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سيرة ذاتية                             
                      

 محمود كدالماالسم: 
 

 
  

 معلومات شخصية

 :مكان الوالدة  حمص

  :تاريخ الوالدة  ١٩٨٣-٦-٢٨

  :الجنسية  سوري

  :البلد سوريا

  :مكان اإلقامة  عدرا العمالية-ريف دمشق

  :رقم الهاتف 963-991033623+

  :الموبايل رقم 992211184- 963+

mhm_k@hotmail.com اإليميل:  

  :الوضع العائلي  متزوج

  :عدد األوالد 3

 :الجنس  ذكر

  :خدمة العلم اإللزامية منتهية في 2007-08-04  
 
 
 
 

  التعليم:

  :الكلية  جامعة دمشق-كلية االقتصاد

  :الشهادة  دكتوراه

  :القسم  عمالإدارة األ

  :من  2018

 :إلى 2020

  :الحالة  متخرج

  :المعدل  جيد جداً 
ات الدوائية في الصناع عنوان األطروحة: أثر نظام اإلدارة البيئية في تعزيز االستدامة البيئية في قطاع الصناعات الدوائية: دراسة ميدانية مقارنة بين شركات

 سوريا
 
 
 
 
 
 

  :التعليم
 

  الكلية:  جامعة دمشق -كلية االقتصاد

  الشهادة: ماجستير

  :القسم  إدارة األعمال

  من:  2009

 إلى: 2011

 الحالة:  متخرج

  المعدل:  جيد جداً 
دراسة ميدانية على الفنادق ذات : SIX SIGMA  عنوان الرسالة: تحسين جودة الخدمات الفندقية في المنظمات السياحية السورية باستخدام أسلوب الـ 

 صنيف خمس وأربع نجوم في مدينة دمشق وريفها الت
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  التعليم:
  الكلية:  المعهد العالي إلدارة األعمال ( هبا)

  الشهادة: ماجستير

  القسم: رقابة وتدقيق

  من:  2017

 إلى: 2018

 الحالة:  متخرج

  المعدل: امتياز

 انية تبنيه من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية عنوان مشروع التخرج: واقع التدقيق البيئي وإمك
 
 
 

 :التعليم

جامعة دمشق -كلية االقتصاد   الكلية: 

  الشهادة: إجازة جامعية

  القسم: إدارة أعمال

  من: 2002

 إلى: 2005

 الحالة: متخرج

  المعدل: 64,95%
 

 التعليم:

  المؤسسة التعليمية:  جمعية المحاسبين القانونيين

  الدرجة:  شهادة محاسب قانوني

  القسم:  محاسبة قانونية

  العام: 2009

  الحالة:  متخرج

  المعدل:  جيد جداً 

 
 األبحاث المنشورة:

) في شركات االتصاالت لتحسين االستدامة البيئية فيها: دراسة ميدانية على شركة سيرياتل SIX SIGMA  :  )DMAICدراسة إمكانية تطبيق منهجية الـ 
  االتلالتص

 )٢٠١٨لعام  ٤٠المجلد -( مجلة جامعة البعث
  شركة سيرياتل-سوريا MTNأثر خصائص المنظمات الذكية في تعزيز االستدامة البيئية في شركات االتصاالت السورية: دراسة ميدانية على شركة 

 )٢٠١٩لعام  ٤١المجلد -(مجلة جامعة البعث
عية لمنظمات األعمال السورية باستخدام اآلليات الداخلية للحوكمة: دراسة تطبيقية على المنظمات العاملة في تحسين اإلفصاح والتقرير عن المسؤولية االجتما

  جيةرمجاالت: االسمنت، البتروكيماويات، البناء، ومكاتب المراجعة الخا
 )٢٠١٧لعام  ٣٩المجلد  -(مجلة جامعة البعث

 
 اللغات:

  اللغة:  اإلنكليزية

  القراءة: جداً  جيد

  لكتابة:ا جداً  جيد

  التحدث: جداً  جيد

 
 المهارات:

  التصنيف  التصنيف الفرعي  الكفاءة
 Word  جيد جداً 

MS Office 

 Excel  متقدم
 Power Point  جيد جداً 
 Publisher  جيد جداً 
 Outlook  جيد جداً 
  نظام التشغيل Windows  جيد جداً 
  طباعة على الحاسب  متقدم

  مهارات مختلفة 
  تقديميةمهارات العروض ال  جيد جداً 
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  الخبرات العملية:

