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 الوظائف اإلدارية التي شغلتها:
 واإلشراف على التعليم المفتوح. 29/8/2002حتى  31/8/2000عميد كلية االقتصاد من 

 جامعة تشرين للشؤون العلمية والبحث العلمي )بالتفويض(.وكيل 
 11/11/2002/ تاريخ 405وكيل جامعة تشرين للشؤون اإلدارية والمالية والطالب بالمرسوم رقم /

 .10/11/2004حتى 
 مقبول. نكليزي إ - بطالقة روسي اللغات األجنبية:

 الكتب المؤلفة:  
 سورية  - 1994كتاب النقود والمصارف 

 األردن  - كتاب أساسيات في اإلدارة المالية )مدخل إلى قرارات االستثمار والتمويل(
 . جامعة تشرين - اإلدارة المالية

 تعليم مفتوح  -( 1إلدارة المالية )ا
 اقتصاديات المالية العامة

 مبادئ المالية العامة
 األردن  - نقود وبنوك 

 األسواق واألوراق المالية
 نشرها منفردًا:األبحاث التي تم 

والقطاع   ،األوروبي  -أثر اليورو وتحرير النشاط المصرفي األوروبي على التبادل التجاري العربي .1
 المصرفي العربي في أوروبا.

 تمويل التعليم في القطر العربي السوري في ظل العولمة. .2

 األسواق المالية / عرض وتحليل. .3



 األبحاث التي تم نشرها بالمشاركة:
 . جودة الخدمة المصرفية لمصارف القطاع الخاص في محافظة الرقةتقييم  .1

 .قياس فجوة جودة الخدمة في مصارف القطاع الخاص في محافظة الالذقية .2

دراسة ميدانية على المصارف الخاصة في محافظة  رؤية عمالء المستقبل للخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الخاصة: .3
 .الالذقية

الرقابة المالية واإلدارية الفعالة في تخفيض المخاطر المصرفية:دراسة ميدانية مقارنة على مصرف التسليف الشعبي  أثر  .4
 والبنك العربي سورية.

 األثار االقتصادية و اإلجتماعية لغسيل األموال.  .5

 آلية تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق فيها. .6

 )دراسة تطبيقية على حسابات قطاع الموازنة(.2010-2000ة في سورية خالل الفترة من تطور اإليرادات الضريب .7

 دور التحليل اإلئتماني في الحد من مخاطر اإلئتمان المصرفي. .8

 .دراسة تطبيقية في المصرف العقاري السوري  - أهمية استخدام بطاقة التقييم المتوازن لألداء في المصارف .9

 . دراسة ميدانية–من المصارف الحكومية في سورية  قياس جودة الخدمات المقدمة .10
 .استخدام المقاييس غير المالية في تقييم أداء المنظمات .11

االستراتيجيات المتبعة في المصارف السورية لجذب الودائع المصرفية واستثمارها )دراسة ميدانية على مصرف التسليف  .12
 الشعبي(.

 االئتمانية.دراسة مقارنة لنماذج الجدارة  .13

 دراسة مقارنة لنماذج التنبؤ بالفشل المالي. .14

 (.2010 – 2000) ستهالك في سورية بين عامي أثر الضرائب على اال .15

 الرقابة الشرعية ودروها في تقويم األداء الشرعي للمصارف اإلسالمية العاملة في سورية.  .16

ها )دراسة مقارنة على البنوك اإلسالمية العاملة في كل من  هيئات الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية والقوانين الناظمة ل .17
 سورية واإلمارات العربية المتحدة(.

 . 2014-2011واقع المصارف االسالمية العاملة في سورية في ظل األزمة الراهنة  .18

 لعوامل الجدارة االئتمانية. نقدية دراسة تحليلية .19

 ومؤشر سوق دمشق لألوراق المالية. المتغيرات االقتصادية الكلية بين العالقة  .20

 األداء المالي للمصارف اإلسالمية العاملة في سورية قبل وخالل األزمة.  .21

 دور المؤشرات المالية في تقويم األداء المالي في المصارف اإلسالمية العاملة في سورية.  .22

 التقليدية العاملة في سورية.  الرسوم والعموالت المصرفية وأثرها على اإليرادات الصافية في المصارف التجارية .23

)دراسة مقارنة بين المصارف السورية    DEAقياس الكفاءة النسبية للقطاع المصرفي باستخدام نموذج تحليل مغلف البيانات   .24
 والمصارف اللبنانية(.

