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المؤهالت العلمية (حسب تواريخ الحصول عليها)

1990

اسم المؤهل /الدرجة العلمية

بكالوريوس محاسبة

الكلية  /الجامعة  /جهة المنح

التاريخ

1995
1997
1998
2003
2008
2014
2015

تمهيدي ماجستير المحاسبة
ماجستير في المحاسبة
تمهيدي دكتوراه في المحاسبة
دكتوراه الفلسفة في المحاسبة
أستاذ مساعد المحاسبة
أستاذ التكاليف والمحاسبة االدارية
محكم فى اللجنة العملية الدائمة

كلية التجارة – جامعة القاهرة
كلية التجارة – جامعة القاهرة
كلية التجارة – جامعة القاهرة
كلية التجارة – جامعة القاهرة
اللجنة العلمية الدائمة  -قطاع المحاسبة
اللجنة العلمية الدائمة  -قطاع المحاسبة
تخصص التكاليف والمحاسبة اإلدارية

كلية التجارة – جامعة القاهرة

التقدير

جدا مع مرتبة الشرف"
"جيد ً
– األول على الدفعة-
جدا
جيد ً
جدا
جيد ً

[ ]3السجل الوظيفي (حسب الترتيب الزمني)
التاريخ (من – إلى )
•  -2017اآلن
• 2017-2016
• 2016-2015

الوظيفة
عميد
وكيل كليه
مدير مركز

الجهــة
معهد دراسات المشروعات الصغيره والمتوسطة – جامعة بنى سويف
الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطالب – جامعة بنى سويف
الدراسات الماليه والتجاريه بكليه التجارة جامعه بنى سويف

•  -2015اآلن

مدير وحدة

التخطيط االستراتيجى ومتابعة سياسات الجامعة – جامعة بنى سويف

•  -2015اآلن
•

2017 -2014

مدير مركز

معاون رئيس

مكافحة الفساد بجامعة بنى سويف

جامعة بني سويف للتطوير و المتابعه
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•  -2014اآلن

أستاذ

قسم المحاسبة – كلية التجارة  -جامعة بني سويف

• 2014 -2008

أستاذ مشارك

قسم المحاسبة – كلية إدارة األعمال – وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

• 2014 -2008

أستاذ مساعد

قسم المحاسبة – كلية التجارة – جامعة بنى سويف .

• 2008- 2003
2008-2003

• 2002 – 2000

• 2000 – 1997
• 1997 – 1990

أستاذ مساعد
مدرس

محاضر

مدرس مساعد
معيد

 -جامعة الملك فيصل.

قسم المحاسبة – كلية إدارة األعمال – جامعة الملك فيصل.
قسم المحاسبة – كلية التجارة – جامعة القاهرة.

قسم المحاسبة  -كلية العلوم اإلدارية – جامعة الملك سعود.

قسم المحاسبة  -كلية التجارة (فرع بنى سويف) – جامعة القاهرة.
قسم المحاسبة  -كلية التجارة (فرع بنى سويف) – جامعة القاهرة.

[ ]4الخبرة في مجال التدريس الجامعي:
أوال – بكلية التجارة :
من 1992وحتى2019

المقررات
 .1نظم المعلومات المحاسبية E
 .2نظم المعلومات المحاسبية
 .3محاسبة ضريبية  /محاسبة الزكاة
 .4محاسبة المنشآت المتخصصة مصارف اإلسالمية
(بنوك تجارية /شركات تأمين/جمعيات تعاونية)
 .5بحوث العمليات في المحاسبة
 .6أصول المحاسبة المالية
 .7األصول العلمية لمحاسبة التكاليف
 .8المحاسبة اإلدارية
 .9دراسة جدوى المشروعات االستثمارية
 .10محاسبة متقدمة
 .11المراجعه اإلدارية وتقييم األداء
 .12محاسبة التكاليف

