
  

  موجز السيرة الذاتية
  عبد اهللا واثق شهيد  : االسم    
  1927سوريا  –حلب   :مكان وتاريخ الوالدة    
  سوري  :الجنسية     
  متزوج  :الوضع العائلي    
  2  :عدد األوالد    

  :المؤهالت  العلمية
  ).الصوربون(دكتوراه دولة يف الفيزياء من جامعة باريس  1957 -
  .1950دبلوم يف الرتبية من جامعة دمشق  -
  . 1950 ))العلوم الفيزيائية((إجازة  يف  -
  .العربية فالفرنسية فاالنكليزية :اللغات

  :الوظائف والخبرات الوظيفية واالستشارية
  .مدرس فأستاذ يف الفيزياء يف كلييت العلوم جبامعيت دمشق وامللك سعود -
  . 1967 – 1966وزير التعليم العايل ومؤسس الوزارة  -
راســات والبحــوث العلميــة ورئــيس جملــس اإلدارة ومؤســس املــدير العــام ملركــز الد -

  ).1994 – 1971(املركز 
  . 1983مؤسس املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  -
مؤسس املدرسة العربية للعلـوم والتكنولوجيـا بالتعـاون مـع مـدير معهـد الكويـت  -

  .1978للبحوث العلمية عام 
 A CASTالعلــــــم والتكنولوجيــــــا  عضــــــو اللجنــــــة االستشــــــارية املعنيــــــة بتطبيــــــق -

)1978- 1980.(  
عضــو جلنــة اخلــرباء لــدى املــدير العــام لليونســكو املعنيــة مبســائل البحــث العلمــي  -

  ).1982 – 1980(وحاجات اإلنسان 



  

رئــيس جلنــة اســـرتاتيجية العلــوم والتكنولوجيــا يف املنظمـــة العربيــة للرتبيــة والثقافـــة  -
جية مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة عـــــام نشـــــر االســـــرتاتي -)1987 – 1983(والعلـــــوم  
1989.  

قـرار (عضو اللجنة الوزارية لتحديد حاجات التطوير التقين للصـناعة يف سـوريا  -
  ) .1987لعام  1535رئيس الوزراء رقم 

ـــــة مـــــن أجـــــل الســـــالم  - ـــــة جلـــــائزة اليونســـــكو للرتبي ـــــة التحكـــــيم العاملي عضـــــو جلن
1/1/1988 – 31/12/1990.  

واألمــني العــام للمجمــع  1988بدمشــق منــذ عــام  عضــو جممــع اللغــة العربيــة -
  .1995منذ أواخر عام 

يف بروكسـل منـذ  .U.I.Aممثل جممع اللغة العربية يف االحتـاد الـدويل لألكادمييـات  -
  .1996عام 

ملشــــروع إعــــداد اســــرتاتيجية ) مكتــــب القــــاهرة(اخلبــــري املستشــــار يف اليونســــكو  -
  .1997منذ عام العلم والتقانة يف اململكة العربية السعودية 

لس العلمي للمركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشـر  - املنظمـة (عضو ا
  . 1999منذ ) العربية للرتبية والثقافة والعلوم

رئـــــيس اللجنـــــة املكلفـــــة مـــــن املنظمـــــة العربيـــــة للرتبيـــــة والثقافـــــة والعلـــــوم إعـــــداد  -
  .1999اسرتاتيجية التعليم العايل يف الوطن العريب منذ عام 

  .2000عضو جلنة األمناء للمنظمة العربية للرتمجة منذ عام  -
  : المشاركة في المؤتمرات والندوات 

العديــــــد مـــــن املــــــؤمترات الدوليــــــة والنـــــدوات حــــــول الفيزيـــــاء والتعلــــــيم العــــــايل، : يف أوربـــــا 
ويف أهـــــم املـــــؤمترات والنـــــدوات يف جمـــــاالت سياســـــات . وتطبيقـــــات العلـــــم والتقانـــــة يف التنميـــــة

  .تيجيات العلم والتقانة يف الوطن العريبواسرتا
  
  
 


