ســـٌرة ذاتٌة
C.V
االسم الكامل :سمر معروف قبالن.
مكان وتارٌخ الوالدة :السعودٌة –القصٌم.99٠٧ -
الوضع االجتماعً :متزوجة.
الجنسٌة والدٌانة:عربً سوري مسلم .
الشهادات الجامعية:
إجازة فً االقتصاد قسم إدارة األعمال -من جامعة دمشق بمرتبـةجٌد ومعدل عام قدره %66عام .9٩٩٩
دبلوم دراسات علٌا (شعبة إدارة األعمال( من جامعة دمشقبمرتبة جٌـد ومعدل عام قدره ()%7٩,٢3عام .9991
درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال -من جامعة دمشق تقدٌر جٌـددا.وموضوع الرسالة(مشاركة العمال فً اإلدارة وعالقتها
جﹰ
باإلنتاجٌة والروح المعنوٌة فً المؤسسة العامة للصناعات
النسٌجٌة فً سورٌة)عام .٩٧٧٧
درجة الدكتوراه فً االقتصاد -قسم إدارة األعمال-من جامعةدمشق بتقـدٌر امتٌاز ومعدل عام قدره 9٧تسعون درجة وموضـوع
الرسـالة)آلٌـات مكافحة الفساد وآثارها على التنمٌة االقتصادٌة
واالجتماعٌة فً سـورٌة -نموذج مقترح )فً عام ..9009
األبحاث المحكمة المنشورة في جامعة دمشق:
"  -التحلٌل المالً وفعالٌته فً تقٌٌم أداء شركات ومؤسسات
القطاع العام فً سورٌة".
" -استخدام منهج موازنة األداء فً توفٌر المعلومات الالزمة
لالسـتغالل األمثـل للموارد المتاحة بالوحدات الحكومٌة"
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الدورات:
الدورات الداخلٌة:
دورة محاسب إدارة لمدة ستة أشهر فً وزارة المالٌة.دورات فً تشغٌل وبرمجٌات الكمبٌوتر/ICDL/بموجب شهادةمعتمدة من الجمعٌة السورٌة للمعلوماتٌة.مـع دورات برمجة دلفً
فً الجمعٌة السورٌة للمعلوماتٌة.وفً اسـتخدام البرنـامج
اإلحصائً sp.ss
دورات فً مركز األعمال األوربً بدمشق فً المجاالت التالٌة:معاٌٌر المحاسبة الدولٌة-التحلٌل المالً للقوائم المالٌة-التخطٌط
المالً وفق أحدث الطرق -بطاقة األداء المتوازن-سٌجما-٦
الموازنات وتقٌٌم األداء فـً المحاسـبة الحكومٌـة -موازنة البرامج
واألداء-دراسة الجدوى االقتصادٌة والمالٌة وفق أحدث األسـالٌب
وفً عدة مراكز تدرٌبٌة -أنظمة الرقابة الداخلٌة وفق معاٌٌر
التدقٌق الدولٌة.
اتقان اللغة االنكليزية بالمستوى فوق المتوسط بموجب شهادة منمركز تعلٌم اللغات بجامعة دمشق.
دورات فً اللغة االنكلٌزٌة فً المركز الثقافً البرٌطانًوالمستوى الحالً للغة وفق نظـام المركـز هوupper--a1
Intermediate
اتقان اللغة العربية بموجب شهادة من قسم اللغة العربٌة بكلٌةاآلداب بجامعة دمشق.
الدورات الخارجٌة:
دورة فً الصٌن لمدة شهرحول نظام العقود فً دول شمال آسٌاأو مـا ٌسـمى بنظام .FIDIC
حائزة على شهادة )Training Of Trainers) T.O.T.C Certifiedشهادة تدرٌب مدربٌن معتمدة من موسوعة التكامل
االقتصادي العربً االفرٌقً بتارٌخ  28/12/2015ومن مؤسسة
قدرات للتدرٌب والتنمٌة .CTD
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.الخبرات والمهارات:
رئٌسة شعبة موازنة النفقات فً وزارة الري من عام٤٩٩١ولغاٌة.٤٩٩٢
محاسبة اإلدارة المركزٌة فً وزارة الري منذ عام 9999ولمدة عشر سنوات.
مدٌرة مدٌرٌة المحاسبٌن القانونٌٌن فً وزارة المالٌة . 2010مدٌرة الشؤون المالٌة فً هٌئة االستشعار عن بعد.9099 محاسب إدارة لوزارة الصحة من عام  9099ولغاٌة الشهرالتاسع .9098
عضو هيئة تدريسية في المعهد العالي للتنمية اإلدارية-قسمإدارة الموارد البشرية – حالياً.
عضو هٌئة تدرٌسٌة فً الجامعة الدولٌة الخاصة -سابقا -لمدة عام.9099-9090بموجب قرار التعادل رقم ( )999تارٌخ
.9090/90/1تم تقٌٌم االنتاج العلمً بموجب كتاب مجلس التعلٌم
العالً-لجنة التأهٌل ومعادلة الشهادات العلمٌة رقم  9990تارٌخ
.9099/9/8
عضو هٌئة تدرٌسٌة فً جامعة القلمون الخاصة سابقا لمدة عامكامل .9099-9093بموجب كتاب التعادل رقم  713تارٌخ
.9093/1/98
عضو هٌئة تدرٌسٌة فً الجامعة العربٌة الدولٌة الخاصة سابقا منتارٌخ  9099/9/91بموجب قرار التعادل رقم  /391تارٌخ
.9099/99/90ولغاٌة الشهر التاسع 9098
.عضو هيئة تدريسية في جامعة الشام الخاصة –قسم إدارةالموارد البشرية -لتاريخه

د .سمر قبالن
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