السيرة الذاتية للدكتور آصف ديـاب
تاريخ ومكان الوالدة :حمص -سوريا1511/4/11

المؤهالت العلمية:

 :1984 دكتوراه في هندسة الطيران والفضاء من المدرسة الوطنية العليا لطيران الفضاء – ENSAEتولوز– فرنسـا.
 :1981 دبلوم دراسات معمقة في الميكانيك من المعهد الوطني البوليتكينكي – ENSEHITتولوز– فرنسا -اختصاص ديناميك موائع.

 : 1980 دبلوم آيروديناميك وديناميك طيران وقيادة وتوجيه من المدرسة الوطنية العليا للطيران والفضاء ،ENSAEتولوز -فرنسا.
 : 1979 بكالوريس هندسة ميكانيكية كهربائية– جامعة حلب – سوريا.

الوظائف العلمية:

 منذ عام  1979وحتى تاريخه :يعمل باحثاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية بوظيفة مدير بحوث
 -1985-1997 محاضر في جامعة حلب
 :1995-1997 نائب مدير معهد بحوث الطيران في مركز الدراسات والبحوث العلمية.



 -1996وحتى تاريخه :أستاذ في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.



 :2009-2005مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي في سوريا.



 :2009-2007عضو في مجلس أمناء شبكة نوستيا NOSSTIAللعلميين والتقانيين والمجددين السوريين حول العالم.

 2008 وحتى تاريخه :عضو اللجنة العليا إلدارة برنامج الفضاء السوري.
 : 2013 -2009 مدير الفرع  115لمركز الدراسات والبحوث العلمية.



 : 2015-2014معاون مدير عام الهيئة العامة لالستشعار عن بعد للشؤون العلمية خالل فترة ندبه.

 -2013 حتى تاريخه  :مستشار مدير عام مركز الدراسات والبحوث العلمية لشؤون إدارة المعرفة.

الخبرات ومجاالت االهتمام وسائر األنشطة:

 خبرات في أنشطة البحث والتطوير في مجاالت الهندسة الجو -فضائية والميكانيكية والميكاترونيكس والتحكم التكيُّفي.

 التحكم والتصميم اإلنشائي واآليروديناميكي وديناميك الموائع العددي.
 استشراف مستقبل العلوم والتقانة واالبتكار وسياساتها ذات الصلة.

 تخطيط واقامة الحاضنات واألقطاب والحدائق التقانية ومنظومات االبتكار الوطنية

 إسهام في استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في العالم العربي لصالح منظمة التربية والثقافة والعلوم5898 -5891

 إقامة روابط بين الصناعة والجامعة ومراكز األبحاث ،الريادة التقانية وتتجير مخرجات البحث والتطوير.

درسات وأوراق عمل في العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات المحلية والعربية واألجنبية في مجاالت مختلفة.
 ا

 إسهام في استراتيجية برنامج التنمية العربية القائمة على االبتكار الممول من إمارة دبي 8009.
 محرر رئيسي لتقرير مشروع سوريا  8081الممول من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.UNDP
 تطوير وتصميم نظم إدارة المعرفة في المؤسسات العلمية والتقانية.
 تطوير وتصميم نظم تقييم األداء في المؤسسات العلمية والتقانية.

اللغات األجنبية :الفرنسية ،اإلنكليزية.

عنوان العمل :مركز الدراسات والبحوث العلمية -دمشق -ص.ب - 7740 .هاتف المكتب،00963-11-5142694 :

موبايل -0944471817 :البريد اإللكتروني.assefdiab@gmail.com:
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