موجـز عن البيانات الشخصية ( السيرة الذاتية)

نبيل

اللقب:

الخوري

االسم:

اسم األب :فؤاد

اسم األم:

فايزه المهنا

تاريخ ومكان الوالدة - 5191/51/51 :قرية خبب محافظة درعا.
الوضعية العائلية :متأهل (ولدان)
الدرجة العلمية:
دكتوراه في العلوم االقتصادية اختصاص (تخطيط االستثمارات ودراسات الجدوى االقتصادية)
الدورات العلمية:
 -1دورة في بناء السياسات االقتصادية ()Institution Building for Economic Policy Formulation
بالتعاون مع وزارة المالية السورية و  1111,World Bank Instituteدمشق.
 -3دورة تدريب المدربين في مجال تحليل وإدارة وتقييم المشروعات التي نظمت من قبل
(معهد التنمية االقتصادية  EDIالتابع للبنك الدولي) بالتعاون مع معهد تخطيط الكويت عام 1187؛
 -4دورة تدريبية في دراسة جدوى وتقييم المشاريع الصناعية التي نظمت من قبل المنظمة
العربية للتنمية الصناعية في عام  1183بالتعاون مع مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية؛
 -3دورة تدريبية -دراسية في مجال تخطيط االستثمار التي تم تنظيمها ما بين البنك الدولي
ومركز تطوير اإلدارة  CPCAفي بوخارست عام .1181
الخبرات:
 )1مددددر

ورئدددي

قسدددمي العلدددوم الماليدددة والمصدددرفية والمحاسدددبة فدددي الجامعدددة الدوليدددة الخاصدددة للعلدددوم

والتكنولوجيا ()3116-3111
 )3أستاذ في معهد التخطيط لمقرري 1184( :وحتى3111م)
 تقييم المشروعات ( دراسات الجدوى االقتصادية )؛
 التحليل االقتصادي الجزئي؛
 )4محاضر في المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية بدمشق ()3113- 3111؛
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 )3عميد معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية بدمشق للفترة (3117-3111م)؛
 )6اإلشراف على العديد من رسائل التخرج لطالب معهد التخطيط (والتي تعادل رسائل الماجستير) ذات
العالقة بالتنمية االقتصادية االجتماعية وعلى المستويين الكلي والجزئي ,تجاوز عددها /361رسالة
تخرج ( 1184حتى اآلن)؛
 )5المشاركة في لجان تحكيم ومناقشة العديد من رسائل التخرج لطالب معهد التخطيط ( 1184حتى اآلن).
 )7المدير التنفيذي لـ مجموعة الــًدار لدراسات الجدوى االقتصادية:
مؤسسة خاصة لدراسات الجدوى االقتصادية والدراسات التسويقية والتحليل المالي ودراسات اقتصادية
عامة  -مقرها دمشق منذ ( 1111حتى اآلن).
 )8عضو في مجل

إدارة المعهد العالي إلدارة األعمال)3117-3113( HIBA/؛

 )1عضو في مجل

إدارة المعهد الوطني لإلدارة العامة)3117-3113( INA/؛

 )11مستشار اقتصادي خاص لدراسات الجدوى االقتصادية والتحليل االقتصادي للسيد وزير الصناعة
األسبق د.عصام الزعيم (.)3113-3114
 )11خبير محلي للمنظمة العالمية للتنمية الصناعية  UNIDO /للفترة ()3113-3114؛
 )13خبير فريق دراسات الجدوى المشكل في هيئة تخطيط الدولة للفترة () 3116-3114؛
 )14المشرف العام على الموازنة االستثمارية العامة لكافة قطاعات وأقاليم االقتصاد الوطني السوري
لعام 3115؛
 )13رئي