ثانيًا – بكلية العلوم اإلدارية – جامعة الملك
سعود  :من 2000وحتى2002

ثالثا  :بجامعة الملك فيصل :
من سبتمبر  2003وحتى .2014

رابعا  :جهات علمية تم
اإلنتداب اليها جزء من الوقت
Part time

 .1المحاسبة المالية
 .2محاسبة التكاليف
 .3المحاسبة اإلدارية
 .1المحاسبة المالية ()1
 .2المحاسبة المالية ()2
 .3محاسبة التكاليف ()1
 .4محاسبة الشركات ()1
 .5محاسبة الشركات ()2
 .6المحاسبة اإلدارية
 .7الزكاة والمحاسبة الضريبية
 .8قاعة بحث في المحاسبة
 .9المحاسبة في المنشآت المتخصصة
-10التدريب العملي في المحاسبة
 -1جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
 -2جامعة  6اكتوبر
 -3جامعة النهضة
 -4المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزه
 -5جامعة الفيوم
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طبيعة الدور التعليمي:
تدريس الجوانب النظرية و
التطبيقية والحاالت العملية،
المتعلقة بهذه المواد.

طبيعة الدور التعليمي:
تدريس الجوانب النظرية
والتطبيقية والحاالت
العملية ،المتعلقة بهذه
المواد.
طبيعة الدور التعليمي:
تدريس الجوانب النظرية
والتطبيقية ،المتعلقة بهذه
المواد .كلية إدارة األعمال
وكلية الدراسات التطبيقية
وخدمة المجتمع.

[ ]5المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل
م
1

أسم المؤتمر
The 2nd Balkans and
Middle East Countries
Conference on Auditing
and Accounting History
المؤتمر العلمي الثالث –
االستثمار والتنمية وتحديات
القرن الحادي والعشرين

مكان المؤتمر
Istanbul

التاريخ
 18 – 14سبتمبر.
2010

كلية التجارة
جامعة اإلسكندرية

 13 - 11سبتمبر
2003

3

المؤتمر العلمي األول لكلية
التجارة

جامعة بني سويف

مارس 2013

4

الندوة الحادية عشرة لسبل
تطوير المحاسبة في المملكة
السعودية
الملتقي الدولي لشركة
الكهرباء السعودية
المراجعة التسويقية
وتطبيقاتها في منظمات
األعمال – ورشة عمل
أقامتها كلية العلوم اإلدارية
والتخطيط – جامعة الملك
فيصل.
ورشة عمل تقييم األداء
المؤسسي والبرامجي.

كلية العلوم اإلدارية
جامعة الملك سعود

 15 – 14ذو
القعدة  1427هـ

اإلحساء – فندق
انتركونتيننتال
اإلحساء – فندق
انتركونتيننتال

 25ذو القعدة
 1428هـ
 29ذو الحجة
1428هـ

كلية الحاسبات
وتقنية المعلومات
بجامعة الملك
فيصل

 14-13ربيع
األول 1431هـ

2

5
6

7

نوع المشاركة
Paper about (A Theoretical and Empirical
Study of Earnings Management: An Evidence
from Egypt).
بحث منشور في كتاب المؤتمر رقم ( )1الجلسة
األولي بعنوان( :قياس وتتبع فعالية تكنولوجيا
المعلومات تجاه التحركات اإلستراتيجية في السوق
العالمي – مدخل نظري وتطبيقي )
بحث منشور في كتاب المؤتمر :دور بطاقات األداء
المتازن في تطوير معايير النزاهة والشفافية
ومكافحة الفساد في منظمات األعمال.
المناقشة في بعض الجلسات التي تتعلق بدور
المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق األوراق
المالية.
المناقشة في جلسة خدمة العمالء.
مناقشة المعايير المهنية الالزم توافرها في القائم
بالمراجعة التسويقية وأسس الرقابة الداخلية إلدارة
المرجعة التسويقية

مناقشة متطلبات االعتماد األكاديمي من قبل الهيئة
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي بالمملكة
العربية السعودية.