  حالياً:
  المؤسسة:  جامعة الوادي الدولية

  تاريخ البدء: 2021

  عنوان العمل:  عضو هيئة تدريسية

  مجال العمل:  التدريس في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

  :التي يتم تدريسهاالمواد   ....التسويق االلكتروني -اتتسويق الخدم -التسويق الدولي -سلوك المستهلك -مبادئ التسويق :التسويق ومنهامواد 

    

 
  الخبرات العملية:

  حالياً:
  المؤسسة:  جامعة دمشق -كلية االقتصاد

  البدء: تاريخ 2020

  عنوان العمل:  مدرس جامعي

  :مجال العمل  والتعليم النظامي في كلية االقتصاد فرع السويداء التدريس في برنامج التعليم المفتوح

 -بحوث عمليات -نكليزيةمراسالت تجارية باللغة اإل -نتاجإرة عمليات وداإ -نكليزيةباللغة اإل دارة تفاوضإ -ماليةدارة إ
  :التي يتم تدريسهاالمواد   ...كمية أساليب

 
    الخبرات العملية:

  حالياً:
  المؤسسة:  الخاصة بالد الشامجامعة 

  البدء: تاريخ 2020

  عنوان العمل:  جامعيمدرس 

  :مجال العمل  هيئة تدريسيةعضو 

  :التي يتم تدريسهاالمواد   ..سالميةتدقيق المؤسسات المالية اإل -دارةكمية في اإلالساليب األ -العمليات المصرفيةدارة إ

  الخبرات العملية:
  

  حالياً:
  المؤسسة:  االفتراضية السوريةالجامعة 

  البدء: تاريخ 2020

  عنوان العمل:  جامعيمدرس 

  :مجال العمل  هيئة تدريسيةعضو 

  :التي يتم تدريسهاالمواد   المحاسبةبادئ م

 الخبرات العملية:

 وحتى تاريخه: ٢٠٠٩من عام 

  المؤسسة:  الجهاز المركزي للرقابة المالية

  تاريخ البدء: 1-1-2009

  عنوان العمل:  مفتش أول

  مجال العمل:  التدقيق المالي والمحاسبي

  عنوان العمل:  خلف سينما السفراء-أيار ٢٩ارع ش-دمشق

 
  :٢٠١٤لغاية عام  ٢٠١٢من عام 

  المؤسسة:  معهد الرضا للتدريب

  مكان العمل:  البرامكة-دمشق

  عنوان العمل:  مدير معهد الرضا فرع البرامكة

  مجال العمل:  التدريب والتأهيل

  نمط العمل:  دوام جزئي
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  :٢٠١٢لغاية عام  ٢٠٠٩من عام 

Saco (LTD) :الشركة  

  حقل العمل:  استشارات واستثمار

  عنوان العمل:  دمشق -أيار ٢٩شارع -جانب مسرح القباني-بناء الدرة

  رقم الهاتف:  2319166 (11) 963+

  فاكس: 2323075 (11) 963+

info@sacosyria.com :بريد الكتروني  

www.sacosyria.com :موقع الكتروني  

  المدير العام: 6666093 (96) 963+ إياد محمد

  المنصب:  محلل مالي

 ومشاريع خدمية..)-زراعية-صناعية-إعداد دراسات جدوى اقتصادية (سياحية -
 أبحاث سوق -
 إعداد الميزانيات التقديرية -
  

  المهام:

  سبب ترك العمل:  عن العمل بسبب الوضع االقتصادي في سوريا نتيجة األزمة التي تمر بها البلد توقف الشركة 

  
  
  
  

 أهم االنجازات السابقة في مجال العمل:

وقد تم  MS- Excelبرنامج تصميم برنامج  لدراسة الجدوى االقتصادية باستخدام 
  قتصادية بكافة أنواعهااستخدامه واعتماده في تنفيذ العديد من دراسات الجدوى اال

 
 
 
 
 

 أهم دراسات الجدوى االقتصادية التي تم تنفيذها:

Tourist Resort – 3 Stars – Wady AlOyoun Mr. Marwan Al-Habshi 

A typical private school – Airport Road Mr. Naeem Al-Jarrah 

Salt Mine – Al-Harmoshieah – Deir Al-Zoor Sepker Hungarian Company 

Oil Refining – Libya Libyan Company 

Pharmaceutical Factory Maatouk Pharma 

Tourist Hotel and Mall – Military Housing Foundation Damanscus Governorate 

Cows Farm Al-Qunaitera - Syria 

Air Freight Company – Al-Cham Wings Shammout Group 

A Three-Dimensional Printing and Gold-Plated workshop - Dobai Mohannad Darweesh Co. 

