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 المؤهالت العلمية 

 من جامعة  // اختصاص تخطيط اقتصادي/ )تمويل واستثمار(  -دكتوراه في االقتصاد
 فرنسا Sud Toulon - Var     -تولون

  .ماجستير في االقتصاد / اختصاص تخطيط اقتصادي / من جامعة حلب 
 من جامعة دمشققسم االقتصاد والتخطيط/  /دبلوم في االقتصاد.  
  / من جامعة تشرين /قسم االقتصاد والتخطيطاجازة في االقتصاد.  

 الخبرة الوظيفية

 جامعة تشرين  –كلية االقتصاد  –( رئيس قسم العلوم المالية و المصرفية    -2021)  •

 (2018  استاذ مساعد في قسم العلوم المالية والمصرفية )    كلية االقتصاد   /ـ/ 

 جامعة تشرين.
  (2021-2022  محاضر متفرغ جزئي في كلية االعمال و اإلدارة )–  جامعة الوادي الدولية 

 (2018  محاضر متفرغ جزئي في كلية االعمال واإلدارة ــ جامعة القلمون 2020ــ ) 

 (2017 2020ـ  )في كلية االقتصاد ـ جامعة طرطوس  محاضر 

 (2018-2021 محاضر في المعهد العالي لإلدارة )INA 

 (2017  مدرسة في قسم العلوم المالية والمصرفية 1202ـ )/  جامعة تشرين /كلية االقتصاد  

 (2015-2020 مدرسة في قسم العلوم المالية والمصرفية )/  جامعة طرطوس  /كلية االقتصاد  

 (2009- 2015 )مدرسة في قسم االقتصاد والتخطيط / كلية االقتصاد / جامعة تشرين. 

 (1993- 2009 )وموفدة  ./في كلية االقتصاد / قسم االقتصاد والتخطيط / جامعة تشرين معيدة

 داخليا وخارجيا 
 (1998 مدير مالي في شركة صناعية خاصة 2001ـ ) 

 الخبرة التدريسية 

 المقررات لمرحلة الماجستير في الجامعات الحكومية   .1

 جامعة تشرين علوم مالية ومصرفية /  قسم مقرر االسواق الماليةـ 
  : قسم العلوم المالية و المصرفية باللغة الفرنسيةمقرر األسواق المالية   
  جامعة طرطوسعلوم مالية ومصرفية / قسم ال االستثمار والمحافظ االستثماريةمقرر ادارة  
 جامعة تشرينقسم االقتصاد والتخطيط/  مقرر اقتصاد مالي ونقدي 

جامعة ـ شعبتي العالقات الدولية والتخطيط االقتصادي / ـ دراسات اقتصادية بلغة فرنسية مقرر  *
 تشرين

  جامعة تشرين، قسم العلوم مالية ومصرفية / مقرر التمويل دولي *



  .جامعة تشرينشعبة العالقات االقتصادية الدولية /  مقرر العالقات االقتصادية الدولية   *

ـ سنة اولى ماجستير ادب فرنسي ـ اختصاص ترجمة ـ كلية  مقرر تحليل كلي باللغة الفرنسية *
  جامعة تشريناالداب 

 

 الجامعية األولى المقررات التالية في المرحلة .2

 تم التعادل على هذه  المواد من قبل وزارة التعليم العالي

  كلية االعمال و االدارة ي جامعة القلمونف ➢

 عمليات مصرفية دولية للسنة الرابعةـ إدارة مقرر  *

 مقرر إدارة محافظ استثمارية للسنة الرابعة  *

 مقرر أسواق مالية دولية للسنة الرابعة  *

  الرابعة قرر إدارة مصرفية للسنةم *

 مقرر تمويل دولي للسنة الرابعةـ  *

 مقرر إدارة االستثمار للسنة الرابعة  *

 االشراف على  مذكرات تخرج في قسم التمويل و االستثمار  *

 في جامعة الوادي الخاصة  ➢

 مقرر إدارة االستثمار. *
 االقتصادكلية في جامعة طرطوس   ➢

 قرر تشريعات جمركية للسنة الثانية م *

 قسم العلوم المالية والمصرفية  السنة الرابعة / - مقرر ادارة الموازنات العامة *

 مقرر التمويل الدولي ـ السنة الثالثة / قسم العلوم المالية والمصرفية  *

 مقرر التسويق الدولي / قسم ادارة االعمال  *

 قسم العلوم المالية والمصرفية  السنة الرابعة / -مقرر ادارة االستثمار *

 قسم العلوم المالية والمصرفية  السنة الثالثة /- مقرر ادارة مؤسسات مالية باللغة الفرنسية *

 مقرر االدارة االستراتيجية باللغة الفرنسية السنة الرابعة/ قسم ادارة األعمال  *

  كلية االقتصاد  في جامعة تشرين  ➢
 السنة الرابعة / قسم العلوم المالية والمصرفية  –مقرر األسواق المالية  *