[ ]6البرامج التدريبية الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
• البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها في جامعة القاهرة
البرنامج التدريبي

م

مدة
البرنامج

عدد
األيام

عدد الساعات

1

• مهارات العرض الفعال

2005/7/5 - 2

4

20

2

• طرق حديثة في التدريس

3

• اتخاذ القرارات وحل المشكالت

– 16
2005/7/19
2005/8/9 – 6

4

20

4

20

4

• إدارة البحث العلمي

2006/6/20 -18

3

15

5

• الكتابة العلمية والنشر الدولي

2006/7/5 – 3

3

15

2006/7/26 -24

3

15

21

105

6
إجمالي عدد األيام والساعات التدريبية
• تقييم التدريس

• البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها في جامعة بني سويف
م
7
8
9

البرنامج التدريبي
• إدارة الوقت وضغوط العمل
• استخدام التكنولوجيا في التدريس
• تنمية مهارات التفكير

مدة البرنامج
2006/6/26-24
2006/7/10-8
2006/8/14-12
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عدد األيام
3
3
3

عدد
الساعات
15
15
15

10
• إعداد مشروع بحث
11
• أخالقيات البحث العلمي
12
• التخطيط االستراتيجي
13
• نظام الساعات المعتمدة
إجمالي عدد األيام والساعات التدريبية

2007/7/12-10
2009/8/13-11
2009/8/20-18
2009/ 9 / 3-1

15
15
15
15
105

3
3
3
3
21

• البرامج التدريبية التي تم الحصول عليها في جامعة الملك فيصل
م
14
15

مدة البرنامج

البرنامج التدريبي
• إعداد االختبارات التحصيلية والتحقق من
صالحيتها
• مقدمة في برنامج اإلحصاء SPSS

-26
1425/5/29هـ
1428/2/9-7هـ

16
• إعداد االختبارات االلكترونية باستخدام نظام
Web C.T
17
• إعداد المنسقين في اإلرشاد والتوجيه
الجامعي
إجمالي عدد األيام والساعات التدريبية

-26
1428/12/28هـ
-1/23
1428/2/8هـ
17
برنامج
تدريبي

اإلجمالي العام

عدد
األيام
4

عدد
الساعات
20

3

15

3

15

5

10

15
57
يوم

60
270
ساعة تدريب

[ ]7األبحاث المنشورة والمحكمة:
أوال :األبحاث المنشورة والمحكمة باللغة االنجليزية:

1- A Theoretical and Empirical Study of Earnings Management: An Evidence from Egypt, the 2nd Balkans and Middle East

Countries Conference on Auditing and Accounting History, Istanbul, 14-18-Sep. ,2010.
2- Integration Relationship between SCM & SAOI, Its Effect on Selecting & Developing Competitive Strategy, Management
Review : An International Journal , ISSN: 1975-8480, Seoul National University, Volume 4 , Number 2 , Winter 2009.
3- Management Accountants Prospective on Factors Affecting Earnings Management in Egypt, Mansora
) University,( January 2013

ثانيا :األبحاث المنشورة والمحكمة باللغة العربية:

 -1معايير اإلفصاح عن معلومات التكاليف الصادرة عن ) (CASBوتطبيقاتها في مؤسسات التعليم العالي (دراسة مقارنة
لتقييم فجوة التدقيق بين الجامعات المصرية والعربية واألمريكية) مجلة المحاسبة والمراجعة  ،اتحاد الجامعات العربية ،
( ديسمبر )2012

 -2إدارة تكاليف الحمالت االنتخابية لدعم الممارسة الديمقراطية في مصر  -مدخل ديناميكي لتحسين فعالية التكلفة –
المجلة العلمية لكلية التجارة _ جامعة اإلسكندرية _ (يناير .)2012

 -3استكشاف أبعاد العالقة بين المحاسبة عن كل من العمالء و المنافسين  :دراسة لقياس إدراك وتطبيق متطلبات األداء
االستراتيجي للمحاسبين اإلداريين " مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين  ,كلية التجارة – جامعة القاهرة (يناير .)2011