25. Impact of banks characteristics on Financial performance of Islamic Banks Evidence from 
Syria, International Journal of Advanced Research (IJAR). 

دور مؤشرات قائمة التدفقات النقدية في تفسير اسعار األسهم )دراسة تطبيقية على المصارف المدرجة بسوق دمشق لألوراق   .26
 المالية(.

 السورية(. نموذج مقترح لتقييم فعالية المراجعة الداخلية )دراسة ميدانية على المصارف  .27

 دور التدقيق الداخلي في إدارة مخاطر في البيئة المصرفية السورية.  .28

 تقييم فعالية إدارة المخاطر وفق معايير بازل في البيئة المصرفية السورية.  .29

 تقييم فعالية الرقابة الداخلية وفق معايير بازل في القطاع المصرفي السوري.  .30

ى مخاطر االئتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية باستخدام  دراسة أثر المتغيرات االقتصادية الكلية عل .31
 .ARDLنموذج 

 استخدام التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر المالي في البنوك التجارية التقليدية العاملة في سورية.  .32

 . دراسة تحليلية لنسب التعثر المالي في المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية .33

 الديون المتعثرة على سيولة المصارف التجارية. أثر .34
35. Determinants of financial performance of non-financial sectors - Evidence from public 

trotline sector of Syria. 
 أسباب التعثر في المصارف التقليدية العاملة في سورية.  .36

 التجارية )دراسة تطببيقية(.أثر الديون المتعثرة على سيولة المصارف  .37



 الماجستير والدكتوراه التي تم اإلشراف عليها: رسائل
 دراسة هيكلية للمصرف التجاري السوري وإمكانية وجود المصارف الخاصة. .1

 العامة العادية على متغيرات الدخل القومي في سورية.  تردود فعل متحول الواردا .2

 تطوير دور مصرف سوريا المركزي لرفع كفاءة محاسبة الدين العام. .3

 الوطن العربي(.اليورو في االقتصاد العالمي )االستفادة من الخبرة األوروبية في  .4

 اإلرهاب الدولي وانعكاساته االقتصادية على الوطن العربي. .5

 تمويل مؤسسات البناء والتشييد في القطر العربي السوري )مثال مؤسسة اإلسكان العسكري(.فعالية  .6

 اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية توسيع مهامها )غسيل األموال(.  .7

 السندات الحكومية وأثرها على الموازنة العامة في سورية.  .8

 المتغيرات االقتصادية الحالية.دور السياسة المالية في سورية في ظل  .9

 . فعالية السياسة المالية في تشجيع االستثمارات في سورية .10

 المصارف الشاملة ودورها المستقبلي في تفعيل سوق األوراق المالية في سورية.  .11

 انعكاسات تحول الواردات العامة العادية على تغيرات الدخل القومي في سوريا. .12

 ف اإلسالمية ومستقبلها في الصناعة المصرفية. التمويل واالستثمار في المصار  .13

 دور المصارف في مكافحة ظاهرة غسيل األموال في سورية.  .14

 التحليل االئتماني ودوره في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي.  .15

 في التحليل المالي: دراسة تطبيقية في المصرف العقاري استخدام بطاقة تقييم األداء المتوازن  .16

 .)دراسة مقارنة بين مصارف القطاع العام والخاص( في المصارف السورية   ات المصرفيةتقييم جودة الخدم .17

 (.2012-2000أثر اإلصالح الضريبي على النمو االقتصادي في سورية ) .18

 استخدام أسلوب استهداف التضخم في الدول النامية وإمكانية تطبيقه في سورية.  .19

 دية وانعكاسها على االستثمار في سورية. ردود فعل اإليرادات الضريبية على السياسة النق .20

 . للحد من مخاطر االئتمان المصرفينموذج مقترح لتقييم الجدارة االئتمانية  .21

 .العالقة المتغيرات االقتصادية الكلية ومؤشر سوق دمشق لألوراق المالية .22

 سورية. دور الرقابة في تقويم األداء االستثماري في المصارف اإلسالمية العاملة في  .23

 تسعير الخدمات المصرفية وأثره على اإليرادات الصافية في المصارف التجارية التقليدية العاملة في سورية.  .24

دور مؤشرات قائمة التدفقات النقدية في تفسير أسعار األسهم )دراسة تطبيقية على الشركات المالية المدرجة في سوق   .25
 . (دمشق لألوراق المالية

 دية الكلية على مخاطر االئتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية. أثر المتغيرات االقتصا .26

 استخدام التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر المالي في المصارف التجارية العاملة في سورية نموذج مقترح. .27

 متطلبات الرقابة والمراجعة الداخلية في البيئة المصرفية السورية وفق متطلبات بازل. .28



 المحاضرات العامة والندوات والمؤتمرات:
 محاضرة بعنوان )التعددية االقتصادية في القطر العربي السوري( ندوة في جامعة تشرين. -

محاضرة بعنوان )االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية للنمو السكاني في سورية( ندوة تنظيم  -
 األسرة.

