
 ةـذاتيـيرة الــالس
 كيمــلمان الحـسد. 

 
 :المعلومات العامة

                       اجلنسية : سوري 

  : متزوجالوضع العائلي  
  52/11/1791مكان وتاريخ ادليالد : دمشق. 

 :الخبرات
 وحىت اآلن. 5252من عام  –سورية  –جامعة قاسيون اخلاصة  – عميد كلية اإلدارة واالقتصاد 

 من عام  –سورية  –جامعة قاسيون اخلاصة  – ئة التدريسية في كلية اإلدارة واالقتصادعضو الهي
 وحىت اآلن. 5211

  من  –سورية  –مركز احلياة للتنمية والتدريب والدراسات  –رئيس قسم االقتصاد وإدارة األعمال
 وحىت اآلن. 5219عام 

 من  –سورية  –جامعة الريموك اخلاصة  – عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم اإلدارية والمالية
 .5219وحىت  5211عام 

 من  – سورية –جامعة الريموك اخلاصة  – في كلية العلوم اإلدارية والمالية لمحاسبةرئيس قسم ا
 .5219وحىت  5211عام 

 1/2/5212من  – سورية –جامعة الريموك اخلاصة  – عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية – 
21/12/5212. 

 وحىت  5227من عام  – سورية –جامعة القلمون اخلاصة  – كلية األعمال واإلدارةيف  محاضر
5211. 

 وحىت اآلن 5212من عام  - سورية – خاصةالشام ال جامعة بالد في محاضر.  

  برنامج ماجستير إدارة األعمال  ماجستير إدارة األعمال، في أكاديمي ومشرفمحاضر
MBA – وحىت اآلن 5212من عام  – سورية –سورية اجلامعة االفرتاضية ال. 

 ،ماجستير إدارة األعمال نامج بر  عضو في لجان الحكم على رسائل الماجستيرMBA – 
 .وحىت اآلن 5212 - سورية –اجلامعة االفرتاضية السورية 

  وحىت اآلن  5212من عام  –سورية  –دمشق  –مؤسس مكتب الحكيم للمحاسبة والتدقيق
 ألعمال ادلكتب: وفيما يلي ملخص –



  داخلي ألعمال الشركة السورية الفنلندية لأللبان )شركة صناعية مساىمة  تدقيقعقد
  وحىت اآلن. 5212من عام  –سورية( 

  )من عام  –عقد تدقيق خارجي ألعمال جمعية مياماس الخيرية )منظمة غير حكومية
 .5212وحىت  5212

  ة فريز المصري وشركائو )شركة واستشارات ضريبية ألعمال شركعقد تدقيق خارجي
 وحىت اآلن. 5212من عام  –تضامنية( 

  عقد تدقيق خارجي واستشارات ضريبية ألعمال مركز الحياة للتنمية والتدريب والدراسات
 وحىت اآلن. 5219من عام  –)شركة محدودة المسؤولية( 

 ة )مؤسسة عقد تدقيق خارجي واستشارات ضريبية ألعمال مؤسسة الرائد للخدمات الفني
 وحىت اآلن. 5219من عام  – فردية(

  ،منها على سبيل ادلثال:إعداد دراسات جدوى اقتصادية للعديد من المشاريع 
 ادلنطقة  –معمل إنتاج شرائح البطاطا الطبيعية )شيبس(  دراسة اجلدوى االقتصادية لـــ

 سورية.  –ريف دمشق  –الصناعية بعدرا 
  جرمانا  – ركز الحياة للتنمية والتدريب والدراساتمدراسة اجلدوى االقتصادية لـــ– 

 سورية. –ريف دمشق 
  سورية. –ريف دمشق  –جرمانا  – نادي أونو الرياضيدراسة اجلدوى االقتصادية لـــ 
  ادلدينة الصناعية  – معمل إنتاج األجبان الطبيعية والمطبوخةدراسة اجلدوى االقتصادية لـــ

 سورية. –محص  –يف حسياء 

 دمشق – مساىمة سورية( صناعية في الشركة السورية الفنلندية لأللبان )شركةشار مالي مست 
 .5212حىت  5227من عام  –سورية  –

 5227حىت  5229 من عام –سورية  –دمشق  – رئيس وحدة المحاسبة في معهد أوبتيما . 

 من  -سورية  – قدمش –وزارة التعليم العايل  – محاضر في المعهد التقاني للمحاسبة والتمويل
 ..5227حىت  5229 عام

 سورية  – دمشق –وزارة التعليم العايل  – محاضر في المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق
 ..5227حىت  5229 من عام -
 )دمشق  – مدير مالي في الشركة السورية الفنلندية لأللبان )شركة صناعية مساىمة سورية– 

 .5221حىت  5222من عام  –سورية 

 5222حىت  5221من عام  – دمشق –وزارة الرتبية  – مدرس في المعهد المصرفي. 



 5222من عام  –سورية  –دمشق  – في مكتب القاضي للمراجعة والمحاسبة مدقق حسابات 
  العديد من الشركات العاملة يف سورية، منها:  مشلت التدقيقأعمال  - 5222حىت 

 كة بني الشركة السورية للنفط وشركة شل(.)شركة مسامهة مشرت  شركة الفرات للنفط 
 شركة مسامهة مشرتكة بني الشركة السورية للنفط وشركة توتال(. شركة دير الزور( 
 هيئة عربية دولية(. االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء( 
 شركة مسامهة مشرتكة بني  الشركة السورية السعودية لالستثمارات الزراعية والصناعية(

  السورية والسعودية(.  احلكومتني
  :المؤىالت العلمية

 سورية  -وزارة ادلالية   -مجعية احملاسبني القانونيني  - معتمد سوري شهادة محاسب قانوني - 
5212. 