فريق دراسات الجدوى االقتصادية في هيئة تخطيط الدولة عام ( )3117 – 3116؛

 )16عضو مشارك في الفريق االقتصادي المكلف بإعداد الخطط الخمسية الخم

األخيرة لالقتصاد

الوطني السوري منذ  1186وبخاصة في الخطة الخمسية العاشرة (األخيرة  )3116-3113والتي
تمت بالتعاون وبتمويل المنظمات الدولية منها  UNDP, GTZوبرنامج التطوير والتحديث
واإلصالح المؤسساتي ( )ISMFالممول من قبل االتحاد األوربي.
 )15مستشار اقتصادي  -مالي لشركات استثمارية محلية (الحسيني لالستثمار والتجارة ,مجمع
العرق للزراعة والصناعات الزراعية ،شركة الديحاني للصناعة والتجارة)( 3115حتى اآلن).
 )17معاون مدير مديرية (الدراسات وتقييم المشروعات) بهيئة تخطيط الدولة للفترة(.)1185-1183
 )51محاضر في جامعة بوخارست الشعبية (.)1181-1171
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المؤلفات:
 )1التحليل االقتصادي الجزئي/معهد التخطيط ،أملية غير منشورة 1185؛
 )3تقييم المـشروعات /معهد التخطيط ،أملية غير منشور 1185؛
الدراسات:
)1إعداد العديد من دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع متعددة( صناعية وزراعية وخدمية
 )3وسياحية ,ولمشاريع النقل والمواصالت) تجاوز عددها الـ /5111دراسة ,تابعة للقطاعين
العام والخاص وللقطاع المشترك ,وكذلك لجهات عربية ودولية؛
 )4إعداد تقرير اقتصادي لالتحاد العربي للحديد والصلب حول:
واقع وآفاق صناعة الحديد والصلب العربية لغاية3131م.
 )3المشاركات العديدة في فرق عمل إلعداد دراسات الجدوى االقتصادية لمشروعات القطاع العام
( 1183وحتى اليوم)؛
 )6إعداد دراســات تسـويقية عديدة للقطاع الخاص (المحلي والعربي) تجاوز عددها الـ /51دراسة؛
 )5إعداد دراسات في التحليل المالي وتقييم األداء للعديد من شركات القطاع العام الصناعي أهمها:
آ  -تقييم أداء شركات القطاع العام الصناعي بمحافظة حمص والبالغ عددها /14شركة (عام )1183؛
ب  -التحليل المالي وتقييم األداء لشركات:
[األلبان بدمشق  -اإلطارات بحماة  -سيرونيكس والشركة الخماسية بدمشق ]
وذلك في إطار وضع اإلستراتيجية الصناعية السورية التي تمت بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية
الصناعية ( )UNIDOوبتمويل من  UNDPخالل الفترة ()3113-3114؛
 )7تقييم العديد من دراسات الجدوى للمشاريع التابعة للقطاعين العام والمشترك ينوف عددها عن
الـ  /311مشروعا والتي تم إعدادها من قبل جهات ومكاتب استشارية مختلفة محلية وخارجية؛
 )8المشاركة (عضو) في فريق العمل الخاص إلعداد اإلستراتيجية الصناعية السورية التي نظمت
بالتعاون مع الـ  UNIDOوبتمويل من الـ  /UNDPدمشق()3113 -3114؛
المشاركات العلمية:
 -1المشاركة في مؤتمرات وندوات علمية عربية عديـدة عقدت فـي الجزائر ,الكويت  ,مصر(القاهرة ,
شرم الشيخ) ,لبنان...والمساهمة في إعداد ورقات عمل متعددة منها:
 معوقات التنمية االقتصادية العربية الجزائر 1187؛ تأثير اتفاقيات الشراكة األوربية على مستقبل التكتالت اإلقليمية العربية الكويت 3111؛ إشكاليات اإلدارة االقتصادية الحديثة شرم الشيخ .3113 -3المشاركة في مؤتمرات وندوات علمية محلية عديدة عقدت فـي دمشق وإعداد أوراق عمل منها:
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 برامج التصحيح االقتصادي والتنمية االقتصادية والتخطيط االستشرافي دمشق 3111؛ المؤتمر الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان دمشق 3111؛ المؤتمر السوري لالستثمار وأسواق المال 3118, 3117, 3115, 3116؛ مؤتمر المصارف السورية والخدمات المصرفية 3118 -3115؛ ملتقى سوق االستثمار السياحي الدولي  3118 -3115؛ - 4المشاركة العلمية في إعداد دراسات اقتصادية تحليلية وحلقات بحثية وورش عمل متعددة حول
واقع االقتصاد السوري نظمت من قبل معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية بدمشق
بالتعاون مع كل من معهد التخطيط العربي ومعهد التخطيط القومي والـ  UNDPوالـ GTZ؛
 -3المشاركة في ندوة حول مشروع إصالح القطاع العام الصناعي ودالالته – المركز العربي
للدراسات اإلستراتيجية دمشق 3117؛
 -6المشاركة في إعداد تقرير البطالة في سورية – هيئة تخطيط الدولة .3113-3111
إعداد وتنظيم دورات تدريبية:
وذلك في مجاالت التخطيط وبحوث العمليات والدراسات التسويقية من جهة ,ودراسات الجدوى االقتصادية
من جهة أخرى ,للعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والنقابات والمنظمات الشعبية والقطاع
الخاص ,وذلك بمختلف المحافظات السورية منذ عام  1183وحتى اآلن أهمها وأحدثها:
 دورة تدريبية إلدارة وتمويل المشاريع لإلداريين والعاملين في بنك االستثمار األوربي دمشق 3113؛ دورتان في تقييم المشروعات لكافة مدراء التخطيط في المحافظات 3117-3115؛ دورتان في الجدوى االقتصادية لنقابة المهندسين فرع دمشق وفرع حمص 3117-3115م.دمشق ـ  1151/7/51م .

د .نبيل فؤاد الخوري

العنوان  :سورية  -دمشق  -قصاع برج الروس  -شارع بطرس البستاني بناء رقم{  } 8هاتف  00963-11-6337445 :فاكس 00963-11- 6335374:
00963933335953
خلوي :
- Email: nkhouri@scs-net.org