 -4تقييم تأثير " معادالت الوقت" علي تطوير منهجية المحاسبة عن التكلفة علي أساس النشاط  -مدخل نظري وتطبيقي
 ،مجلس النشر العلمي  ،جامعة الكويت  ،المجلة العربية للعلوم اإلدارية  ،المجلد  17عدد سبتمبر .2010

 -5االنعكاسات الدولية الستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة XBRLعلي بناء التصنيف المصري للمعلومات المحاسبية
المنشورة الكترونيا ،المجلة العلمية لكلية التجارة _ جامعة اإلسكندرية _ عدد يوليو .2010
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 -6حوكمة أداء شركات التأمين ( مدخل متكامل ألداء إستراتيجي متوازن)  ،مجلة التجارة و التمويل ،كلية التجارة _ جامعة
طنطا ،عدد ديسمبر .2009
 -7المعلومات المحاسبية بين الغموض والتعارض  ،مجلة المحاسب ،جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ،عدد سبتمبر
.2008
 -8دور المحاسب المصرفي حيال عمليات غسل األموال ،مجلة المحاسب ،جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ،عدد
يناير .2008
-9

مدخل القياس المتوازن لألداء ،مجلة المحاسب ،جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ،عدد أكتوبر .2007

 -10نظم المعلومات اإلستراتيجية كأحد متطلبات المنشآت ،مجلة المحاسبة ،الجمعية السعودية للمحاسبة ،العدد  ،28شوال
 ،1421يناير .2001
 -11إعادة تقنين المحاسبة المهنية في عالم بال هوية ،مجلة المحاسبة ،الجمعية السعودية للمحاسبة ،العدد  ،29محرم
 ،1422إبريل .2001
 -12نموذج مقترح لهندسة التكاليف االختيارية ،وتطوير مراحل المحاسبة عن ق ارراتها – (دراسة تحليلية وميدانية مع
التطبيق على حالة عملية) ،مجلة البحوث المحاسبية ،الجمعية السعودية للمحاسبة ،العدد األول ،المجلد الخامس،
محرم  ،1422إبريل .2001
 -13انعكاسات التحليل الشبكي على تخفيض التكاليف في القطاع الخدمي ،مجلة المحاسبة ،الجمعية السعودية للمحاسبة،
العدد  ،30ربيع ثان  ،1422يوليو .2001
 -14متطلبات التحليل االستراتيجي للتكلفة ودورة حياة المنتج ،مجلة المحاسبة ،الجمعية السعودية للمحاسبة ،العدد ،31
رجب  ،1421سبتمبر .2001
 -15منظومة العوامل اإلدراكية في تقييم نجاح نظم المعلومات ،مجلة أفاق اإلدارة ،الجمعية السعودية لإلدارة ،العدد ،رمضان
 ،1422نوفمبر .2001
 -16استخدام النظم الخبيرة في تخطيط ورقابة التكاليف االختيارية بالتطبيق على تكاليف اإلعالن في منشآت األعمال ،رسالة
ماجستير منشورة ،مجلة المال واالقتصاد ،جمعية االستشارات المصرية ،العدد  ،5نوفمبر .2001
 -17ملخص رسالة الدكتوراه – مجلة الدراسات المالية والتجارية – كلية التجارة جامعة بني سويف – عدد سبتمبر .2003
 -18ملخص رسالة الماجستير – مجلة التكاليف العربية – الجمعية العربية للتكاليف – عدد سبتمبر .1997

[ ]8األنشطة األكاديمية واإلدارية (علي المستوى المؤسسى والبرامجي )
أوال :علي المستوي المؤسسي.
 -1المساهمه فى إنشاء معهد دراسات المشروعات الصغيره والمتوسطه – بجامعه بنى سويف 2016
 -2عضو لجنه وضع الخطة االست ارتيجية للتعليم العالى  – 2030-2015بوزارة التعليم العالى –
أبريل/اغسطس2015-