  5227 – جامعة دمشق -كلية االقتصاد   – قسم المحاسبة –قتصاد في االدرجة الدكتوراه. 
 عنوان األطروحة

 أثر تحليل األصول غير الملموسة في تطوير ورفع كفاءة القرارات اإلدارية
 دراسة تطبيقية على عينة من شركات القطاع الخدمي السوري

 19/5/2006وحىت  9/1/2006من  -لندن  –معهد توم  - شهادة دراسة لغة إنكليزية  . 
 وحىت  19/11/2005من  – لندن -معهد كينغ سكوول  – شهادة دراسة لغة إنكليزية

18/12/2005.  
  2005 -جامعة دمشق  -كلية االقتصاد   - قسم المحاسبة – االقتصاددرجة ماجستير في. 

 عنوان الرسالة
 أثر الطاقة على تكاليف اإلنتاج في صناعة اإلسمنت

 دراسة تطبيقة على معمل عدرا لإلسمنت
 2004 - دمشق -ادلعهد الربيطاين  - شهادة في مهارات العرض. 
 مركز تعليم  - دة إكمال دورة اللغة اإلنكليزية اإللزامية للتسجيل لنيل درجة الماجستيرشها

 .2003 - جامعة دمشق -اللغة اإلنكليزية 
 2002 - جامعة دمشق -كلية االقتصاد   - درجة دبلوم في المحاسبة العامة. 
 2000 - جامعة دمشق -كلية االقتصاد  - قسم المحاسبة - إجازة في االقتصاد. 

 :المؤلفات والمنشورات العلمية
 الكتاب بعنوان: - 2017 - (دار رسالن عالء الدين للطباعة والنشر) نشر كتاب 

 تحليل القوائم المالية
 مدخل صناعة القرارات االستثمارية واالئتمانية



 ( مجلة علمية محكمة – حلب للبحوث العلميةمجلة جامعة حبث قيد التحكيم) - 2019 -
 البحث بعنوان:

 أثر تطبيق مقومات اإلدارة المالية على كفاءة األداء في المنظمات غير الحكومية التنموية العاملة في سورية
 ( مجلة علمية محكمة -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية نشر حبث علمي) -

 البحث بعنوان: - 2017
إلعداد التقارير المالية الخاصة بتلك لتبني المعايير الدولية مدى جاىزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سورية 

 المشروعات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين السوريين
 ( مجلة علمية محكمة -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية نشر حبث علمي )-

 البحث بعنوان: - 2015
 الخاصة السورية على إقراض  المشروعات الصغيرة والمتوسطةأثر إحداث صندوق ضمان حكومي في تحفيز المصارف 

 ( مجلة علمية محكمة -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية نشر حبث علمي )-
 البحث بعنوان: - 2008

 تقييم تقنية القياس االستراتيجي لألصول غير الملموسة
 7002 - 7002مشق للعام الدراسي دراسة تطبيقية على طالب ماجستير المحاسبة في جامعة د

 ( مجلة علمية محكمة -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية نشر حبث علمي )– 
 البحث بعنوان: - 2008

 بطاقة األداء المتوازن واألصول غير الملموسة
 جامعة دمشق –دراسة تطبيقية على أعضاء الهيئة التدريسية في كلية االقتصاد 

 (مجلة علمية محكمة -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية مي )نشر حبث عل – 
 البحث بعنوان: - 2005

 محاسبة الطاقة ودورىا في إدارة تكاليف الطاقة في المنشآت الصناعية
  مجلة سورية شهرية( - مجلة المجتمع االقتصادي)نشر مقالتني: 

  2006 - 8دد الع - 7070عجز الطاقة المتوقع في سوريا لعام. 
 2006 - 10العدد  - خيارات الطاقة في صناعة اإلسمنت. 

  سورية يومية( مجلة - مجلة االقتصادي)نشر مقاالت: 
  :2011مهنة المحاسبة والتفتيش بين االحتكار والتشكيك. 
  :2013 - 10 - 26النظام االقتصادي العالمي بات يترنح. 
 2013 - 11 - 23ني في سورية: توريق القروض العقارية كأسلوب للتمويل السك. 
  :2013 - 12 - 26ىل يبتلع التضخم منشآتنا االقتصادية. 

  التقرير بعنوان: - 2007 - (المركز االقتصادي السوري)نشر تقرير اقتصادي 
 حوكمة الشركات

 البنية التشريعية والقانونية لحوكمة الشركات في سوريا



 :المراجع
 أكاديمياً ومهنيًا: 

  سوريةالسابق وزير ادلالية – إسماعيل إسماعيلكتور األستاذ الد ،. 
  لسوق دمشق لألوراق  السابق الرئيس التنفيذيوزير ادلالية،  - مأمون حمدانالدكتور األستاذ

 .، سوريةادلالية
 :العنوان

 22722-11-2221922سوريا.      هاتف :  –دمشق  –جرمانا  –شارع الروضة 
 E-mail: dr.salman.alhakeem@gmail.com     2722112922موبايل : 


