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المعلومات شخصية :
االسم

 :أيمن محمد داود

جوال :

00963936064191

تاريخ الميالد

1979 :

الجنسية  :عربي سوري

بريد الكترونيaymdaoud@gmail.com:

المؤهالت العلمية :
 دبلوم في االقتصاد الزراعي جامعة دمشق .2005 -إجازة في الهندسة الزراعية (اختصاص اقتصاد زراعي) ،جامعة دمشق .2003

الخبرة العملية :
 – 2018 وحتى اآلن :مدير مديرية البحوث واالستشارات في مركز تطوير اإلدارة واالنتاجية.
 :2018 – 2014 معاون مدير االقتصاد الزراعي في و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي.
 :2013- 2012 رئيس قسم دراسات التكاليف في مديرية االقتصاد الزراعي واالستثمار.
 :2012- 2005 رئيس دائرة التكاليف المنتجات النباتية في مديرية االقتصاد الزراعي واالستثمار.
 : 2004 رئيس دائرة االستثمار الخاص في قسم االستثمار بمديرية االقتصاد الزراعي واالستثمار .

اللغات ومهارات الكمبيوتر :
 اللغة العربية ( اللغة األم ) . اللغة اإلنجليزية ( جيد ) . خبرة جيد جدا بالبرامج الحاسوبية المكتبية (  windowsـ  Officeـ . ) Internet -خبرة جيدة برنامج تخطيط المشاريع .Microsoft Project
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المهارات :
 محاضر في مجال إعداد دراسات الجدوى االقتصادية. محاضر في مجال إعداد دراسات التكاليف الزراعية. -محاضر في ادارة المشاريع.

الدورات التدريبية:
 دورة في مجال انتقاء مدربين في و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي (...........سوريا .)2018 دورة تنمية المهارات االدارية الحديثة لمعاوني المدراء في و ازرة الزراعة  (.......سوريا .)2017 إدارة وتنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة  (...........................دولة الصين .)2016 دورة حول دراسات الجدوى االقتصادية والفنية للمشاريع (.....سوريا .)2015-2010-2005 -دورة في مجال إدارة في األزمات ( .......................................سوريا .)2013

 دورة في مجاالت تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين  (................سوريا .)2012 دورة سياسـ ـ ــات زراعيـ ـ ــة تتضـ ـ ــمن (االقتصـ ـ ــاد القياسـ ـ ــي  ،االقتصـ ـ ــاد الكلـ ـ ــي والجزئـ ـ ــي  ،الرياضـ ـ ــياتاالقتصــادية ،التحليــل اإلحصــائي  ،تحليــل سالســل القيمــة )  (................................ســوريا
. )2010
 دورة في مجال تحليل سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية (.......سوريا بالتعاون مع .)2010 FAO دورة في قانون التجارة الدولية ( ......سوريا بالتعاون مع االتحاد األوربي االتحاد األوربي .)2010 تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية(....WTOسوريا بالتعاون مع االتحاد األوربي .)2010 دورة في تنمية المهارات واألساليب الحديثة في اإلدارة  (...........جمهورية مصر العربية .)2008 نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منتظمة المؤتمر اإلسالمي  (....سوريا.) 2007 دورة حــول توضــيط متطلبــات التصــدير الز ارعــي إلــى االتحــاد األوربــي (........الســفارة االســبانية فــيدمشق.)2007