 -3إنشاء وحدة التخطيط االست ارتيجى ومتابعه السياسات بجامعة بنى سويف ووضع الالئحه التنفيذية
– ابريل .2015

 -4إنشاء مركز دراسات مكافحة الفساد بجامعة بنى سويف – يوليو .2015

 -5رئيس لجنه تطوير " مسار التهيئه والتوجيه " من مسارات الخطه االستراتيجيه للتعليم العالى
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للحكومه المصريه  2030بوزاره التعليم العالى ( مايو/اغسطس).2015-

 -6تدريب مديرى وحدات التخطيط االستراتيجى ومديرى االدارات الماليه بالجامعات المصريه على
إعداد " موازنه البرامج واألداء" – بوحده مشروعات التعليم العالى (ابريل/مايو).2017-

 -7رئيس لجنة تقييم جودة (تخطيط وإدارة المرافق والتجهيزات والمعدات وتكنولوجيا المعلومات) علي

مستوي جامعة الملك فيصل( المعيار السابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد بالمملكة

العربية السعودية ) من مايو  2012حتى 2014

 -8عضو اللجنة المركزية الختبارات التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد بالمملكة العربية السعودية –
تحت إشراف عمادة التعليم االلكتروني بجامعة الملك فيصل  .من  2010حتى تاريخه.

 -9عضو لجنة تقييم جودة (إدارة المرافق والتجهيزات والمعدات وتكنولوجيا المعلومات) علي مستوي
جامعة الملك فيصل( المعيار السابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد بالمملكة العربية

السعودية ) من يونيو  2010حتى مايو . 2012

 -10اإلشراف علي وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  ،أبريل
 2010حتى مايو .2012

 -11مسؤل االتصال مع المجلس األمريكي للتعليم المهني The American Council of
] ،Occupational Education[COEللحصول علي االعتماد األكاديمي والمؤسسي لكلية

الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.

 -12عضو اللجنة الدائمة للتوجيه واإلرشاد األكاديمي بجامعة الملك فيصل  ،ومنسق الوحدة مع كلية
الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ،من يناير  2010حتى نوفمبر .2011

 -13رئيس الفريق البحثي المكلف من قبل عمادة البحث العلمي  -بجامعة الملك فيصل ،إلعداد دراسة

بشأن تقييم أداء كلية العلوم اإلدارية والتخطيط بإستخدام" مدخل القياس المتوازن لألداء من منظور

تحقيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي" خالل الفترة من فبراير  2007حتى أغسطس

. 2008

 -14رئيس لجنة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع – جامعة الملك
فيصل – عامي . 2004 ، 2003

 -15رئيس لجنة المتابعة واإلرشاد األكاديمي ،بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  -جامعة
الملك فيصل – من عام  2007حتى عام . 2010

 -16تصميم استمارة تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة

المجتمع بجامعة الملك فيصل والمطبقة ابتداء من الفصل الدراسي األول من عام 1427/1426

– حتى اآلن.

 -17عضو لجنة تطوير مكتبة الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة فرع بني سويف – عام
. 2003

ثانيا  :علي المستوي البرامجي .
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 .1تصميم برامج الدراسات العليا (دكتوراه – ماجستير 4 -دبلومات) بمعهد دراسات المشروعات
الصغيره والمتوسطه – جامعه بنى سويف والحصول على الموافقه على تنفيذها -2017وبدء

الدراسه فيها .2019

 .2إعداد برنامج المحاسبه عن التنمية المستدامه – جامعة بنى سويف 2014

 .3إعداد برنامج دبلوم المحاسبة القضائية – دراسات عليا جامعة بنى سويف .2015

 .4إعداد برنامج العلوم اإلدارية لمرحلة البكالوريوس – معهد الدراسات والبحوث اإلستراتيجية لدول
حوض النيل – جامعة الفيوم 2015 -

 .5رئيس اللجنة المكلفة بإعداد " تقرير التقييم الذاتي " لبرنامج المحاسبة بكلية الدراسات التطبيقية
وخدمة المجتمع – جامعة الملك فيصل عام  .2007والمقدم للهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي
". "NCAAA

 .6منسق فريق تطوير الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس بقسم المحاسبة لفرع التكاليف والمحاسبة
اإلدارية.

