
 بسم الله الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية

 

  الدكتور اسماعيل محمود اسماعيل والشهرة:االسم 

 : محمود األباسم 

 : فاطمة األماسم 

  5511شباط  42دمشق  الوالدة:مكان وتاريخ 

 كلية االقتصاد –جامعة دمشق  العمل:مكان 

 

 العلمية:الشهادات 

 ألمااااياااجمهوريااة  – المعهااا الترااارع العااالي اليب ي  –دكتوراه في المحاااساااااابااة  5511

 جااً.جيا  بتقايرالايمقراطية 

ة جامع –كلية االقتصاااد والترارة  –لمحاساابة شااعبة ا –في االقتصاااد والترارة  إجازة 5515

 بتقاير جيا.دمشق 

 

 المالي.التحليل  الدقيق:التخصص 

وطبيعتها جوهرها  الااخلية.ارة وتحليل المي اايات في مؤسااسااات التر دراسااة األطروحة:عنوان  

 وحاودها.ير اظريات التقييم عليها وامكاايات استخاامها وتأث

 

  األكاديمية:الرتب 

 جامعة الشام الخاصة. –اآلن رئيس قسم المحاسبة واائب عميا كلية العلوم اإلدارية -4151

بموجب قرار وزارة التعليم  المحاسبة،قسام  –كلية االقتصااد  –جامعة حلب في أساتا   4111

 .51/5/4111بتاريخ  السوريةالعالي 

بموجب  المحاساابة،قساام  –ة االقتصاااد كلي –جامعة حلب في مساااعا شمشااار    أسااتا  5551

 .55/1/5551تاريخ ب السوريةقرار وزارة التعليم العالي 

بموجب قرار وزارة التعليم  المحاسبة،قسم  –كلية االقتصاد  –جامعة حلب في مارس  5515

 .41/51/5515بتاريخ  السوريةالعالي 

 

 العلمي: نتاجاإل

 المؤلفات:-آ

مايرية الكتب والم بوعات الرامعية  إصاااار  4شااار  بتأليك كتاب محاساابة متوساا ة ش 4155

 .دمشق

 مايرية الكتب والم بوعات الرامعية إصاااار  5شااار  بتأليك كتاب محاساابة متوساا ة ش 4151

 .دمشق

  إصاااار مايرية الكتب والم بوعات الرامعية 5ش شااار  بتأليك كتاب محاساابة مصاارفية 4115

 .دمشق

مايرية الكتب والم بوعات الرامعية  المالية إصااااااارشاااااار  بتأليك كتاب تحليل القوائم  4115

 .دمشق

 .شتعليم مفتوح  دمشق األموالشار  بتأليك كتاب محاسبة شركات  4111

والتحليل المالي ل الب المعاها  اإلداريةأصاااول المحاسااابة  بعنوان:بتأليك كتاب  شاااار  4111

 .مايرية الكتب والم بوعات الرامعية برامعة حلب إصاارالترارية في سورية 

 .التحليل المالي ماخل اتخا  القرارات م بعة ال ليعة عمان بعنوان:بتأليك كتاب  شار  4111

 .اإلسراءجامعة  –أصول محاسبة التكاليك الصناعية  بعنوان:بتأليك كتاب  شار  5551

 مايرية الكتب إصاااار –محاساابة الررد والمي اايات ل الب الساانة األول   بعنوان: كتاب 5551

 .جامعة حلب –والم بوعات الرامعية 

 

 

 



 األبحاث:-ب

 السلسة –لب دراساة الريعية دراساة النساب العار اة، منشاور في مرلة بحوع جامعة ح 5551

 .511ل  إ 551من الصفحة  األخيراالقتصادية العاد 

الساالسااة  –منشااور في مرلة بحوع جامعة حلب  جياة،دراسااة الساايولة اشااتقات عالقات  5551

 .521ل  إ 545من الصفحة  األولاالقتصادية العاد 

 منشااااااور في مرلة بحوع المحاساااااابي،القياس  ءاتوإجراتكااليك تلوع البيةة بين الفكر  5551

 .514ل  إ 515من الصفحة  5551السلسة االقتصادية  –جامعة حلب 

 ،غالب عوض صالح الرفاعي األستا مشاركة من  البيةة،دور ماقق الحسابات في حماية  5551

من الصاافحة ية مرلة العلوم االقتصااادية والقااوا –منشااور في مرلة بحوع جامعة دمشااق 

 .414ل  إ 442

منشاااور في مرلة بحوع جامعة حلب  البيةة،المراجعة االجتماعية في حماية  وأهميةدور  5551

 .414ل  إ 421من الصفحة  األخيرالسلسة االقتصادية العاد  –

منشاااور في مرلة بحوع  4111 – 5511واقع ت ور التعليم المحاسااابي في ساااورية بين  5555

 .424ل  إ 441من الصفحة  األخيرالسلسلة االقتصادية العاد  –جامعة حلب 

دور اإلفصااااح في توفير التوافق المحاسااابي الاولي شرفع درجة االاسااارام في الممارساااة  4111

 .المحاسبية  مرلة الفكر المحاسبي جامعة عين شمس العاد الثااي ديسمبر

في توجيه وتشااااريع االسااااتثمارات في مرلة الفكر  IFRSم المالية المعاة وفق دور القوائ 4111

 .المحاسبي جامعة عين شمس العاد الثااي يوايو

تثمار يع االساارالممارساة المحاسابية في إطار المعايير المحاسابية الاولية وأهميتها في تشا 4151

 االقتصادية.العلوم  سلسلة – 1 عادالرلة بحوع برامعة حلب م – المالية األسواتفي 

 

شاااال الاكتور اساااماعيل محمود اساااماعيل منصاااب رئيس قسااام المحاسااابة في كلية االقتصااااد  - آ

