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 معلومات شخصية: 
   1991-1-1:الميالد  تاريخ -
 سورية : الجنسية -
 عازبة  :االجتماعية الحالة -

 العلمية: المؤهالت 
والمصرفية  - المالية  العلوم  في  دكتوراه  والتأمين(    درجة  المصارف  عام    -)قسم  دمشق  جامعة 

2020. 

عام    جامعة دمشق  -  )قسم المصارف والتأمين(  مصرفيةالمالية و العلوم  في الماجستير  درجة    -
2015. 

 .2012 عام   جامعة دمشق -)قسم المصارف والتأمين(  درجة اإلجازة في االقتصاد  -

 الدورات التدريبية: 
 .CFA-2021شهادة معتمدة في أساسيات االستثمار من معهد  -
محترف    - مدرب  إعداد  حدود   CPTشهادة  بال  آفاق  مركز  دوفر  -من  جامعة 

 .2021-بتقدير جيد جدا    األمريكية
تدريب   - جامعةفي    شهادة  من  ومشاركتها  البيانات                     إدارة 

NORTH CAROLINA- EDINBURGH- 2021. 
الجهد وفق متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية في   اراتاختب   شهادة تدريب في   -

 .2021وز تم -15-4الفترة 
 .2019آذار  20-18في الفترة  3شهادة تدريب في تطبيقات بازل  -

 الخبرة:
           . 2011  عامشهادة تدريب بالبنك العقاري فرع اإلسكان لمدة شهر   -
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 الحياة العملية: 
جامعة    - في  تدريسية  هيئة  الخاصة عضو  اإلدارية-الشام  العلوم  المصارف -كلية  قسم 
 مؤسسات الماليةوال
اعتبارا     - التداول  على  الرقابة  قسم  في  المالية  لألوراق  دمشق  سوق  لدى  تاريخ  موظفة  من 
األداء 2021/ 15/10ولغاية    2016/ 08/ 01 على  وتقدير  شكر  شهادة  على  حصلت  وقد   ،

 . 2018المتميز خالل عام  
السيار   - على  االكتتاب  قسم  في  للتأمين  العربية  الشركة  لدى  تاريخ  موظفة  من  اعتبارا   ات 
 . 2016/ 07/ 14ولغاية  2014/ 10/ 14

 المهارات التقنية والعملية: 
 . Eviewsإجادة العمل على البرنامج اإلحصائي  -

 اللغات: 
 األم  اللغة: العربية اللغة -
 .جدا   جيد  :االنكليزية اللغة -

 المؤتمرات األكاديمية: 
الماليةاستثمارات  أثر  "  - لألوراق  دمشق  سوق  أداء  على  التأمين  إعادة    قطاع  مرحلة  في  دوره  وتفعيل 

  السنوي  المؤتمر  ،" دراسة تطبيقية على شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية "اإلعمار
  دمشق،   االقتصاد،  كلية  دمشق،  جامعة  عقدته  الذي  سوريا،  في  اإلعمار  إلعادة  االقتصادية  للمساهمات

 . 2018 األول  كانون  18

  المؤتمر "دور سلوك المستثمر في دراسة خصائص سوق دمشق لألوراق المالية في ظل عدم التأكد"،    -
  اللبنانية،   الجامعة  عقدته  الذي  ، IACEB 2018  األعمالإدارة  و   االقتصاد   في   األول   الدولي   األكاديمي

 .2018 أيار  4 - 3 ،  لبنان بيروت،  األعمال وإدارة االقتصاد  كلية

 : المنشورةاألبحاث 
- " An Examination of Herd Behavior in the Damascus Securities 

Exchange", International Journal of Applied Business and Economic 

Research, New Delhi, India, 2018. 

دمشق    - سوق  بمؤشر  التنبؤ  على  والسلوكية  الكمية  العوامل  "تأثير  بعنوان  عمل  لألوراق  ورقة 
 . 2018مجلة جامعة البعث، عام   ،المالية"

األسهم   - وتقلبات عوائد  السيولة  بعنوان"  عمل  المالية"،    -ورقة  لألوراق  عمَّان  سوق  دراسة في 
 . 2017جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، عام مجلة 



وتقلبات   - السعرية  الحدود  بعنوان"  عمل  األسهم    ورقة  دمشق  سوق  سوق  الماليةفي  "،  لألوراق 
 . 2017مجلة جامعة البعث، عام  

المالية    - دراسة    -ورقة عمل بعنوان" أثر تقلبات عائد األسهم على حجم التداول في األسواق 
 . 2015تطبيقية في سوق دمشق المالي"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، عام 

بعنوان"  - عمل  تنشي  ورقة  في  التأمين  قطاع  دمشق دور  سوق  أداء  على  وأثره  االستثمارات  ط 
"،  دراسة تطبيقية على شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية  -  لألوراق المالية

 . 2015مجلة جامعة البعث، عام  
 
 


