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االمؤهھھھالتت وواالخبرااتت االعمليیة  
)1968مهھندسس كهھرباء من االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت (  

)1970شهھاددةة ددررااساتت معمقة (  
ددكتوررااهه ددوولة في االفيیزيیاء    .INPG-France) 1976معالجة ااإلشاررةة ( –

.1990مديیر معهھد بحوثث ااإللكتروونيیاتت وواالعلومم ااألساسيیة بدمشق حتى عامم   
ووأأستاذذ فيیهھ  ٬،لمعهھد االعالي للعلومم االتطبيیقيیة وواالتكنولوجيیا بدمشقمديیر اا

)1990 -1997.(  
 – ٬، االلجنة ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة لغربي آآسيیامستشارر في ااألمم االمتحدةة

1997ااالسكواا ( كبيیر مستشارريین في االعلومم وواالتقنيیة للتنميیة ثم  ).2006إإلى -
االمستداامة٬، ااألمم االمتحدةة -UNادديیة ووااالجتماعيیة إإددااررةة االشؤوونن ااالقتص -

DESA  إإلى ووززااررةة ااالقتصادد وواالتخطيیط في االمملكة االعربيیة  ااً ٬، مفرزز
ثم خبيیر في االعلومم وواالتقنيیة  . 30/5/2010ووحتى  ٬2006، من عامم االسعودديیة

 حتى تارريیخهھ.  GIZلدىى 

Qualifications and Experience 

Bachelor of Electrical Engineering, American 
University of Beirut (1968), Diplome d’Etude 
Approfondie (DEA) en Electronique, Université 
Scientifique et Medicale de Grenoble, et Ecole 
(ENSERG) France (1971), Doctorat d’Etat es-Sciene 
Physique, Institut National Polytechnique de 
Grenoble, France (1976). 
Director of the Institute of Electronics Research at 
SSRC – Damascus until 1990. 
Director and Professor at the Higher Institute of 
Applied Science and Technology (HIAST) in 
Damascus (1990-1997). 
 
Regional Adviser at the United Nations – ESCWA 
(1997 until 1-4-2006), Then with UN-DESA as 
senior advisor on S&T for sustainable development. 
Ministry of Economy and Planning, KSA, from 2006 
till 30/5/2010. And Expert on S&T at GIZ till now. 

االمجاالتت االبحثيیة ووااإلسهھاماتت  
ئم على ووخطط ااالقتصادد االقا ووضع سيیاساتت ووااسترااتيیجيیاتت يیهھتم بمشارريیع
ووبحوثث في آآليیاتت رربط وواالتنميیة االمستداامة٬،  االعلم وواالتكنولوجيیا٬،االمعرفة٬، وو

االتعليیم وواالبحث وواالتطويیر بفعاليیاتت ااإلنتاجج وواالخدماتت٬، كما يیهھتم بعمليیاتت نقل 
 تتوو تكنولوجيیا ااالتصاال ووحداائق ووحاضناتت االتكنولوجيیا٬، االتكنولوجيیا
.وواالمعلوماتت  

تكنولوجيیا االمعلوماتت ووااللغة   معالجة ااإلشاررةة٬، ووفي لهھ بحوثث عديیدةة في
ووفي  وواالتجاررةة ااإللكتروونيیةاالعربيیة٬، ووفي معالجة االلغاتت (كالمم وونصوصص)٬، 

 االتقيیيیس وواالمعايیرةة.

Research interests and contributions 

Interested in establishing policies and strategies in 
Knowledge Based Economy, Science and 
Technology; sustainable development, mechanisms 
to link education, R&D with production and services 
activities.  He is also interested in technology transfer 
operations and in Information and Communication 
projects 

Has numerous researches in signal processing; in 
information technology and the Arabic language; in 
language technology (speech and text); in e-
commerce, and in standardization. 

نبذةة من االمؤلفاتت االعلميیة  
 

· مؤلف مشارركك لثالثة كتب علميیة منشوررةة باللغة االعربيیة في  
حقولل االلغة االعربيیة وواالحاسوبب   

· في كتابة فصولل في خمسة كتب منشوررةة باإلنكليیزيیة شارركك  
ووااثنيین باللغة االعربيیة.  

· مقالة علميیة في مجالتت محكمة مختصة. 30نشر أأكثر من    
· يیة محكمة. خمسيینمائة ووقدمم أأكثر من   لم ااتت ع في مؤتمر االً  مق  
· تقريیر أأستشاررةة فنيیة خاللل عملهھ في  60كتب أأكثر من  

ااإلسكواا  
· ة في أأوو  َّل ااخترااعع مسج ةة  ااء هھ بر ررووبا ووأأمريیكا.ل  

 

Representative Publications 

· Co-author of three published scientific books in 
Arabic in the fields of the Arabic language, and 
computers. 

· Participated in writing chapters in five 
published books in English and two in Arabic. 

· Published more than 30 scientific articles in 
specialized refereed journals. 

· Presented more than 150 articles in refereed 
scientific conferences. 

· Submited over 60 technical advisory reports 
since he joint UN- ESCWA 

· Has a registered patent in Europe and the United 
States. 

 


