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 الشهادات العلمية:

أكاديمية  -دكتوراه في المحاسبة اختصاص )التفتيش والتحليل المالي للمعطيات المحاسبية(  7320

  رومانيا –بوخارست  –الدراسات االقتصادية 

 جامعة دمشق  -كلية التجارة  -في تخصص محاسبة  إجازة 7311

 

 المرحلة الجامعية: –أوالً: في مجال التدريس 

 –الجرد والميزانيات  –في جامعة حلب: قمت بتدريس المقررات التالية: مدخل المحاسبة  .7

 محاسبة إدارية وتحليل –محاسبة شركات األموال  –محاسبة شركات األشخاص 

 .0و  7 الحساباتمراجعة  –الميزانيات 

 محاسبة –في جامعة تشرين: قمت بتدريس المواد التالية: محاسبة شركات األشخاص  .0

عليا )ماجستير سنة أولى دراسات  دراسات - 0 و 7 الحساباتمراجعة  –شركات األموال 

 .متقدمة في المراجعة(

( 7331/7331 – 7330/7339أثناء إعارتي لهذه الجامعة ) –ليبيا  –في جامعة سبها  .9

 –محاسبة شركات األشخاص  – 0و  7قمت بتدريس المقررات التالية: مبادئ المحاسبة 

 .0و  7مراجعة الحساباتمحاسبة متوسطة  –محاسبة شركات األموال 

ت بتدريس المقررات التالية: ( قم7336-7331األردن ) –في جامعة الزرقاء األهلية  .1

محاسبة التكاليف الفعلية  –محاسبة شركات األموال  –محاسبة شركات األشخاص 

 محاسبة إدارية –تحليل مالي  –الجرد والميزانيات  –المدخل الى المحاسبة  –والمعيارية 

محاسبة  التالية:بتدريس المقررات  قمت 31/32-36/31في جامعة العلوم التطبيقية األردن  .1

والميزانيات  الجرد -الى المحاسبة  المدخل -شركات األموال  محاسبة -شركات األشخاص 

 .0و  7 الحسابات مراجعة -محاسبة متقدمة  –

 التالية:قمت بتدريس المقررات  0339/0331 – 0337/0330في جامعة االسراء األردن  .6

 أصول البحث العلمي – 0و  7مراجعة الحسابات 

مراجعة  التالية:قمت بتدريس المقررات  0337/0371 الخاصةفي جامعة الشهباء  .1

 محاسبة - 0و  7 متوسطة محاسبة -محاسبة تكاليف  –إدارية  محاسبة - 0و  7 الحسابات

  0محاسبيةمبادئ  – 7 محاسبية مبادئ -شركات أشخاص وأموال 

 العليا:ثانيا: في مرحلة الدراسات 

 من عشر سنوات في جامعة حلب ألكثرفي مجال التدريس: تدريس نظرية المراجعة  .7

 في مجال اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال المحاسبة والمراجعة .0

 ( رسائل ماجستير تمت مناقشة خمسة منها1اإلشراف على ) -

 ( رسائل دكتوراه تمت مناقشتها بالكامل6اإلشراف على ) -
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 الجامعية:مجال تأليف الكتب ثالثا: في 

 جامعة حلب -7323تأليف كناب محاسبة شركات األشخاص  .7

 جامعة حلب -7330األموال تأليف كناب محاسبة شركات  .0

جامعة العلوم  - 7331تأليف كناب محاسبة شركات األشخاص بين النظرية والتطبيق  .9

 التطبيقية األردن

 جامعة حلب - 0331اساسيات وعمليات  7تأليف كناب أصول المراجعة  .1

 جامعة حلب - 0332تأليف كناب أصول مراجعة الحسابات )إجراءات وتطبيقات(  .1

برنامج التعليم المفتوح  –اساسيات وعمليات  7 تأليف كناب أصول مراجعة الحسابات .6

 جامعة حلب - 0333

برنامج التعليم المفتوح  –اسيات وعمليات اس 0 تأليف كناب أصول مراجعة الحسابات .1

 جامعة حلب - 0373

 جامعة البعث – 0373تأليف كناب محاسبة شركات األشخاص  .2

 رابعا: في مجال األبحاث العلمية المحكمة:

 مجلة بحوث جامعة حلب –مشترك رسائل ماجستير  1بحث عدد  .7

 مجلة بحوث جامعة حلب –مشترك رسائل دكتوراه  70بحث عدد  .0

 مجلة بحوث جامعة حلب –منفرد  1عدد بحث  .9

عة جام –كلية تجارة بنين  –نشر في المجلة العلمية  أشهر 1بحث علمي جامعة القاهرة لمدة  .1

 0331 زهراأل

 واألكاديمية:عمال العلمية اإلدارية في مجال األ خامسا:

 جامعة حلب –كلية االقتصاد  –كلفت بمهمة رئيس قسم المحاسبة لمدة سنتين  -

جامعة  –كلية المحاسبة واالقتصاد  –بمهمة رئيس قسم المحاسبة لمدة ثالث سنوات كلفت  -

 ليبيا –سبها 

ن سبع م ألكثرجامعة حلب  –كلفت بمهمة وكيل كلية االقتصاد للشؤون اإلدارية والطالبية  -

 سنوات

 جامعة حلب لمدة سنة  –كلفت بمهمة وكيل كلية االقتصاد للشؤون العلمية  -

 جامعة حلب – 0337حتى  7333كلية االقتصاد  كلفت بمهمة عميد -

 جامعة حلب – 0333حتى  0331في شهر آذار  كلفت بمهمة عميد كلية االقتصاد -

 جامعة الشهباء الخاصة –واإلدارة  األعمالكلفت بمهمة رئيس قسم المحاسبة كلية  -

 التالية:سادسا: إضافة الى ما ذكر أعاله من معلومات أيضا شاركت في العديد من األمور 

 تقييم رسائل الدكتوراه من اجل التعيين في الجامعات السورية -

 تقييم اإلنتاج العلمي لعدد كبير من المدرسين الذين ترفعوا الى مرتبة اعلى -

 مناقشة عدة رسائل ماجستير )عضو محكم( -

 المشاركة في العديد من الندوات العلمية واالسابيع االقتصادية -

 0337 األردن من عام –والندوات العلمية في جامعة االسراء رئيس لجنة المحاضرات  -

 0339حتى 

 سلسلة العلوم االقتصادية –عضو في هيئة تحرير مجلة بحوث جامعة حلب  -

 عضو في مجلس جامعة الشهباء ممثل أعضاء هيئة تدريس -



 الشهباء الخاصة جامعة - 0371/0371رئيس مجلس األمناء  -

 وعضو اتحاد 7332عام محاسب قانوني من نني حائز على إجازة ألى إباإلضافة  -

   7333 عامالمحاسبين والمراجعين العرب من 

 سابعا: المهام الحزبية:

 7312عضو عامل من عام  -

 مين حلقة في التنظيم الحزبي )بوخارست / رومانيا(أ -

 7321 – 7329القطري كمستشار اقتصادي عامي  متفرغ في المكتب االقتصادي -

 عضو قيادة شعبة الشهيد عدنان المالكي فرع الجامعة -

 مين شعبة الشهيد عدنان المالكي فرع الجامعةأ -

                                     0370/0379جامعة حلب  –عضو قيادة فرع الحزب في اللجنة المؤقتة  -