 الثالثة األخيرة( ندوة في جامعة تشرين.محاضرة بعنوان )تطور االقتصاد السوري في العقود  -

 محاضرة بعنوان )األسواق المالية( ندوة في كلية االقتصاد بجامعة تشرين. -

 الكويت. -محاضرة بعنوان )تدريب رجال البيع( مؤتمر التدريب المستقبل  -

 الالذقية. -محاضرة بعنوان )األزمة المالية العالمية وانعكاساتها االقتصادية على سورية(  -

 جامعة تشرين. - (السياسات المالية والنقدية وأثرها على االقتصاد السوري )محاضرة بعنوان  -
 الخبرات التدريسية:

 التاريخ الجامعة سم المقرر إ 

 مبادئ االقتصاد  .1

 اإلدارة المالية .2 1995 - 1994 جامعة جرش 

 التحليل المالي  .3

 اإلدارة المالية .1
 فيالدلفيا جامعة 

1995 –  1996 

 التحليل المالي  .2 1997 - 1996

 النقود والمصارف  .1

 جامعة تشرين 

  

1991 –  1994 

 حتى اآلن  1998

 المالية العامة  .2

 اإلدارة المالية .3

 التسويق والمبيعات  .4

 اقتصاد مالي  .5

 دراسات مالية ونقدية )دراسات عليا(  .6

 مؤسسات مالية إدارة  .7

 إدارة البنوك .8

 التسويق المصرفي .9

 اقتصاد مالي  . 10

 أسواق وأوراق مالية  . 11

 تمويل واستثمار )دراسات عليا(  . 12

 إدارة البنوك .1

األكاديمية العربية للعلوم  

والتكنولوجيا النقل 

 البحري 

2003 –  2013 

 

 التمويل واالستثمار  .2

 اإلدارة المالية .3

 إدارة اإلستثمار  .4

 الرقابة المالية واإلدارية  .5

 التحليل المالي  .6

 عمان. - مركز المستشارون العرب  - دراسات الجدوى االقتصادية - تدريب في مجال تقييم المشروعات -



 اللجان والمجالس التي شاركت فيها أو ترأستها:
 جامعة تشرين  رئيس مجلس شؤون الطالب

 جامعة تشرين  رئيس مجلس الشؤون العلمية 
 جامعة تشرين  نائب رئيس مجلس إدارة التعليم المفتوح 

 جامعة تشرين  رئيس مجلس إدارة المدينة الجامعية
 جامعة تشرين  رئيس مجلس إدارة المنتدى الجامعي

 جامعة تشرين  رئيس لجنة المناقصة للمنشآت الجامعية 
 جامعة تشرين  المناقصة للتجهيزات والمشفى رئيس لجنة 

 جامعة تشرين  رئيس لجنة التأليف والترجمة 
 جامعة تشرين  رئيس لجنة تسهيل اإلجراءات

 جامعة تشرين  رئيس لجنة االنضباط 
 جامعة تشرين  رئيس لجنة التظلم

 جامعة تشرين  رئيس لجنة البعثات
 المفتوح مجلس التعليم  عضو لجنة التعليم المفتوح 

  عضو لجنة التبادل الطالبي العالمي
  عضو لجنة التأهيل 

  عضو لجنة اإلشراف على التبادل الطالبي العربي 
  عضو فريق العمل الوطني للتنمية اإلدارية 

عضو عدد كبير من لجان الدفاع عن رسائل الدكتوراه والماجستير في جامعات القطر ولجان تقييم األبحاث  
 والتعيين.

 عضو لجنة االمتحان الوطني لخريجي الجامعات غير السورية
 عضو في لجنة معادلة الشهادات في كلية االقتصاد بجامعة تشرين. 

  عضو في لجنة تحرير مجلة جامعة تشرين للبحوث العلمية. 
 

 

 جميع المعلومات الواردة على مسؤوليتي مع توفر الوثائق عند الطلب.

 

 

 

 األستاذ الدكتور رضوان العمار 


