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 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية

    بديع عبده مستو  : االسم

 2سوريا، دمشق، ساحة الحجاز، مقابل البريد، فوق مكتبة النوري، بناء األعسر، ط  : العنوان

 1126900-2222029 – 1126900-2222222  :  الهاتف

  11269299662060  :  الجوال

 misto@hotmail.com-b  : اإللكترونيالبريد 

 سوري   : الجنسية

 0260زبداني،  مكان وتاريخ الوالدة:

 

 الدراسة والمؤهالت العلمية

 

 جامعة الشام الخاصة( -كلية الحقوق  الدرجة العلمية: أستاذ مساعد )عضو الهيئة التدريسية في 

جامعة  (التشريع الضريبيوالعامة  )الماليةالدقيق  تخصصال –قسم القانون العام  –دكتوراه في الحقوق  2112

العالقة التبادلية بين إصالح النظام الضريبي السوري والتحوالت : "عنوان األطروحةدمشق، 

 )دراسة مقارنة(" االقتصادية

 جامعة دمشق. –كلية الحقوق  –دبلوم في القانون العام  2116

 جامعة دمشق. –كلية الحقوق  –دبلوم العلوم اإلدارية والمالية  2110

 جامعة دمشق. –المعهد العالي للتنمية اإلدارية  –دبلوم التأهيل والتخصص باإلدارة  0220

 جامعة دمشق. –كلية الحقوق  –إجازة في الحقوق  0222

 

 األبحاث العلمية

 

 .فرع ريف دمشق -المحاماة مقدم لنيل لقب أستاذ في فعل االختالس في جريمة السرقة، بحث  0220

جامعة  –وق كلية الحق – العلوم اإلدارية والمالية في الضريبي، بحث مقدم لنيل درجة دبلومتطوير التشريع  2110

 .دمشق

 .جامعة دمشق –كلية الحقوق  - م لنيل درجة دبلوم القانون العامالرقابة المالية في اإلسالم، بحث مقد 2116

 

 محكمةال  األبحاث المنشورة في المجالت العلمية 

 

 . للعلوم االقتصادية والقانونية الموازنة العامة للدولة، مجلة جامعة دمشقإقرار  2112

 النفقات العامة بين المفهوم الفقهي والقانوني، مجلة جامعة دمشق. 2112

لمية العللبحوث والدراسات  مجلة جامعة تشرين في للضريبة، نشرالدخل غير المشروع ومدى خضوعه  2102

 .6العدد  93بالمجلد 

 .90للعلوم االنسانية بالمجلد  مجلة جامعة البعثنشر في  االداري،سلطة االدارة في تعديل العقد  2106

ية للعلوم االنسان مجلة جامعة البعثنشر في  إعدادها،التنفيذية في  السلطةودور الموازنة العامة للدولة  2106

 .90بالمجلد 
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 والندواتالمشاركة في المؤتمرات 

 

 مدرج كلية الهندسة المدنية  – جامعة دمشق – المخدرات وأضرارهاورشة عمل بعنوان  .0

 )دور القانون في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات( :عنوان البحث

 مسرح الجامعة – بيوم اللغة العربية في رحاب جامعة الشام الخاصة ندوة ثقافية احتفاء   .2

 )المحاكم والقوانين بين شكسبير ودوستويفسكي( الندوة: عنوان

         2102القاهرة  –مؤتمر المحامين العرب  .9

 

 الخبرات العملية والعلمية

 

 الجامعة العربية الدولية الخاصة :أوالا 

 2100-2101محاضر لمقرر اإلدارة العامة في الجامعة العربية الدولية الخاصة للعام الدراسي  .0

 2100-2101للعام الدراسي  ةلمقرر المدخل إلى إدارة األعمال في الجامعة العربية الدوليمحاضر  .2

 2102-2100محاضر لمقرر اإلدارة العامة في الجامعة العربية الدولية الخاصة للعام الدراسي  .9

 2109-2102محاضر لمقرر اإلدارة العامة في الجامعة العربية الدولية الخاصة للعام الدراسي  .6

 2106-2109محاضر لمقرر اإلدارة العامة في الجامعة العربية الدولية الخاصة للعام الدراسي  .2

 