 .7منسق مجموعة العمل المسئولة عن إعداد ما يلي:
 )1ملفات المقررات Corse Files

 )2توصيفات المقررات Course Descriptions
 )3تقارير المقر ارت Course Reports

الزكاة والمحاسبة الضريبية

أساسيات التكاليف والمحاسبة اإلدارية
نظم محاسبة التكاليف

المحاسبة اإلدارية المتقدمة
نظم المعلومات المحاسبية

التدريب العملي في المحاسبة

[ ]9بيان بالرسائل العلمية التى شارك فيها المتقدم باالشراف أو المناقشة.
نوع الرسالة

عنوان الرسالة

م

أسم الباحث

تقييم وتطور نظم المحاسبه اإلدارية فى ضوء مستجدات نظم
وعمليات االنتاج الحديثة
Developing the Management Accounting
Conceptual Frame Work For Practice guidance
تطوير القياس المحاسبى للتكلفه المستهفه بإستخدام القيم
االقتصادية المضافه واثره على إستراتيجيات تخفيض التكاليف...
دراسة تطبيقية
تطوير أساليب الفحص الضريبى يشتمل مراجعه االنظمة المحاسبية
االلكترونية من خالل االساليب المتقدمه للمراجعه المستمرة  -دراسه
تطبيقية
إطار مقترح لقياس وتطور األداء فى البنوك المصرية بإستخدام
بطاقه األداء المتوازن – دراسه حاله
دور بطاقات األداء المتوازن فى تطوير منهجيه إداره منظومه القيمه
التبادليه بين المنشأه والعميل – دراسه تطبيقيه
نموذج مقترح للتكامل بين عرض القياس المتوازن لألداء ومدخل
تدفق القيمه لتقييم األداء بالتطبيق على البرامج الحواريه
بالتليفزيون المصرى

1

أيناس عادل عبدالمحسن

( ماجستير )

2

أحمد مختار عبدالصالحين

(دكتوراه)

3

هاجر خليل حسن

( ماجستير )

4

يسرا محسن شحاته

( ماجستير )

5

فاطمه الزهراء السيد

(ماجستير)

6

سليمان حمدان احمد

(ماجستير)

7

نجالء محمد البيومى

(دكتوراه)
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مشرف /
مناقش

السنة

رئيس لجنة المناقشة

2019

مناقش داخلى

2018

المشرف

2018

مناقش داخلى

2018

مناقش داخلى

2018

المشرف

2018

المناقش الخارجى

2018

أسم الباحث

م

نوع الرسالة

عنوان الرسالة

8

أحمد حسن عبد العزيز

(دكتوراه)

البيانات التفاعلية كمدخل لترشيد اتخاذ القرارات – دراسة نظرية
تطبيقية.

9

محمد عبدالعزيز شاهين

(ماجستير)

10

أسماء عبدالجليل بيومى

(ماجستير)

11

خالد عصام عبدالوهاب

(ماجستير)

12

كامل على كامل عبدالرحمن

(ماجستير)

13

نسمه صالح فهمى

(ماجستير)

14

منى فاروق فهمى

(ماجستير)

15

أميره صديق مرزوق

(ماجستير)

17

هديل يوسف عبدالمنعم

(ماجستير)

18

تريفى أمير

(ماجستير)

19

أحمد سعد سعيد

(ماجستير)

20

سعيد رشاد محمد

(ماجستير)

21

محمد مختار محمد جاد

(ماجستير)

22

تغريد مختار

(ماجستير)

23

أميره عبدالناصر أحمد

(ماجستير)

