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العنوان:سوريا- دمشق تجارة جانب جامع القصور

المعلومات الشخصية :
اسم الألب : بسام .                                                  الجنسية : عربي سوري .

اسم األم : مياده .                                                   الوضع االجتماعي : اعزب .

الجنس : ذكر .                                                     خدمة العلم : وحيد معفى .

مكان وتاريخ الميالد: دمشق 21\8\1991 .

المؤهالت العلمية :
حاصل على الشهادة الثانوية الفرع العلمي من ثانوية يوسف العظمة عام 2009 . 

حاصل على بكالوريوس من جامعة دمشق كلية اإلقتصاد اختصاص محاسبة وبمعدل  
73.63% بتقدير جيد جدا عام 2013 .

الخبرات العملية :
اعمل حاليا في بنك سوريا الدولي االسالمي (قسم الرقابة المالية ) واشغل منصب مشرف  

تقارير رقابية و مراقب مالي داخلي منذ تاريخ 9\2\2016 وحتى االن .

مكان للصورة
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عملت في البنك العربي- سوريا في االدارة المركزية بقسم القروض والكمبياالت منذ  

15\9\2014 وحتى تاريخ 31\1\2016 .
لدي خبرة في مجال البيع والشراء لثالث سنوات ميالدية من خالل عملي في معرض دمشق  

للتجهيزات الصناعية  من2008 حتى 2012.
عملت في مجال النشر والطباعة والتنضيد والتدقيق اإلمالئي والحسابات في جريدة الثورة  

قسم االعالن والتصميم االلكتروني من 1\10\2013 حتى1\6\2014.
عملت في شركة مابكو بمجال بيع االجهزة الخليوية وااللكترونية. 

عملت في مجال البيع والشراء في التاون سنتر في شركة الكترونيات (هوم آي تي ) بمجال  
المحاسبة لمدة سنة.

عملت في مجال التدريس ( دروس خصوصية في المحاسبة  ) في معهد البشائر خالل  
دراستي الجامعية لمدة سنة ونصف .

لدي خبرة في التعامل مع الحاسوب وبرامجه وفي مجال االنترنت من خالل عملي في متجر  
لبيع االجهزة الخليوية .

الدورات التعليمية :
اتبعت عدة دورات حول معايير الجودة ايزو 9001 الخاصة بالعمل المصرفي من قبل بنك  

سوريا الدولي االسالمي وفق منهج عام 2015 خالل عام 2018.
التحقت بدورة تدريبية بالمحاسبة المتوسطة (intermediate accounting) ولدي شهادة  

اجتياز امتحان صادرة من قبل معهد pdi  منذ عام 2017 .
التحقت بدورة دبلوم علوم مالية ومصرفية (حول ماهية العمل المصرفي والمؤسساتي ككل  
) تمت من قبل بنك سوريا الدولي االسالمي الذي اعمل لديه في الوقت الراهن ولدي شهادة 

بها منذ عام2017 .
التحقت بدورة تدريبية (Excel expert) معهد (SBS) ولدي شهادة بها  عام 2014. 

التحقت بدورة  (ICDL) شهادة قيادة حاسب في معهد اسيا ولدي شهادة صادرة عن الجمعية  
المعلوماتية السورية ومصدقة من اليونيسيف عام 2013 .

التحقت بدورة دبلوم برمجيات محاسبية ولدي شهادة مصدقة من وزارة الصناعة عام  
.2014

التحقت بدورة لتعليم برنامج االمين للمحاسبة والمستودعات في شركة سوري سوفت ولدي  
شهادة بها بتقدير جيد جدا .



التحقت ايضا بعدة دورات لتقوية اللغة اإلنكليزية في عدة معاهد منها المعهد العالي للغات  
. sky education ومعهد البشائر ومعهد االفق ومعهد

اللغات المتقنة :
اللغة العربية : اللغة األم . 

اللغة االنكليزية : مستوى جيد في المحادثة والقراءة والكتابة . 

مالحظات اضافية :
القدرة على اإللتزام بالعمل والتفرغ التام له والقدرة على تحمل ضغوطه والعمل بروح  

الفريق  .
اإللتزام بالمعايير واالخالقيات التي يتمتع بها المحاسب المتميز من امانة و اخالص  

ومصداقية ومظهر الئق في العمل .
القدرة على االبتكار واالبداع بما يخدم مصلحة القسم الذي اعمل به من وذلك باتباع  

استراتيجيات تساهم في تطوير وتحسين المنشأة التي اعمل بها من خالل الخبرة التي اكتسبتها 
على مدار حياتي المهنية .

التركيز على جذب انتباه العمالء باهمية السلعة او الخدمة المقدمة من المنشأة التي اعمل  
لصالحها .

التطلع للعمل بمهنة تناسب مؤهالتي ضمن فريق عملكم الموقر . 
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