ا   كلية السياحة  -: جامعة دمشق ثانيا

  2109-2102محاضر لمقرر قوانين وأنظمة سياحية للعام الدراسي  .0

 2106-2109محاضر لمقرر قوانين وأنظمة سياحية للعام الدراسي  .2

 2102-2106محاضر لمقرر قوانين وأنظمة سياحية للعام الدراسي  .9

 2106-2102محاضر لمقرر قوانين وأنظمة سياحية للعام الدراسي  .6

 2100-2103/2103-2106محاضر لمقرر تشريعات سياحية للعام الدراسي  .2

 2100-2103/2103-2106الدراسي  فندقية للعاممحاضر لمقرر تشريعات  .6

 

ا   دمشق  –: معهد الشام العالي ثالثا

 2109-2102للعام الدراسي الجرائم الواقعة على األشخاص وألموال  لمقررمحاضر     

 

ا:  المعهد المتوسط ألبناء شهداء فلسطين رابعا

  2100-2101محاضر في معهد فلسطين لمقرر القانون التجاري للعام الدراسي  .0

 2102-2100التجاري للعام الدراسي محاضر في معهد فلسطين لمقرر القانون  .2

 2109-2102محاضر في معهد فلسطين لمقرر قوانين األعمال للعام الدراسي  .9

 2106-2109محاضر في معهد فلسطين لمقرر قوانين األعمال للعام الدراسي  .6

 

ا   إلدارة األعمال والتسويق بدمشق  المعهد التقاني -: جامعة دمشق خامسا

 0223-0226القانون للعام الدراسي  محاضر لمقرر المدخل إلى علم .0

 0220-0223محاضر لمقرر المدخل إلى علم القانون للعام الدراسي  .2

 0222-0220محاضر لمقرر المدخل إلى علم القانون للعام الدراسي  .9

 2111-0222رري المدخل إلى علم القانون والمراسالت التجارية للعام الدراسي قمحاضر لم .6

 2110-2111علم القانون والمراسالت التجارية للعام الدراسي محاضر لمقرري المدخل إلى  .2

 2112-2110محاضر لمقرري القانون اإلداري والمراسالت التجارية للعام الدراسي  .6

 2119-2112محاضر لمقرري القانون اإلداري والمراسالت التجارية للعام الدراسي  .3
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 2116-2119 دراسيالقة للعام محاضر لمقرري المراسالت التجارية والمراسم وآداب الليا .0

 2112-2116محاضر لمقرري المراسالت التجارية ومبادئ القانون التجاري للعام الدراسي  .2

 2116-2112محاضر لمقرري المراسالت التجارية ومبادئ القانون التجاري للعام الدراسي   .01

 2113-2116محاضر لمقرري المراسالت التجارية ومبادئ القانون التجاري للعام الدراسي   .00

 2110-2113محاضر لمقرري المراسالت التجارية والمدخل إلى علم االقتصاد للعام الدراسي   .02

 2112-2110محاضر لمقرري المراسالت التجارية والمدخل إلى علم االقتصاد للعام الدراسي   .09

 2101-2112محاضر لمقرري المراسالت التجارية والمراسم وآداب اللياقة للعام الدراسي   .06

 2100-2101لمقرري المراسالت التجارية والمراسم وآداب اللياقة للعام الدراسي  محاضر  .02

 2102-2100محاضر لمقرري المراسالت التجارية والمراسم وآداب اللياقة للعام الدراسي   .06

 

ا   الشام الخاصة : جامعةسادسا

 2106-2109محاضر لمقرر علم اإلدارة للعام الدراسي  .0

 2106-2109للعام الدراسي  0القانون االداري فمحاضر لمقرر المدخل الى  .2

 2102-2106محاضر لمقرر علم اإلدارة للعام الدراسي  .9

-2103/2103-2106/2106-2102للعام الدراسي  2محاضر لمقرر المدخل الى القانون االداري ف .6

2100 

 2100-2103/2103-2106/2106-2102محاضر لمقرر علم اإلدارة للعام الدراسي  .2

 2100-2103/2103-2106/2106-2102الضريبي للعام الدراسي  لمقرر المالية والتشريعمحاضر  .6

 2100-2103/2103-2106محاضر لمقرر الرقابة المالية واالدارية للعام الدراسي  .3

 

