصــائي ، تحليــل سالســل القيمــة ( 

2010 ). 

 .(FAO 2010دورة في مجال تحليل سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية .......)سوريا بالتعاون مع  -

 (.2010...... )سوريا بالتعاون مع االتحاد األوربي االتحاد األوربي  دورة في قانون التجارة الدولية -

 (.2010بالتعاون مع االتحاد األوربي  )سوريا....WTOتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية -

 (.2008مصر العربية  ةدورة في تنمية المهارات واألساليب الحديثة في اإلدارة ...........) جمهوري -

 (. 2007) سوريا.... التجارية بين الدول األعضاء في منتظمة المؤتمر اإلسالمي فضلياتاألنظام  -

)الســفارة االســبانية فــي ........لــى االتحــاد األوربــي دورة حــول توضــيط متطلبــات التصــدير الزراعــي إ -
 .(2007دمشق

 
 
 