 مقرر التمويل الدولي ـ السنة الثالثة / قسم العلوم المالية والمصرفية  *

 السنة الثالثة / قسم العلوم المالية والمصرفية  –مقرر التحليل المالي  *

 مالية والمصرفية السنة الرابعة / قسم العلوم ال -مقرر ادارة االستثمار *

 السنة األولى/ كلية االقتصاد / جامعة تشرين -مقرر مبادئ االقتصاد  *

 قسم االقتصاد والتخطيط السنة الثالثة / -مقرر اقتصاديات التجارة الداخلية والخارجية *

 قسم االقتصاد والتخطيط  /لسنة الثالثة ا-مقرر العالقات االقتصادية الدولية  *
 
 



 المقررات في برامج التعليم المفتوح  ➢

 جامعة تشرين.   /قسم التأمين -للسنة األولى للتعليم المفتوح  ( 1)مقرر اقتصاد  *

 جامعة تشرين. /رة األعمالاقسم اد –مقرر مبادىء التسويق للسنة األولى للتعليم المفتوح  *

 السياحي/ جامعة البعث مقررات لغات اجنبية للسنة الثانية للتعليم المفتوح ـ قسم االرشاد *

 جامعة تشرين ./قسم المحاسبة  -للتعليم المفتوح  الثانيةللسنة (  2 )مقرر اقتصاد *

 مقرر المالية العامة للسنة الثانية للتعليم المفتوح ـ قسم ادارة االعمال/ جامعة تشرين *

 جامعة طرطوسمقرر المالية العامة للسنة الثانية للتعليم المفتوح ـ ادارة مشروعات صغيرة/  *

 جامعة تشرين.  /قسم التأمين –مقرر دراسات تجارية باللغة الفرنسية للسنة الثانية للتعليم المفتوح  *

ـ ادارة المشروعات الصغيرة  / جامعة طرطوس  *  دراسات تجارية تخصصية للسنة الثانية للتعليم المفتوح 

 وعات الصغيرة / جامعة طرطوس تمويل مشروعات للسنة الثانية للتعليم المفتوح ـ ادارة المشر *

 تمويل مشروعات للسنة الثانية للتعليم المفتوح ـ ادارة المشروعات الصغيرة / جامعة تشرين  *

 دراسات تجارية تخصصية للسنة الثانية للتعليم المفتوح ادارة المشروعات الصغيرة / جامعة تشرين *

 نقود ومصارف للسنة الثانية تعليم مفتوح ــ ادارة المشروعات الصغيرة / جامعة تشرين  *

جامعة  –كلية االقتصاد  –( INAلطالب الدورة التدريبية في المعهد الوطني لإلدارة ) ا المقررات -4

 تشرين 
  2021-2020و 2020-2019مقرر االقتصاد النقدي للدورتين  

 ودكتوراه  االشراف على رسائل ماجستير -2

 االشراف على عدد من رسائل الماجستير فسم العلوم المالية والمصرفية وقسم االقتصاد والتخطيط  ✓

 في قسم االقتصاد والتخطيط جستير رسائل ما عدد من المشاركة في االشراف على ✓

 ألشراف على عدد من رسائل الدكتوراه في قسم العلوم المالية والمصرفية في االمشاركة  ✓

 

المساهمة كعضو في لجان التحكيم األولية والنهائية لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية  -3

 االقتصاد 

 

 الرسائل التي تم االشراف عليها  ✓

 رسالة ماجستير بشعبة العالقات الدولية بعنوان " االنفتاح التجاري وأثره على مجمل تكوين رأس المال"،  *

قات الدولية بعنوان " محددات أسعار الصرف وأثرها على صافي الميزان رسالة ماجستير بشعبة العال *
 التجاري السوري "، 

رسالة ماجستير بشعبة العالقات الدولية بعنوان " دراسة العالقة بين تكاليف النقل الدولي وحجم التجارة  *
 الخارجية في سورية باستخدام نموذج الجاذبية "، 

القتصادي بعنوان " دور المصرف الصناعي في نمو القطاع الصناعي رسالة ماجستير بشعبة التخطيط ا *
 "، 2010-1980الخاص في سورية 

رسالة دكتوراه بالمشاركة بقسم العلوم المالية والمصرفية بعنوان  " تكامل االسواق المالية ، محدداتها   *
المتوسط و على مجموعة واثرها على النمو االقتصادي : دراسة تطبيقية على مجموعة من دول شرق البحر 

 دول  من غرب البحر المتوسط "، 



)رسالة دكتوراه  بالمشاركة بقسم العلوم المالية و المصرفية بعنوان مؤشر تجميعي مقترح  لقياس ضغط  *
 النظام  المالي واثره على بعض مؤشرات النشاط االقتصادي في سورية  

بعنوان " أثر سعر الصرف على الميزان التجاري  رسالة ماجستير  بالمشاركة بقسم االقتصاد و التخطيط *
 "،  2010-1990السوري خالل الفترة 