ا: الجامعة  السوريةاالفتراضية  سابعا

 2106-2109محاضر لمقرر المدخل إلى علم القانون للعام الدراسي  .0

 2102-2106محاضر لمقرر المدخل إلى علم القانون للعام الدراسي  .2

 2106-2102قرر المدخل إلى علم القانون للعام الدراسي ممحاضر ل .9

 2103-2106الدراسي  العامة للعاممحاضر لمقرر المالية  .6

 2103-2106الدراسي  الضريبي للعامالتشريع  محاضر لمقرر .2

 2100-2103الدراسي  الضريبي للعامالتشريع  لمقررمحاضر  .6

 2100-2103الدراسي  العامة للعاممحاضر لمقرر المالية  .3

 2100-2103قرر المدخل إلى علم القانون للعام الدراسي ممحاضر ل .0

 

ا: جامعة  الدراسات العليا -كلية السياحة  –دمشق  ثامنا

محاضر لمقرر قوانين وأنظمة سياحية عالمية لماجستير التأهيل والتخصص في التخطيط وإدارة التنمية  .0

-(2103-2106)-(2106-2102)-(2102-2106)-(2106-2109) للعام الدراسي المستدامة،السياحية 

(2103-2100) 

خصص في إدارة التراث الثقافي عالمية لماجستير التأهيل والت محاضر لمقرر قوانين وأنظمة سياحية .2

-2103)-(2103-2106)-(2106-2102)-(2102-2106)-(2106-2109للعام الدراسي ) وتسويقه،

2100) 

-2109)الدراسي  للعام السياحية،دارة االقتصاد واإل عالمية فيمحاضر لمقرر قوانين وأنظمة سياحية  .9

2106)-(2106-2102)-(2102-2106)-(2106-2103)-(2103-2100) 

-2109للعام الدراسي ) الثقافي،إدارة موارد التراث  عالمية فيمحاضر لمقرر قوانين وأنظمة سياحية  .6

2106)-(2106-2102)–(2102-2106)-(2106-2103)-(2103-2100) 
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 الخاصة جامعة اليرموك تاسعا:

 (2102-2106)-(2106-2109)الدراسي  األعمال، للعاممحاضر لمقرر قانون  .0

 2102-2106محاضر لمقرر المدخل الى علم القانون للعام الدراسي  .2

 

 ة الخاصةالجامعة الدولي عاشرا:

-2106)-(2106-2102)-(2102–2106الدراسي ) ومصرفية، للعاممحاضر لمقرر تشريعات مالية  .0

2103)-(2103-2100) 

-2106)-(2106 -2102)-(2102–2106الدراسي ) ، للعامالتجاريمحاضر لمقرر المدخل الى القانون  .2

2103)-(2103-2100) 

 

 جامعة دمشق: حادي عشرال

 الشريعة. –العلوم الطبية  - الهندسة المدنية –: الحقوق في كلياتلمقرر الثقافة محاضر 

  

  عشر:الثاني 

  .0220ة المحامين منذ عام شق لنقابمحامي أستاذ في فرع ريف دم

 

 المناصب والخبرات اإلدارية

 .0220-0226عضو مجلس المعهد العالي للتنمية اإلدارية، جامعة دمشق،  .0

 .2112-0222عضو مجلس كلية الحقوق، جامعة دمشق،  .2

 .2102-2106دورة  عضو مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية .9

عن نقابة المحامين في الجمهورية العربية  قانونية تصدرمجلة علمية  المحامون،رئيس تحرير مجلة  .6

 السورية.

 فيها.لقانون العام ا ورئيس قسمجامعة الشام الخاصة  –نائب عميد كلية الحقوق  .2

 الخاصة.عضو مجلس كلية الحقوق، جامعة الشام  .6

 الخاصة.رئيس وحدة متطلبات الجامعة في جامعة الشام  .3

 الخاصة.رئيس لجنة تعادل الشهادات في جامعة الشام  .0

 

 المهارات والقدرات الشخصية

 .العربية :اللغة األم .0

 (.وقراءة ومحادثة بشكل جيد )كتابةإنجليزي  :اللغات األخرى .2

  ICDL الحاسوب:مهارات  .9


