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 ذاتيةالسيرة ال 

 معلومات شخصية: – 1

 ربيع إبراهيم سمياد. االسم: 

 الجنسية: عربي سوري.

 .17/3/1981تاريخ الميالد: 

 .944933594/0963موبايل: 

 .2008خدمة العلم: تم تأدية خدمة العلم منذ عام 

 الوضع العائلي: متزوج ولدي ثالثة أوالد.

 .rabiesmaya@gmail.com إلكتروني: بريد

 

 ية:ملالشهادات الع – 2

 جامعة دمشق.  – 2018 –في المحاسبة  دكتوراه (1

 جامعة دمشق. – 2013 – ماجستير في المحاسبة (2

 – 2005 –( اختصاص محاسبة المنشآت المالية) –دبلوم دراسات عليا في المحاسبة  (3

 جامعة دمشق.

 .جامعة تشرين – 2004 –ة قسم المحاسب –إجازة في االقتصاد  (4

 الخبرات األكاديمية: – 3

 ولغاية تاريخه: 2010جامعة دمشق منذ عام  –: كلية االقتصاد 1 – 3

جامعة دمشق منذ عام  –قسم المحاسبة  – عضو هيئة تعليمية في كلية اإلقتصاد (1

2010. 

 ، جامعة دمشق.تصادكلية اإلق(، لطالب السنة األولى، 1مدرس مادة مبادئ المحاسبة ) (2

 ، جامعة دمشق.كلية اإلقتصاد ،(، لطالب السنة األولى2مدرس مادة مبادئ المحاسبة ) (3

كلية (، لطالب السنة الثالثة، قسم المحاسبة، 2مادة المحاسبة المتوسطة ) مدرس (4

 ، جامعة دمشق.االقتصاد

، ة االقتصادكليمدرس مادة المحاسبة اإلدارية، لطالب السنة الثالثة، قسم اإلدارة،  (5

 جامعة دمشق.
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، كلية االقتصادمدرس مادة تحليل القوائم المالية، لطالب السنة الثالثة، قسم المحاسبة،   (6

 جامعة دمشق.

(، لطالب السنة الرابعة،  قسم المحاسبة، 1تدريس مادة محاسبة المنشآت المتخصصة ) (7

 ، جامعة دمشق.كلية االقتصاد

، كلية االقتصادب السنة الرابعة،  قسم المحاسبة، تدريس مادة المحاسبة الضريبية، لطال (8

 جامعة دمشق.

، جامعة كلية االقتصادتدريس مادة محاسبة النفط، لطالب السنة الثالثة، قسم المحاسبة،  (9

 دمشق.

كلية (، لطالب السنة الثالثة، قسم المحاسبة، 1تدريس مادة المحاسبة المتقدمة ) (10

 ، جامعة دمشق.االقتصاد

كلية م المعلومات المحاسبية، لطالب السنة الثالثة، قسم المحاسبة، تدريس مادة نظ (11

 ، جامعة دمشق.االقتصاد

 ولغاية تاريخه: 4201: جامعة الشام الخاصة منذ عام 2 – 3

 .جامعة الشام الخاصة – علوم اإلداريةفي كلية ال دريسيةعضو هيئة ت (1

في  امعة الشام الخاصةج(، لطالب السنة األولى في 1مادة مبادئ المحاسبة ) تدريس (2

 .2020 /2019العام وحتى  2013/2014 لعام الدراسيمنذ انة دمشق مدي

في  جامعة الشام الخاصة(، لطالب السنة األولى في 2مادة مبادئ المحاسبة ) تدريس (3

 .وحتى اآلن 2013/2014 لعام الدراسيامدينة دمشق للعام الدراسي 

 الشام جامعة في المحاسبة قسم – رابعةال السنة لطالب المحاسبة الضريبية تدريس (4

 .  2020/2021 الدراسي للعام دمشق مدينة في الخاصة

جامعة الشام في قسم المحاسبة  –( لطالب السنة الثالثة 2مادة محاسبة متوسطة ) تدريس (5