And Many Other feasibility studies for tourist, industrial, agricultural, and service projects. 
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 وبشكل أكثر تفصيًال حول باقي دراسات الجدوى التي تم تنفيذها:
 
Tourism Projects: 

Project Name Description owners Location Estimated cost 

Hijaz Hotel 5-star hotel Nabil Mazloum - and submitted to the Ministry 
of Tourism - the fourth investment market in 2008 Damascus - AlHijaz 3.128 Billion SYP 

Dana Hotel 4-star hotel Abdulkader Tuibi Damascus - Sehnaya 212 million  SYP 

Doha Tourist town Residential and tourist town Wael Akil & Ammar Khatib Damascus – Maraba ٢٨٢.4 million  USD 

Southern Corniche Resort 5-star resort Alaa Shafiq Dib - and submitted to the Ministry 
of Tourism - the fourth investment market in 2008 Lattakia 591 million SYP 

Sham plains Resort Tourist and residential complex Al Amoudi and Duqqu Co. Damascus – Rankous 22.05 billion SYP 

Hmimeem Project Tourist beach Saco LTD - and submitted to the Ministry of 
Tourism - the sixth investment market in 2010 Lattakia - Hmimeem 25.5 million SYP 

Qasion Restaurant 5-star restaurant submitted to the Ministry of Tourism - the sixth 
investment market in 2010 Damascus – Qasion 806.5 million SYP 

Sofia Mall Commercial and leisure complex Qutaiba LTD Damascus - Airport Road 5.13 billion SYP 

Shomous Yabous Tourist and residential complex Shomous Emirates Co. Damascus – Yabous 2.014 billion SYP 

Sabbora Residential Project A modern residential complex EMC (Emirates Co.) Damascus – Sabbora 813.4 million SYP 

Garden City tourist, commercial, leisure and 
residential complex United Contracting & Engineering Company Damascus - Airport Road 3.03 billion SYP 

Salehia Hotel 5-star hotel 
Sons of Mohammed Salem Habash – and 
submitted to the Ministry of Tourism – the fifth 
investment market in 2009 

Damascus – Salehia ١.73 billion SYP 

Sofia Hotel 5-star Hotel and Duplexes New Sofia LTD Damascus - Airport Road 1.7 billion SYP 

Shopping center Commercial and leisure complex General Organization for storage and marketing Damascus - Barameka 6.6 billion SYP 

General Organization for Housing 
Project Hotel and shopping center General Organization for Housing Damascus - Mazzeh ١.76 billion SYP 

Real estate area 2303 – 2301 
Project Hotel and shopping center Cooperative housing assembly management of 

trade unions in Damascus 
Damascus – Western 
Dommar ٢.63 billion SYP 



6 

 

Industrial Projects: 

Project Name owners Location Estimated cost 

Cement Plant International Reconstruction Co. Iraq 1.035 billion  USD 

Factory to mix mineral oils International Reconstruction Co. Iraq 18 million  USD 

Metal Barrels Plant International Reconstruction Co. Iraq 2.5 milion  USD 

Ferrous Metal Smelting & Rolling Plant International Reconstruction Co. Iraq 122.3 million  USD 

Optical Cable Plant Council of the Syrian-Iranian businessmen Quneitra N/A 

Cattle farms (milk and dairy products) Council of the Syrian-Iranian businessmen Quneitra N/A 

Factory to produce Poultry & Livestock feed Council of the Syrian-Iranian businessmen Quneitra N/A 

Wind turbines Plant Council of the Syrian-Iranian businessmen Quneitra N/A 

Furniture Factory EMC (Emirates Co.) Damascus N/A 

Hydrocarbon wastes recycling Plant Al-Heresh Brothers LTD for Industries Damascus Countryside 57.8 million  USD 

Medical serum Plant Dr. Ghaleb Habash Damascus Countryside 20.4 million  USD 

Conserves Plant Al-Waad LTD Damascus Countryside 167.2 million SYP 

Al-Harmoshia salt mine project CIPKER LTD Deir ez-Zor - Hermoshieh 18.7 million  Euro 

Bitumen production unit Mediterranean Sea Co. Petroleum Industries (MPC) Libya 177.9 million  USD 

 
 
Services  Projects: 

Project Name owners Location Estimated cost 

Financial Evaluation for MCC Hospital (Dr. Shami Hospital) Dr. Shami – Attar - Bdier Damascus – Abo Rommana 10.043 billion SYP 

Air freight Project General Organization for storage and marketing Damascus 237.8 million  SYP 

Air transport Project Syrian Arab Airlines Damascus 614 million  SYP 

Constantine School Qutaiba LTD Airport Road - the 7th bridge 1.58 billion  SYP 

 