 .5551-5551برامعة حلب 

 

 : اآلتيةأشرف الاكتور اسماعيل محمود اسماعيل عل  الرسائل  - ب

جامعة حلب  – الشااااايخ أحما ماثر –أساااااس االساااااتحقات وأثره في المحاسااااابة الحكومية  -5

 .5555ماجستير 

 .5554فادع الفرعان جامعة حلب ماجستير النظام الضريبي والتنمية االقتصادية محما -4

 –رشااايا  أبوهائل  –المحاسااابي عن الموارد البشااارية وأثره عل  القوائم المالية  اإلفصااااح -1

 .5551حلب ماجستير  جامعة

 جامعة حلب –ساااااامر حالت  –في ت وير الفكر المحاسااااابي  اإلساااااالميةدور الحضاااااارة  -2

 .4111دكتوراه 

في المنشاا ت الخامية  عاإلدار األداءفي ت وير وتحسااين  الفكرية ودورها األصااولتحليل  -1

كلية االقتصاااد دكتوراه  –جامعة دمشااق  –سااليمان الحكيم  –في سااورية دراسااة ت بيقية 

4115. 

 –اسااتخاام مؤشاارات لرنة بازل في رقابة المصاارف المرك ع عل  المصااارف السااورية  -1

 .4151 دكتوراهكلية االقتصاد  –جامعة دمشق  – مرام اسالمبولي

 –استخاام أساليب الفحص التحليلي في رفع كفاءة وفعالية اظام الفحص الضريبي في ليبيا  -1

 .4151كلية االقتصاد دكتوراه  –جامعة دمشق  –مسعود امريود 

و صافوان حسين –دور المراجعة التحليلية في تخفيض مخاطر المراجعة شدراساة مياااية   -1

 .4155ماجستير االقتصاد  كلية –جامعة دمشق  –

كلية  هبة الاهان –مت لبات كفاية رأس المال للصكو  والتصكيك واالستثمارات العقارية  -5

 ماجستير.االقتصاد 

 – ت بيقية شدراساااةالتحليل المالي المتقام في مواجهة اثار ممارساااة المحاسااابة االبااعية  -51

  4151جامعة دمشق  – محما اور كرمة

 

 



سااات اوالار األول بتاريس مقررات المحاسابة في الاراسااات الرامعية  ور: قام الاكتالتاريس - ج

 :اآلتيةالعليا في الرامعات 

   4111 – 5551ش  ،5551 – 5515جامعة حلب سوريا ش -

   5551 – 5555جامعة تشرين سوريا ش -

   5552 – 5551جامعة سبها ليبيا ش -

   4115 – 5552ش األردن اإلسراءجامعة  -

  4114ش األردنال يتواة  جامعة -

 وحت  تاريخه   – 4115جامعة دمشق سوريا ش -

  وحت  تاريخه – 4151شسوريا جامعة قاسيون  -

 

  امتحان مين الجمعية المحاسبين القااوايين لتأهيل المتقا أقامتها التي شاار  في المحا رات - د

 .المحاسب القااواي

 

 .المرال المحاسبي في عاة محافظات العايا من المحا رات العامة في ألق  - هـ

 

 إضافية:معلومات 

شااال الاكتور اسااماعيل محمود اسااماعيل منصااب ماير مالي لاش فرل دمشااق للمؤسااسااة  -

وماير مالي لاش المخاب  االحتياطية  5511 – 5515لتراارة وتصاااااانيع الحبوب العااماة 

 – 4114وماير عام للمؤسااسااة العامة لترارة وتصاانيع الحبوب  5515 – 5511بامشااق 

4111. 

                  حاصااااال عل  لقب محاساااااب قااواي عضاااااو في جمعية المحاسااااابين القااوايين الساااااورية -

 .4154 – 4111لمية وعضو اللرنة الع ،5552لعام 

 العرب.عضو اتحاد المحاسبين القااوايين  -

 .4111 – 4115خبير مالي لاش المحاكم  -

 واإلدارع.النظام المحاسبي للق ال االقتصادع  إعاادعضو لرنة  -

 .4111 – 4111المصرف الترارع السورع  إدارةعضو مرلس  -

 .4111المصرف الصناعي  إدارةعضو مرلس  -

 .4151 – 4151سبة والتاقيق رئيس مرلس المحا -

 .4151 – 4151عل  التأمين  اإلشرافهيةة  إدارةرئيس مرلس  -

 .4151 – 4151هيةة التمويل العقارع  إدارةرئيس مرلس  -

 .4151 – 4151هيةة االتصاالت  إدارةرئيس مرلس  -

عين محافظاً عن سااورية لاش الصااناوت العربي لالتحاد االقتصااادع واالجتماعي بموجب  -

 .1/1/4151حت   4151لعام  11رسوم الم

حت   4151لعام  15عين محافظاً عن سورية لاش صناوت النقا الاولي بموجب المرسوم  -

1/1/4151. 

حت   4151لعام  51عين محافظاً عن سورية لاش صناوت النقا العربي بموجب المرسوم  -

1/1/4151. 

 4151لعام  55المرساااوم  عين محافظاً عن ساااورية لاش البنك االساااالمي للتنمية بموجب -

  .1/1/4151حت  

لاش البنك العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا بموجب المرسوم عين محافظاً عن سورية  -

 .1/1/4151حت   4151لعام  54

 .4151 – 4151عين وزيراً للمالية في الرمهورية العربية السورية ما بين عامي  -

ن م واالقتصااااااد اعتباراً اإلدارة  وعميااً لكليةصاااااة عين اائباً لرئيس جامعة قاسااااايون الخا -

 عمله.وال زال عل  رأس  5/51/4151

 

 األستا  الاكتور      

 إسماعيلاسماعيل محمود 


