السيرة الذاتية
أوال" -املعلومات الشخصية :

 .1االسم  :كوثر بنود بنت محمد نور
 .2تاريخ الميالد 1982/9/2:
 .3الجنسية :عربية –سورية

 .4العنوان الدائم :سورية -حلب –شارع النيل
 .5الحالة االجتماعية  :متزوجة
 .6هاتف:

 .7الجوال:

+963(21)2660692
+963)955(331293

 .8البريد اإللكتروني bannoud095@hotmail.com:

ثانيا"-الشهادات العلمية :

 .1دكتوراه في المحاسبة –بتقدير امتياز-في العام الدراسي 2011-2010
عنوان األطروحة
جودة أداء نظم المعلومات المحاسبية لتحقيق مزايا تنافسية في بيئة األعمال
المصرفية السورية

 .2ماجستير في المحاسبة -بتقدير امتياز -في العام الدراسي . 2008-2007
بعنوان (تأثير الحوكمة على إدارة و توزيع األرباح في البيئة المصرفية السورية –دراسة
تطبيقية على عينة من المصارف اإلسالمية و المصارف التقليدية )

 .3دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة –بمعدل(  )81,33و تقدير جيد جدا( األولى على
الدفعة ) –في العام 2005-2004

 .4اإلجازة في االقتصاد –قسم المحاسبة –بتقدير جيد جدا –في العام الدراسي -2003
2004

ثالثا "-اخلربات األكادميية و الوظائف العلمية و العملية

:

 .1عميد كلية األعمال واإلدارة في جامعة الشهباء الخاصة منذ تاريخ  2015-3-4ولغاية
2016-10-10

 .2رئيس قسم العلوم المالية و المصرفية في جامعة الشهباء للعام الدراسي 2014-2013

 .3عضو هيئة تدريسية في جامعة الشهباء الخاصة للعام الدراسي 2013-2012
 .4محاضرة في جامعة الشهباء الخاصة للعام الدراسي 2012-2011

 .5محاضرة في جامعة حلب –كلية االقتصاد –قسم المحاسبة منذ الفصل الدراسي الثاني
للعام الدراسي  2005-2004و لغاية الفصل الدراسي الثاني .2007-2006

 .6محاضرة في جامعة حلب –المعهد التجاري –قسم المحاسبة –الفصل الدراسي الثاني
للعام .2005-2004

 .7مدير مالي للجامعة الخاصة للعلوم و الفنون منذ تاريخ  2008-3-1ولغاية -9-1
.2012

رابعا-املقررات التي درستها:

أ -يفجامعةالشهباءكليةاألعمالواإلدارة

– محاسبة إدارية ( ثالث دورات) –محاسبة تكاليف (دورتين )
– قضايا معاصرة في المحاسبة
– نظم معلومات محاسبية
– نظم المعلومات
– محاسبة دولية

– محاسبة المنشآت المالية (دورتين)
– تحليل قوائم مالية

– المصارف اإلسالمية (دورتين)
– التسويق المصرفي

– أخالقيات األعمال (دورتين )

– إدارة و تقييم مخاطر االئتمان)ثالث دورات)
– أساسيات اإلدارة المالية(دورتين)
– اإلدارة المالية المتقدمة
– األسواق المالية
– مبادئ التأمين

– المحاسبة اإلدارية (أربع مرات )
– محاسبة شركات -أساسيات المحاسبة المالية ( -)1أساسيات المحاسبة المالية ()2

ب -يفجامعةحلبكليةاالقتصاد 


– محاسبة الجرد والميزانيات للسنة األولى.

– المحاسبة المتوسطة للسنة الثالثة قسم محاسبة .

– محاسبة أقسام و فروع للسنة الرابعة قسم محاسبة.
– محاسبة المنشآت المالية للسنة الثالثة فسم علوم مالية و مصرفية.
– مبادئ المحاسبة ( )1للسنة األولى .

– المحاسبة الدولية للسنة الرابعة قسم محاسبة .

ت -يفجامعةحلب–املعهدالتجاري


– المحاسبة الضريبية للسنة الثانية لطالب المعهد التجاري.

خامسا-املشاركة يف املؤمترات:
عنوان المؤتمر

مكان
المؤتمر

المؤتمر الدولي الخامس لجامعة الزيتونة

جامعة

المعرفة ) .

األردنية

المؤتمر الدولي السادس لجامعة الزيتونة

جامعة

المعرفة).

األردنية

األردنية (التنمية االقتصادية و اقتصاد

األردنية (أخالقيات األعمال و مجتمع

المؤتمر الدولي الثامن لجامعة الزيتونة
األردنية (إدارة التغير و مجتمع المعرفة ).
المؤتمر العلمي السادس لجامعة الزرقاء
األهلية ( قضايا اقتصادية و إدارية
معاصرة في مطلع القرن الواحد و

العشرين "التحديات و الفرص و األفاق")

الزيتونة

الزيتونة

عنوان البحث
دور المعرفة التدقيقية في
اقتصاد المعرفة
دور المعرفة التدقيقية في

ترسيخ أخالقيات األعمال

جامعة

ركائز الحوكمة و دورها

الزيتونة

في إدارة األرباح في

األردنية

البيئة المصرفية السورية

جامعة

محددات و دوافع و

الزرقاء

األهلية

أساليب إدارة الربح في

العام

2005

2006

2008

2008

البيئة المصرفية السورية

سادسا -األبحاث المنشورة في المجاالت الدورية
مجاالت تطوير جودة المراجعة الخارجية في ضوء

المتغيرات االقتصادية المعاصرة في بيئة األعمال السورية
التحديات التي تواجهها جودة نظام المعلومات المحاسبية

في بيئة المصارف السورية

جامعة بني سويف

جامعة حلب

2011

2010

