بسم هللا الرحمن الرحيم

الموضوع  /السيرة الذاتية والعلمية
معلومات شخصية:
االسم والكنية :عمر محمد حالق
الرتبة العلمية :أستاذ في 1993/7/25
تاريخ الوالدة :سورية  -حلب في 1945/3/1
العنوان الدائم :حلب – حلب الجديدة – حي الشهداء – بناء رقم  1نموذج  Aشقة 8
هاتف 5219013 – 5237176 – 5237064 :
جوال 0933 120680 :

 المؤهالت العلمية :
 .1الدراسة الثانوية  :الثانوية العلمية الفرع العلمي 1966
 .2البكالوريوس (االجااةة الجامعياة االولا ب :بكاالوريوس فاي المحاسابة – جامعاة حلاب  – 1970الجمهورياة
العربية السورية
 .3دبلوم الدراسات العليا  :جامعة كلير مونت االول  /فرنسا 1976
 .4دكتااوراح حلقااة ثالثااة  :جامعااة كلياار موناات االول ا  /فرنسااا  – 1978مجااال التص ااو علااوم اقت ااادية –
موضوع االطروحة  :التطور السكاني المقارن لدول المشرق العربي.
 .5دكتااوراح دولااة  :جامعااة اكااس  /مرساايليا الثانيااة  /فرنسااا – مجااال التص ااو – علااوم اقت ااادية ض موضااوع
االطروحة  :العالقات بين المتغيرات السكانية ومؤشرات التنمية االقت اادية واالجتماعياة فاي ساورية ض وقاد
تمت المناقشة في  1983/1/8واالطروحة في مجال التحليل الكمي واالح اء .

 الكتب :
 .1نظرية االحتماالت  :مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية – حلب  - 1985بالمشاركة
 .2المدصل إل علم اإلح اء  :مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية – حلب  - 1988بالمشاركة
 .3االح اء االقت ادي  :مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية – حلب  - 1988بالمشاركة
 .4المدصل إل االح اء الحيوي  :مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية  - 1991بالمشاركة
 .5المكتبة واساليب البحث  :منشورات جامعة آل بيت – عمان االردن  – 1997بالمشاركة
 .6االح ااااء فاااي العلاااوم االدارياااة  :مطاااابر الفااارةدق التجارياااة – الرياااا
1424/2003هـ  -بالمشاركة

– المملكاااة العربياااة الساااعودية

 األبحاث :
 .1العالقااات بااين المتغياارات السااكانية ومؤشاارات التنميااة االقت ااادية واالجتماعيااة فااي سااورية – مجلااة بحااوث
جامعة حلب – العدد السادس 1984
 .2العالقة بين المتغيرات السكانية واالنتاج الغذائي  :ندوة التغيارات الساكانية واالجتماعياة فاي العاالم االساالمي
صااالل القاارن الراباار الهجااري – الجامعااة االردنيااة – اتحاااد الجامعااات العربيااة ماان  9-6اكتااوبر  1984م
الموافق  14-11محرم  1405هـ
 .3أثر النمو والحركة السكانية في احداث الصلل وعدم التواةن في التركيب القطاعي والمهناي لقاوة العمال علا
مستوى المناطق الجغرافية – الحلقة التدريبياة حاول الساكان والماوارد البشارية فاي اطاار التصطايط االنماائي
للفتااارة مااان  29-27كاااانون االول  / 1988جامعاااة حلاااب ض كلياااة االقت ااااد – مركاااة الدراساااات الساااكانية
وبمساهمة من منظمة العمل الدولية ض فريق صبراء السكان في منطقة الشرق االوسط وحو

المتوسط .

 .4العالقة باين النشااط االقت اادي لثنااث والمتغيارات الساكانية واالقت اادية واالجتماعياة فاي ساورية ض مجلاة
بحوث جامعة حلب ض العدد الثاني عشر لعام  – 1989سلسة العلوم االقت ادية .
 .5التااوةع الجغرافااي للسااكان وعالقتااب بااالنمو السااكاني – ناادورة المسااالة السااكانية فااي سااورية  14-12شااباط
 1991ض جامعة حلب – كلية االقت اد باالشتراك مر هيئاة تصطايط الدولاة و اندوق االمام المتحادة للساكان
ومنظمة العمل الدولية ض فريق عمل السكان والقوى العاملة .

 االشراف :
 تم االشراف عل رسالة ماجستير بعنوان  :تاثير العوامل الديموغرافية واالقت ادية علا عمال المارأة الساورية– صالل الفترة بين  1981 – 1960وقد تمت المناقشة في . 1989/12/12

 الخبرة التدريسية :
تم تدريس المساقات التالية  :االح ااء التطبيقاي ض االح ااء الرياضاي ض االح ااء الساكاني ض مباادء االح ااء ض
تحليل بيانات ساكانية ض المادصل إلا اإلح ااء الحياوي ض نظرياة االحتمااالت ض مباادء التاامين ض نظرياة القارارات
االداريااة ض اساااليب التحلياال الكمااي ض الرياضاايات الماليااة ض وتحلياال االسااتثمار ض االساااليب الكميااة فااي االدارة –
منهجية البحث العلمي – االقت اد الجةئي – االقت اد الكلي – الم ارف االسالمية .

 المناصب العلمية :
-

رئيس قسم االح اء في كلية االقت اد بجامعة حلب 1991/1990

-

وكيل كلية االقت اد للشؤون العلمية بجامعة حلب 1991/1990

-

رئيس قسم االقت اد بجامعة آل بيت – االردن 1997/1995

-

رئيس قسم إدارة األعمال بجامعة المامون الصا ة للعلوم والتكنولوجيا 2011/2006

-

عميد كلياة العلاوم اإلدارياة والمالياة بجامعاة الماامون ( قرطباة ب الصا اة للعلاوم والتكنولوجياا  2011حتا
تاريصب

 الجامعات التي عملت بها :
-

جامعة حلب 1991/1990 – 1983/1982

-

جامعة عدن 1993/1992 – 1992/1991

-

جامعة عمان ( األهلية ب 1994/1993

-

جامعة آل بيت 1997/1996 –1995/1994

-

جامعة الملك سعود 2005/2004 - 1998/1997

-

جامعة المامون ( قرطبة ب الصا ة للعلوم و التكنولوجيا  2007/2006وحت تاريصب

أ.د .عمر حالق

