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 "محمد سمير" أسعد دركزنلي  : االسم الثالثي

 اإلدارة : ـــةلكليا

  : المؤهالت العلمية

 1971 -جامعة حمب –العموم االقتصادية في  اإلجــــازة

 1978 -جامعة تولوز األولى، فرنسا   – العموم االقتصاديةفي  –الحمقة الثالثة  دكتواره  الماجستير

 1982 -جامعة تولوز األولى، فرنسا  –دكتوراه دولة في العموم االقتصادية  الدكتوراه
االختصاص 

 العام
 العموم االقتصادية

االختصاص 
 الدقـــــــيـق

 الرياضيات التطبيقية في االقتصاد

 أستاذ المرتبة العلمية
 

  : البريد االلكتروني

      dr_darkazanli_samir@yahoo.fr 

  : جامعة الشهباءية المكلف بها في لملعأو االوظيفة اإلدارية 

 عضو هيئة تدريسية

)يرجى ذكر اسم البحث والجهة الناشرة وعام النشر مع وضع رابط  األبحاث والمقاالت العلمية المنشورة :

 البحث(
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 األبحاث:

  الحد من نمو المدينة  الخةةم  وخةرورل الصةاةن اجنصةلحض الحخةرج مةن  حة   بحث عممي تخصصي محكم بعنوان "
قببل المجمبس األعمبى  . حاضرت بو  في أسببو  العمبم الراببا والعنبرين  المبن م مبن صوزيع حغرافض علد   لسكلن الحخر "

، و ننبببر فبببي مجمبببة أسببببو  العمبببم وقبببد نبببال البحبببث ببببرا ة تقبببدير مبببن  1984لمعمببوم فبببي الجميوريبببة العربيبببة السبببورية  عبببام  
 المجمس المذكور .

  9111-9191 "الصحمي  اجحالئض لظلهرصض الزواج والطالق فض الحمهوري  العربي  السةوري  لمتصةرلبحث عممي بعنوان 
 .  1999، لعام  24. مجمة بحوث جامعة، سمسمة العموم االقتصادية، حمب العدد 

 مجمببة بحببوث جامعببة حمببب، سمسببمة العمببوم  ""صمركةةز السةةكلن فةةض المةةدن الكبيةةرل وصاةةلر  ا  صاةةلدي  بحببث عممببي بعنببوان .
 . 2000لعام  25االقتصادية، حمب، العدد 

 9111-9111 علممين فض وزارات الحمهوري  العربي  السةوري  لمتصةرل"صطور المسصويلت الصعميمي  لم بحث عممي بعنوان" 
 . 2000لعام  26منترك ما الدكتور زىير نامية. مجمة بحوث جامعة حمب، سمسمة العموم االقتصادية، حمب العدد 

 " تور أحمبد " منبترك مبا السبيد البدكالبطللة  ودور مكلصةا ا سةصةدام بمعللحصهةل فةض عاةر المعموملصية بحث عممبي بعنبوان
المجمببس األعمببى لرعايببة الانببون وا داب  –نببدوة النمببو السببكاني وأثببره عمببى منببكمة البطالببة وخطببط التنميببة  –زىيببر نببامية 

 م . 2002حزيران  26 – 24دمنق  –والعموم االجتماعية 
 " بحث منبترك  ". نمذح  النظري  ا حصملعي  لمةاوب  فض سوري  بلسصةدام صحمي  المركبلت األسلسيبحث عممي بعنوان

بادة. مجمبة بحبوث جامعبة حمبب، سمسبمة العمبوم االقتصبادية . حمبب تما الدك العبدد /  –ور محمبد كبيبة واألسبتاذ عببد اّ حم.
 .  2002/ لعام  31

 " ور تبحبث منبترك مبا البدك". العةلممضصحمية  الفةض سةوري  بلسةصةدام  حداو  الحيلل فض سوري نمذح  بحث عممي بعنبوان
ببادة. مجمببة بحببوث جامعببة حمببب، سمسببمة العمببوم االقتصببادية . حمببب  / لعببام  31العببدد /  –محمببد كبيببة واألسببتاذ عبببد اّ حم.

2002. 
  الصحمي  اجحالئض لمسلهم  عم  المر ل فض القطلع الحكومض فض الحمهوري  العربي  السوري  لمتصةرل بحث عممي بعنبوان"

ور عبد المجيد بمكش . مجمة بحوث جامعة حمبب . سمسبمة العمبوم االقتصبادية . بحث منترك ما الدكت "9111 – 9111
 . 2002/  31. العدد / 

  الكببرج. مجمببة بحببوث جامعببة  بحببث منببترك األسببتاذ ىبباني "الصحميةة  اجحاةةلئض لممعلاةةلت الصقلعديةة "بحببث عممببي بعنببوان
 . 2004 - 38سمة العموم االقتصادية العدد حمب. سم

  مجمبة بحبوث فرنسةل–دراسة  مقلرنة  سةوري   –"مسلهم  المر ل فض  ول العمة  واصحلهلصهةل القطلعية  بحث عممي بعنبوان  "
 .2009/ عام 58جامعة حمب. سمسمة العموم االقتصادية العدد العدد /

  مجمبة بحبوث جامعبة حمبب. سمسبمة  " "عنقدل البيلنلت المةصمط  بلسصةدام صقني  العنقدل عمى مرحمصين"بحث عممي بعنوان
 2009/ عام 62العموم االقتصادية. العدد /

  مجمبة بحبوث  "صحمية  ححاةلئض  سةصاملرات اةندوق الصكلفة  ا حصمةلعض لنقلبة  المعممةين فةض سةوري "بحث عممي بعنوان
 2010/ عام 65جامعة حمب. سمسمة العموم االقتصادية. العدد /

  لق عمةى الصعمةيم العةللض والطمةا عميةا فةض الحمهورية  "دور الصعميم ا فصراخض فض الحد من  زم  ا نتةبحث عممي بعنوان
 2010/ عام 64مجمة بحوث جامعة حمب. سمسمة العموم االقتصادية. العدد / العربي  السوري "
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 المقاالت العلمية:

  تنبببرين األول   732العبببدد  .  مجمبببة االقتصببباد ،"    سةةةبلا و نصةةةلئ   -"  الظةةةلهرل الحخةةةري  وصخةةةةم المدينةةة   مقبببال ،
 ..  دمنق  3433

 من مبة المبدن  .  " مجمبة المدينبة العربيبة " الصبادرة  عبن" صخةم المدين  و حةدود نموهةل –" الححم األما  لممدين    مقال
 . م. الكويت 3431ناير ىجرية. ي 3041.  ربيا ا خر  34العدد   –العربية 

 مجمببة الت بةةين المنةةةز  و العمةة  ا الصكةةلليل و عوامةة  مةةاارل و مقصرحةةلت".الصةةنق –" دراسةة  فةةض ا صاةةلد المةةدن  مقببال  "
 م. الكويت . 3431. ىجرية .أكتوبر  3042صار   77المدينة العربية "  الصادرة عن من مة المدن العربية  . العدد  

 74ربية .  العدد " الصادرة عن من مة المدن  الع " صعريل بل صالد المدن ". محم  " المدين  العربي  مقال. 
 م . الكويت.3433ىجرية.  يناير  3043جمادى  األول . 

 

 


