
1 

 

  البيانات الشخصية: -1

  اسم األب: محمد نوري       : خياطةاسم العائلة       االسم األول: كندة 

  26/11/1975تاريخ ومكان الوالدة: حلب     االردن -عمان الحالية:  اإلقامةمكان        سورية الجنسية:

  Dr.kindakh@gmail.com           @zuj.edu.joK.khayata               البريد االلكتروني: 

  :العلميالتحصيل  - 2

الجهة   المؤهل العلمي  التاريخ
  بتقدير ممتاز –دكتوراه في المحاسبة   2008

  محاسبة ادارية - التخصص الدقيق
  جامعة حلب

  جامعة حلب  بتقدير جيد جداً  –اسبة ماجستير في المح  2003
  جامعة حلب   -دبلوم دراسات عليا في المحاسبة  1998
  جامعة حلب   - في االقتصاد اإلجازة  1997

 :الشهادات المهنية - 3

 " ورشة عمل في جامعة حلب بعنوان: التعرف إلى عالم األعمالKABشهادة تدريب لتدريس برنامج كاب " 

  سورية العالي فيية شباب تحت رعاية وزارة التعليم ، الجهة المانحة جمع2010لعام

 :االنجاز العلمي - 4

/ لعم 38دراسة تطبيقية " في العدد / - بحث بعنوان: " التحليل المالي باستخدام معامالت االرتباط واالنحدار - 1

 جامعة حلب سلسلة العلوم االقتصادية والقانونيةمن مجلة بحوث  2003

من مجلة بحوث  2007/ لعام 50" في العدد /تطبيقيةدراسة  –لفشل المالي " نماذج التنبؤ با بعنوان:بحث  - 2

 جامعة حلب سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية

دراسة  -" دور المعلومات المحاسبية بالتنبؤ بالفشل المالي في شركات القطاع العام في سورية بعنوان:بحث  - 3

 امعة حلب سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية.من مجلة بحوث ج 2008/ لعام 54تطبيقية" في العدد /

" دور المعرفة المحاسبية في التنبؤ بالفشل المالي للشركات الصناعية دراسة تطبيقية على  بعنوان:بحث  - 4

من دورية  2009)، لعام 95)، العدد (31في المجلد ( شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام في سورية"

 جمهورية العراق - وصلمامعة الج –تنمية الرافدين 
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 الكتب المؤلفة : -5

منشورات جامعة حلب كلية  م 2015 ،كتاب "تحليل القوائم المالية" مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية - 1

 االقتصاد.

  الخبرات المهنية: -6

  اسم المؤسسة  المنصب  تاريخ التعين

  مكتب محاسب قانوني  محاسبة  2000 -1998
  جامعة حلب -كلية االقتصاد  - م المحاسبةقس  مدرس  2008 – 2000
  جامعة حلب –كلية االقتصاد -  قسم المحاسبة  عضو هيئة تدريسية – استاذ مساعد  2015 -2008
  جامعة الزيتونة االردنية –كلية االقتصاد   - قسم المحاسبة  عضو هيئة تدريسية -استاذ مساعد  لتاريخه -2016
 

 المقررات التي تم تدريسها  - 7

  :جامعة حلب كلية االقتصاد التعليم العام في في

  السنة االولى  )1مبادئ محاسبة (

  السنة األولى  )2مبادئ محاسبة (

  السنة الثانية  محاسبة شركات أشخاص

  السنة الثانية  محاسبة شركات أموال 

  السنة الثالثة  محاسبة التكاليف

  السنة الثالثة  تحليل القوائم المالية

  السنة الثالثة  الخدميةمحاسبة المنشآت 

  السنة الرابعة  المحاسبة الدولية

  السنة الرابعة  المحاسبة االدارية 

  السنة الرابعة  المحاسبة الخاصة 

    



3 

 

  

  في كلية ادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعليم المفتوح في جامعة حلب:

  السنة األولى  )1مبادئ محاسبة (

  السنة االولى  )2مبادئ محاسبة (

  السنة األولى  المدخل إلى علم الحاسوب

  السنة الرابعة  تحليل القوائم المالية

  السنة الرابعة  التحليل المالي المحوسب

  السنة الرابعة  االسواق المالية

  

  في كلية االقتصاد والعلوم االدارية في جامعة الزيتونة االردنية:

  السنةاالولى  )1مبادئ محاسبة (

  سنة االولىال  )2مبادئ محاسبة (

  السنة الثالثة  مدخل إلى محاسبة التكاليف

  السنة الرابعة  المحاسبة االدارية

  

  شاركت في لجان تحكيم عدة رسائل ماجستير: -8

      " أثر جودة المراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمر في ظل تطبيق أساليب المحاسبة اإلبداعية" - 1

  2014 –جامعة حلب  –لية االقتصاد ك –قسم المحاسبة  –دراسة ميدانية)  (

قسم  –دراسة تطبيقية ) وأثرها على قيمة الشركات" ( العوائد السوقية والتدفقات النقدية العالقة بين  "  - 2

  2013 –جامعة حلب  - كلية االقتصاد  - المحاسبة 

كلية  –المحاسبة قسم  - دراسة ميدانية) " ( في سورية المالية االسالمية للمؤسسات" تقييم االداء المالي  - 3

 2015 –جامعة حلب  –االقتصاد - 
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  حّكمت العديد من البحوث المنشورة في مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية.

  المهارات اللغوية: -9

  العربية األم:اللغة 
  االنكليزية : مستوى متقدم 
  الفرنسية : مستوى مبتدئ

  مهارات الحاسوب: - 10

  : برنامج األمين، برنامج آفاق، برنامج بازار.  تخدام برامج األوفيس واالنترنت والبرامج المحاسبيةخبرة ممتازة في اس
  2011بتاريخ   ICDLللحاسوب حاصلة على رخصة القيادة الدولية 

  ( كافة الشهادات الضرورية متاحة عند الطلب )


