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  :العلميةالمؤهالت 

دور الترويج على )عنوان االطروحة  -جامعة دمشق  - الدكتوراه في إدارة األعم 3102
 . بدرجة امتياز -( سلوك االفراد في سوق التأمين السورية

)الترويج واإلعالن عنوان الرسالة  –جامعة دمشق  -في إدارة األعمال ماجستير  3112
 (.٪ 01امتياز) درجة -وتأثيره على سلوك المستهلك( 

 (.٪ 38.42) معدل - جامعة دمشق -وم في إدارة األعمال دبل  3110
  –كلية االقتصاد  -جامعة تشرين  -في االقتصاد )قسم إدارة األعمال( إجازة  3111

 (.٪ 22.03)معدل جيد 
 ( شهادة التأمين المهنيةPICفي معهد البحرين ) للدراسات المصرفية والمالية. 
 تأمين الحياة، التأمين الصحي للدراسات المصرفية والمالية معهد البحرين فيوم دبل( ،

 ،محاسبةال ،، الحوادث الشخصية، النقل البحري الحوادث العامة ،الحريق، التأمين الهندسي
 .3442( البحرين التسويق وإعادة التأمين

  جمعية من والصحيدبلوم في تأمين الحياة (LOMA) في كندا. 
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  العملية: اتالخبر 

 تاريخهحتى  0/00/3102 منذ جامعة الشام الخاصة: 

الصادر  3485م عام / ل.19وفق قرار المعادلة رقم / .دكتورة في كلية العلوم اإلدارية -
ة فحص وتقرير أهليالعلمية في مجلس التعليم العالي، عن لجنة التأهيل ومعادلة الدرجات 

 .مجلس التعليم العالياالنتاج العلمي الصادر 
 .3487-2017-3482-3485 في كلية العلوم اإلداريةقسم الموارد البشرية  ةرئيس -
 .3481إلدارية رئيسة قسم التسويق في كلية العلوم ا -
 .ية العلوم االداريةضو في مجلس كلع -
 .رئيسة لجنة الدعاية واإلعالم -
 .عضو لجنة تقييم الموظفين -
  حتى تاريخه. 3103رئيسة مجلس إدارة المؤسسة السورية للتأمين منذ 

 3108-3102 لعلوم كلية ا –كلية الصيدلة  –: دكتورة في جامعة الرشيد الدولية الخاصة
الصادر عن لجنة التأهيل ومعادلة  3108عام  مل./232ة رقم /وفق قرار المعادل، اإلدارية

وتقرير أهلية فحص االنتاج العلمي الصادر ، الدرجات العلمية في مجلس التعليم العالي
 .مجلس التعليم العالي

 3112-3102: هيئة اإلشراف ( على التأمين السوريةSISC)  سورية –دمشق. 
 التأمينشركات مديرية اإلشراف على  ةمدير  :التوصيف الوظيفي

 مديرة مديرية الشؤون القانونية والموارد البشرية                    

 .رئيسة وحدة تبسيط اإلجراءات في وحدة دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء 

 ( عضو فريق التفاوض النضمام سورية لمنظمة التجارة العالميةWTO). 

  3101مصر  العربية،عضو لجنة إعداد الخطة التنفيذية الستراتيجية عمل الهيئات.   

 3112 - 3112  في مؤسسة الة محاضر( مأمون الدوليةMIC) ، العديد منمحاضرة في 
، ( London City Collegeبرامج جامعة )( إحصاء - إدارة –)اقتصاد : المقررات
 .)التأمين(، )الترويج واإلعالن(،)إدارة المبيعات( ، )التسويق(، ت التجارية()المراسال

 



  :ةالمعد  بحوث ال

 رد البشرية في المشاريع الخدمية.إدارة الموا 
  .اإلدارة المالية 
 .نظام التدقيق والتحليل المالي 
 .الترويج واإلعالن 
 ثمار في شركات التأمين. االست 
 إدارة التغيير واإلبداع.  
 سياسة الرواتب والحوافز. 
 إدارة التدريب والتأهيل.  
 االدارة االستراتيجية. 
 اإلدارة العامة. 
 العالقات الدولية. 
 إدارة التسعير.  
  التخصصية.العديد من المقاالت العلمية 
 كات.الشر ية التدريبية للطالب وكوادر القيام بعدد كبير من ورشات العمل التخصص 

 
   والندوات:ية والمؤتمرات التدريبدورات ال

 حضور العديد من الدورات التخصصية منها:

 .هيئة اإلشراف على التأمين السورية /دورة تدريبية مكثفة إلعادة التأمين  3449

 .إعادة التأمينفي ورشة عمل  3449

 .إلعالمندوة التأمين في ا 3449
 التدقيق على المخاطر. 3447
 دورة تدريبية إلعادة التأمين.  3447

 . لشركات التأميندورة التحليل المالي  3447
 .، تونس( إلعادة التأمين (Chedid Re/ شركةإعادة التأمين في قدمة تم دورة 3447
 .ادئ التأمين المسؤولية والممارسةمب 3484
 تقنيات التأمين على الحياة.  3484
 مسقط. -ُعمان  على أعمال التأمين /منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة  3484



 مصر. - على أعمال التأمين/ القاهرةمنتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة  3488
 جنيف. -التجارة العالمية بسويسرا لفريق االنضمام لمنظمة في االمم المتحدة اجتماعات  3488
 مؤتمرات دمشق للتأمين.  3449-3488

 والدولية.المشاركة في العديد من مؤتمرات التعليم المحلية والعربية 
  DNDPبرنامج المشاركة في مؤتمرات وندوات 

  + Erasmusالمشاركة في ندوات وورشات عمل
 

  :المهارات
  : جيد جدا  اإلنجليزية -األم اللغة  /العربية  :اللغة• 

  Microsoft Office - ICDL برامج - XP ويندوز: الكمبيوتر• 
 

 السفر. – ءةالقرا الهوايات:
 