 .ولغاية تاريخه  2017/2018في مدينة دمشق للعام الدراسي الخاصة 

جامعة الشام في قسم المحاسبة  –ب السنة الثالثة تدريس مادة المحاسبة اإلدارية لطال (6

 .ولغاية تاريخه 2017/2018في مدينة دمشق للعام الدراسي  الخاصة

جامعة الشام في قسم المحاسبة  –( لطالب السنة الثالثة 1تدريس مادة محاسبة التكاليف ) (7

 .ولغاية تاريخه 2017/2018في مدينة دمشق للعام الدراسي  الخاصة

جامعة الشام في قسم المحاسبة  –( لطالب السنة الثالثة 2دة محاسبة تكاليف )تدريس ما (8

 ولغاية تاريخه. 2016/2017في مدينة دمشق للعام الدراسي  الخاصة
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في مدينة  جامعة الشام الخاصةفي تدريس مادة محاسبة الشركات لطالب السنة الثانية  (9

الفصل الصيفي  2016/2017والعام الدراسي  2013/2014دمشق للعام الدراسي 

، والفصل الصيفي 2018/2019والفصل األول عام  2017/2018والفصل األول 

2019/2020. 

 قسم – الثالثة السنة لطالب تطبيقات حاسوبية في المحاسبة تدريس مادة (10

 .2018/2019 الدراسي للعام دمشق مدينة في الخاصة الشام جامعة في المحاسبة

جامعة الشام في قسم المحاسبة  –مة لطالب السنة الثالثة تدريس مادة المحاسبة المتقد (11

 .2018/2019والعام الدراسي  2017/2018في مدينة دمشق للعام الدراسي الخاصة 

جامعة في قسم المحاسبة  –( لطالب السنة الثالثة 1تدريس مادة محاسبة متوسطة ) (12

 . 2016/2017في مدينة دمشق للعام الدراسي  الشام الخاصة

 ولغاية تاريخه: 2017الجامعة االفتراضية السورية منذ عام  3 – 3

)برنامج اإلجازة  الجامعة االفتراضية السورية( في 2مدرس مادة المحاسبة المتوسطة ) (1

 (.S20في علوم اإلدارة( للفصل )

)برنامج اإلجازة  الجامعة االفتراضية السورية( في 1مدرس مادة المحاسبة المتوسطة ) (2

 (.S19( للفصل )في علوم اإلدارة

)برنامج االقتصاد(  السوريةالجامعة االفتراضية مادة المحاسبة اإلدارية في  مدرس (3

و ( 2018)خريف  S18و ( 2017)صيف  F 17و ( 2017)خريف  S 17للفصول )

F18  (2018)صيف.) 

)برنامج  الجامعة االفتراضية السورية( في 2مادة المحاسبة المتوسطة ) مدرس (4

 (.(2018)صيف  F18و ( 2018)خريف  S18االقتصاد( للفصل )

)برنامج االقتصاد(  الجامعة االفتراضية السورية( في 1مادة المحاسبة المالية ) مدرس (5

 (.F18و  S18للفصل )

)برنامج االقتصاد(  الجامعة االفتراضية السورية( في 2تدريس مادة المحاسبة المالية ) (6

 (.S18للفصل )

 :2019ولغاية عام  2010رنامج التعليم المفتوح منذ عام ب 4 – 3

برنامج ، اختصاص المحاسبة، لطالب السنة األولى(، 2مادة مبادئ المحاسبة )س يدرت (1

 ، جامعة دمشق.التعليم المفتوح
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برنامج مادة المحاسبة اإلدارية، لطالب السنة الرابعة، اختصاص المحاسبة،  سيدرت (2

 دمشق. ، جامعةالتعليم المفتوح

السنة الثانية، اختصاص المشاريع لطالب تدريس مادة محاسبة شركات األشخاص،  (3

 ، جامعة دمشق.برنامج التعليم المفتوحالصغيرة والمتوسطة، 

السنة الثالثة، لطالب ، (2)محاسبة التكاليف  تدريس مادة محاسبة التكاليف المعيارية (4

 .برنامج التعليم المفتوحاختصاص المحاسبة، 

برنامج السنة الثالثة، اختصاص المحاسبة، لطالب ، (1محاسبة التكاليف )س مادة تدري (5

 التعليم المفتوح.

