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 السيرة الدراسية:

0202     سوريا – دمشق  جامعة - التدقيق في متخصص - المحاسبة في دكتوراه  

 

:السيرة المهنية  

 الخاصة السورية الجامعة في والمراجعة المحاسبة قسم في محاضر 

 السوريين القانونيين المحاسبين جمعية في عضو. 

 0222 إلى 0222 من عمران بمؤسسة والميزانية التدقيق قسم رئيس. 

 واحد عام لمدة( المشرق) الكمبيوتر شركة في محاسب. 

 عام لمدة التالل مطعم في محاسب. 

التدريسيةالمقررات   

 المحاسبة ، التكاليف محاسبة ، المحاسبية المالية المؤسسات ، الشركات محاسبة ، المحاسبة مبادئ

 المحاسبة ، الخاصة المحاسبة ، المصرفية المحاسبة ، التأمين محاسبة ، النظرية المحاسبة ، اإلدارية

 ، المالي التحليل ، الضريبية المحاسبة ، المتقدمة المحاسبة ، الحديثة المحاسبة مشاكل ، الخاصة

 ، الحسابات تدقيق ، المتوسطة المحاسبة ، المالية اإلدارة ، الزراعية المحاسبة ، المالية الخدمات

 السورية  والجامعة االقتصاد كلية - دمشق جامعة في الدولية التدقيق معايير ، الداخلي التدقيق

0222 عام منذ والمصرفية المالية العلوم ومعهد ، الخاصة  

 المهارات:

 

 Microsoft Office حزمة ، Windows على معرفة ب

  (Word، Excel، Access،…)، والمحاسبة اإلنترنت برامج. 
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 والمؤتمراتالدورات التدريبية 

 

  0220 اإلدارية للتنمية العالي المعهد ، والمصرفية المالية المحاسبةشهادات تدريبية  في. 

 0222 - االقتصاد كلية - دمشق جامعة - الشركات حوكمة مؤتمر. 

 الوظيفي الوصف مؤتمر 0222 - االقتصاد كلية - دمشق جامعة - الصرف سوق مؤتمر - 

 .البشرية التنمية معهد

 0202 المالية لألوراق دمشق بورصة ، تدريب رخصة. 

 

 األبحاث والكتب المنشورة: 

التكاليف محاسبة كتاب  

المنشورة: البحوث  

 (عمران) البناء ومواد المعادن في الداخلية للتجارة العامة المؤسسة في تطبيقية دراسة 

 في الداخلية للتجارة العامة المؤسسة في المحاسبة نظم تشغيل في الحاسب استخدام تقييم 

 (.عمران) البناء ومواد المعادن

 الشركات حوكمة إطار في الداخلي التدقيق ألداء المتوازن والتقييم المضافة القيمة. 

 المراجعة جودة تحدد التي الخصائص. 

 سوريا في الداخلي المدقق استقالل. 

 

 اللغات:

 العربية اللغة  

 االنجليزية اللغة 

 
 

 شخصيةالمعلومات ال
 

 0121مكان وتاريخ الوالدة: دمشق , سوريا , 

 ذكر   الجنس:

 سوري الجنسية:

 

 الوثائق والثبوتيات جاهزة عند الطلب



 


