
Page 1 of 3 
 

 ـةـــرية  الذاتيــالسـ
 فـــادي ناصــر دندشــلي :  اإلســــم الثــالثي

 وادي خالد، عكار 25/2/1975  : تاريـخ ومكـان الـوالدة

 03  /25 91 29:  رقـم الهاتف

fadidandachli@hotmail.com : البريد االلكتروني  
  6لية الغانم، الطابقسنتر فوق صيد : طرابلس، الضم والفرز، مستديرة السالم، بناية طاللالسـكنعنـوان 

 

 :التحصيل العلمي

 . 2014، جامعة دمشق سنة وارة في االقتصاد : قسم المحاسبةدكت - 1

 . 2010، جامعة الجنان سنة سير(عليا في إدارة األعمال )ماجتدبلوم دراسات  -2

 . 1999، جامعة الجنان سنة داريةاألعمال والمعلوماتية اإل الجامعية في إدارةاالجازة  -3

 النشاطات:

طية / المديرية عضو في لجنة المحاسبة والرياضيات المالية لألمتحانات الرسمية العملية والخ -1

 يروت.ب –العامة للتعليم المهني والتقني 

ألمتحانات  المعدة ةواإلداري اسبيىة والماليةمواد المحخاصة لتعليم الالدورات أستاذ محاضر في ال -2

 الشهادات الرسمية المهنية وإمتحانات مجلس الخدمة المدنية. 

 :الخبرات التعليمية

1-  

 مواد التدريس اسم الجامعة   السنوات

 

غاية ل – 2016

 تاريخه
 ( AZM )   جامعة العزم

 

دورات تدريبية لمباريات مجلس الخدمة 
الضرائب التطبيقية، : المدنية تشمل 

المحاسبة التحليلية، تقنيات المحاسبة، 
الرياضيات المالية، التحليل المالي، 

 المراجعة والتدقيق، محاسبة الشركات.
غاية ل – 2011

 تاريخه
  فرنسيةجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية ال

ULF )  ) 
إدارة األعمال الدولية، إدارة العالمة 

التجارية االستراتيجية، الضرائب 
د التطبيقية، الرياضيات المالية، اإلقتصا

 الكلي.
غاية ل – 2010

 تاريخه
، رياضيات مالية، 2، محاسبة 1محاسبة  (UT جامعة طرابلس ) 

 المحاسبة المالية.
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، الضرائب التطبيقية، المحاسبة التحليلية MUT )  (جامعة المنار 2014 - 2013
 المحاسبة، الرياضيات المالية.تقنيات 

 

2-  

 اسم المدرسة / المعهد السنوات

 
 مستوى الشهادة مواد التدريس

2014 – 

 لغاية تاريخه
 رابلسط -المعهد الفني التربوي

LT 
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 

في التربية ، دراسة حالة 
 )مشروع(.

 اإلجازة الفنية

2007 – 

 لغاية تاريخه
 رابلسط -الفندقيالمعهد الفني 

 
، الرياضيات  1المحاسبة الفندقية

المالية، اإلدارة المالية، إدارة 
 الموارد البشرية.

 االمتياز الفني

2007 – 

 لغاية تاريخه
 رابلسط -المدرسة الفنية الفندقية

 
الرياضيات المالية، المعلوماتية 

 التطبيقية، الرياضيات العامة، مدخل
 الى علم اإلدارة.

 البكالوريا الفنية

2002 – 

 لغاية تاريخه

 

 أميركان يونيفرسال كولدج

AUC 
اإلدارة الكمية والمالية، اإلدارة 
المحاسبية، تقنيات المحاسبة، 

المحاسبة التحليلية والتقديرية، 
، الرياضيات  ب التطبيقيةالضرائ

 المالية، التحليل المالي، المراجعة
والتدقيق ، محاسبة الشركات، 

التسويق، اإلدارة المالية 
والموازنات، محاسبة البنوك، 
المحاسبة الراقية والمعمقة، 

المحاسبة العامة، دارسة حالة 
 )مشروع(.

البكالوريا الفنية/ 
 اإلمتياز الفني

 وجياالمعهد اللبناني الفني العالي للتكنول 2013-2015

LIT 
اإلدارة الكمية والمالية، اإلدارة 

المحاسبة،  المحاسبية، تقنيات
المحاسبة التحليلية والتقديرية، 

 الرياضيات المالية.

 البكالوريا الفنية 

الرياضيات المالية، المحاسبة  مدرسة بزال الفنية الرسمية   2006-2014
ية التحليلية، التسويق، اإلدارة المال

 والموازنات.

البكالوريا الفنية / 
 اإلمتياز الفني

اإلدارة الكمية والمالية، اإلدارة  الفنيمعهد نورتون  2002-2008
المحاسبية، تقنيات المحاسبة، 

المحاسبة التحليلية والتقديرية،  
الرياضيات المالية،  محاسبة 

الشركات، المحاسبة العامة، مسك 
 الدفاتر، رئيس محاسبة.

البكالوريا الفنية / 
 اإلمتياز الفني
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 البكالوريا الفنية  واد اختصاص.م مدرسة وادي خالد الفنية الرسمية 2001-2008

 أول ثانوي اإلقتصاد. ثانوية حرار الرسمية 2001-2002

اإلدارة الكمية والمالية، اإلدارة  المدرسة التقنية للعناية األهلية 2001-2002
المحاسبية، تقنيات المحاسبة، 
 المحاسبة التحليلية والتقديرية.

 البكالوريا الفنية 

المحاسبة العامة، الرياضيات  حلبا التقنيةمدرسة  2000-2002
المالية، محاسبة التكاليف، محاسبة 

 الشركات.

البكالوريا الفنية / 
 اإلمتياز الفني

المحاسبة العامة، الرياضيات  معهد الكورة التقني 2000-2002
 المالية، محاسبة الشركات.

البكالوريا الفنية / 
 اإلمتياز الفني

 الفني معهد الجنان 1999-2000

  
اإلدارة الكمية والمالية، اإلدارة 

المحاسبية، االتصال المهني، 
االتصال والتنظيم، النشاطات 

 التجارية. تقنيات التنظيم، اإلتصال
 التقني.

 
 البكالوريا الفنية  

 

 