 :2014/2015العام الدراسي جامعة دمشق  -كلية السياحة  5 – 3

لطالب السنة الثالثة )اختصاص اإلدارة الفندقية( في  ،مادة المحاسبة الفندقية تدريس (6

 .2014/2015الدراسي  للعام ، جامعة دمشقكلية السياحة

لطالب السنة الرابعة )اختصاص اإلدارة السياحية( في  ،مادة المحاسبة السياحية تدريس (7

 .2014/2015لعام الدراسي للفصل الثاني من ا ، جامعة دمشقكلية السياحة

إدارة المكاتب لطالب السنة الرابعة )اختصاص  ،مادة محاسبة وكاالت السفر تدريس (8

، جامعة دمشق للعام الدراسي كلية السياحةحي( في السيا اإلرشادالسياحية و

2014/2015. 

 :2010/2011العام الدراسي جامعة طرطوس  -كلية االقتصاد  5 – 3

ب السنة الثالثة )اختصاص محاسبة(، الفصل تدريس مقرر نظم معلومات محاسبية لطال (1

 .2010/2011األول من العام الدراسي 

 المؤلفات العلمية: – 4

بالمشاركة في برنامج اإلجازة في علوم اإلدارة في الجامعة  المحاسبة اإلداريةتأليف كتاب  – 1

]يمكن تحميل الكتاب من الموقع االلكتروني . 2019االفتراضية السورية عام 

https://pedia.svuonline.org/course/view.php?id=838.] 

برنامج اإلجازة في علوم اإلدارة في بالمشاركة في  (1المحاسبة المتوسطة )تأليف كتاب  – 2

]يمكن تحميل الكتاب من الموقع االلكتروني  .2019الجامعة االفتراضية السورية عام 

https://pedia.svuonline.org/course/view.php?id=838.] 
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بالمشاركة في برنامج اإلجازة في علوم اإلدارة في  (2المحاسبة المتوسطة ) تأليف كتاب - 3

]يمكن تحميل الكتاب من الموقع االلكتروني  .2020االفتراضية السورية عام  الجامعة

https://pedia.svuonline.org/course/view.php?id=838.] 

 :ومشاريع تخرج اإلشراف على رسائل الماجستير – 5

اإلشراف على مشروع تخرج للطالب رأفت أحمد سليمان في برنامج ماجستير التأهيل  – 1

 .2020الجامعة االفتراضية السورية عام  ، فيMIQالجودة  والتخصص في

 مشاريع تخرج في جامعة الشام الخاصة اختصاص محاسبة.العديد من اإلشراف على  – 2

 المشاركة في لجان حكم: – 6

عضو لجنة حكم على مشروع تخرج في برنامج ماجستير التأهيل والتخصص في الجودة  – 1

MIQ2020السورية عام  ، في الجامعة االفتراضية. 

 عضو لجنة حكم للعديد من مشاريع تخرج طالب قسم المحاسبة في جامعة الشام الخاصة. – 2

 المنشورات العلمية: – 7

قبول بحث للنشر في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية بعنوان "أثر عدم  – 1

الوكالة"، عام نظرية من منظور تحليالت  تماثل المعلومات في القيمة المالئمة للتقارير المالية

2012. 

" مدى تأثر طرق بعنوان للعلوم االقتصادية تشرينقبول بحث للنشر في مجلة جامعة  – 2

 .2016بأهداف ممارسات إدارة األرباح"، عام  بعناصر القوائم المالية االعتراف المحاسبي

لقدرة التنبؤية لألرباح في تخفيض دور ا بعنوان"قبول بحث للنشر في مجلة جامعة البعث  – 3

 .2017"، عام نية في سوق دمشق لألوراق الماليةدراسة ميدا – عدم تماثل المعلومات

 اللغة: - 8

 .اللغة األجنبية: إنكليزية بدرجة جيد جدا       اللغة العربية: اللغة األم.

 الحاسب: - 9

 .ICDLحاصل على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب 

 