رسالة ماجستير بقسم العلوم المالية والمصرفية بعنوان " المفاضلة بين نموذجي مضاعف الربحية وليز  *
 في سورية  وكارلتون في قياس القيمة العادلة لألسهم العادية للبنوك التجارية الخاصة التقليدية العاملة

تطبيق نموذج جونز المعدل لقياس إدارة األرباح “رسالة ماجستير بقسم العلوم المالية والمصرفية بعنوان  *
 ودراسة أثرها على عوائد االسهم " 

رسالة ماجستير بقسم العلوم المالية والمصرفية بعنوان " أثر الديون الخارجية في النمو االقتصادي في  *
 “ سورية 

رسالة ماجستير بقسم العلوم المالية والمصرفية بعنوان " إثر سيولة األسواق المالية في النمو االقتصادي:  *
 "    MENAدراسة قياسية على عينة من دول 

االنفاق الرأسمالي في األداء المالي و  رسالة ماجستير بقسم العلوم المالية و المصرفية بعنوان "  أثر *
 التشغيلي للبنوك المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية  "

رسالة ماجستير بقسم العلوم المالية و المصرفية بعنوان"  العالقة بين تطور األسواق المالية و النمو   *
 االقتصادي : دليل من  دول مجلس التعاون الخليجي"، 

 

 االهتمامات البحثية 

  االستثمارات و األسواق المالية  ـ االقتصاد المالي و النقدي –التمويل الدولي 

  قضايا االقتصاد الكلي و مشكالته 

  العالقات االقتصادية الدولية التجارة الخارجية 

 الكتب والمقاالت العلمية المحكمة

 MAHMOUD ,Rime,2009 . « Les investissements directs étrangers dans 

les pays arabes », Atelier National de Reproduction des thèses, ISSN0294-

1767 , France.  

  محددات سعر الصرف الحقيقي واثرها على صافي  «(، 2015، )محمود، ريم ؛ زينة ،رزان

للبحوث و  مجلة جامعة تشرين »2011ـ  1990الميزان التجاري: دراسة تجريبية في سورية للفترة 

 (.4( ،العدد)37الدراسات العلمية مجلد)

 1990محددات سرعة دوران النقود في سورية : دراسة قياسية للفترة )  «(،  2017،)محمود، ريم 
 (  .35( ،  العدد)39، مجلة جامعة البعث، مجلد)» (2010ـــ

 السورية ــ الصينية: دراسة أثر تكاليف النقل على حجم التجارة الخارجية  «(، 2017،)محمود، ريم
،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات » ( 2015ــ  1992قياسية باستخدام نموذج الجاذبية خالل الفترة ) 

 ( . 6( ، العدد)39العلمية ، مجلد)



 ( ، 2018محمود ، صيوح ،)» العالقة بين مكونات الحرية االقتصادية والحريات السياسية: دراسة
( ، 40مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، مجلد)،  MENA» من دول قياسية على عينة

 ( . 1العدد)

تكامل األسواق المالية في مجموعة من دول شرق المتوسط «(،  2019العمار، محمود ، علي ،) *

( ، 41، مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية ، مجلد )»و مجموعة من دول غرب المتوسط 

 الجزائر  –ام البواقي  -(، جامعة العربي بن مهيدي3دد )الع

( " القوى الدافعة لتكامل األسواق المالية : دراسة قياسية لمجموعة  2019العمار، محمود، علي ،) *

  2، العدد 6من دول غرب المتوسط) مصر ، تونس، المغرب(" مجلة البحوث االقتصادية و المالية ، مجلد 

( " تكامل األسواق المالية و أثره في النمو االقتصادي :) دراسة  2020)  العمار، محمود، علي ، *

تجريبية على مجموعة من دول شرق المتوسط سورية ، األردن ، لبنان، تركيا ( ،  مجلة جامعة طرطوس 

 ( 1( العدد )4للبحوث و الدراسات العلمية ، مجلد)

لدراسة ألثر تكامل األسواق   MIDAS( " استخدام نموذج  2020العمار، محمود، علي ، )  *

المالية في النمو االقتصادي : دراسة قياسية على مجموعة من دول غرب المتوسط ،  مجلة جامعة البعث ، 

 (  42مجلد) 

 المشاركة في الندوات و ورشات العمل 

(، اقتصادات دول حوض  2008في ورشة عمل لطالب الدكتوراه في جامعة مرسيليا )مشاركة  *

 بيض المتوسط .البحر اال

( حول الموازنة العامة ، اشراف 2018مشاركة في الندوة التدريبية للعاملين في مصفاة بانياس )  *

 وزارة النفط و الثروة المعدنية.

 2020مشاركة في اللقاء التشاوري بين دكاترة كلية االقتصاد و عدد من وزراء الحكومة   في عام  *

 اللغات 

 اللغة الفرنسية : جيد جدا 

  دون المتوسطاللغة االنكليزية : 

 المهارات 

 اتقان البرامج التطبيقية للحاسوب 

 (Eviews,SPSSاتقان البرامج االحصائية ) 

 

 