دور المحاسب المستقل فى التقرير عن القيمه العادله وأثر ذلك على
أسعار األسهم  .....دراسة تطبيقية
تحليل تقارير مراجعى الحسابات لتصنيف نقاط الضعف فى نظم
الرقابه الداخلية فى ضوء المراجعه المتكاملة ....دراسه ميدانيه
استخدام أسلوب المنطق الغامض لزياده فعاليه معايير جوده
المعلومات المحاسبيه  ....دراسه تطبيقية
Analysing the different elements enforcing the
relation of interorgan……… cost management
أثر تقاريرفحص مجلس االشراف المحاسبى على الشركات العامه (
 ) PCAOBعلى جوده عمليه المراجعه وإختيار إمكانية التطبيق
على البنية المصرية
أثر تطبيق أساليب المحاسبه عن المنافسين على تطوير منهجيه
ورقابه التكاليف بقطاع اإلتصاالت فى مصر
إستخدام منهج  Six Sigmaفى ترشيد ممارسات التخطيط الضريبى
– دراسه ميدانيه
تحليل أفضليه التحول فى بناء المعايير المحاسبيه على أساس
المبادئ مقابل القواعد ألغراض رفع مستويات جوده اإلفصاح –
دراسه ميدانيه
دراسة تحليلية لدور نظم المعلومات المحاسبية في ضمان استمرارية
المنشأة في ظل المسئولية المجتمعية والبيئية – دراسة تطبيقية.
قياس أدراك مستخدمى المعلومات لدى اإللتزام بمعيارى اإلعتراف
باإليراد والقيمه العادله على تحسين مناخ االستثمار فى مصر
بالتطبيق على البنوك المصرية
تحليل أثر تطبيق نظم تحطيط موارد المشروع على زياده فعاليه نظام
المحاسبى عن استهالك الموارد فى المشروعات الصناعيه – دراسه
تطبيقيه
تحليل المحتوى المعلوماتى لقائمه اإلفصاح رقم ( )2الصادره عن
مجلس معايير محاسبه التكاليف وتقييم مدى مالئمتها للتطبيق فى
الجامعات المصريه
تطوير مقاييس التكلفه فى ظل إداره ترشيد التكلفه تحقيقا العتبارات
اإلداره العلميه االستراتيجيه للتكلفه  .....دراسه تطبيقيه
دراسه تحليليه ألثار تصنيف وقياس االستثمارات الماليه وفقا
لمتطلبات معيار التقرير المالى الدولى التاسع  IFRSعلى تحسين
المحتوى المعلوماتى للتقارير الماليه – دراسه إختباريه على البيئه
المصريه

مشرف /
مناقش

السنة

(تسجيل قسم المحاسبه
بأكاديمية السادات
للعلوم اإلدارية)
رئيس لجنة المناقشة
(تسجيل قسم المحاسبة
بجامعة أسيوط)
مناقش داخلى

2017
2107

رئيس لجنه المناقشه

2017

المشرف

2017

المناقش الداخلى

2017

المشرف على الرساله

2017

تحت التسجيل

2016

تحت التسجيل

2016

تحت التسجيل

2016

المناقش الداخلى

2016

تحت التسجيل

2015

تحت التسجيل

2015

تحت التسجيل

2015

المناقش الداخلى

2015

تحت التسجيل

2014

[ ]10التحكيم العلمي
 -1محكم بدوريات معهد اإلدارة العامة ,بالرياض ,من عام  2008حتى اآلن.
 -2محكم بالمجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ,باإلحساء ,من عام  2008حتى اآلن.
 -3محكم بالمجلة العربية للعلوم اإلدارية ,الكويت ,من عام  2008حتى اآلن.

[ ]11المشاركة المجتمعية
 -1عضو المجلس اإلقتصادى اإلستشارى بمحافظه بنى سويف.
 -2المشاركه فى تأسيس وتشغيل المركز الجامعى للتطوير المهنى  UCCDبجامعة بنى سويف
– التابع أكاديميا للجامعه االمريكية  AUCوالممول من الوكاله االمريكيه للتنميه الدوليه
. USAID
 -3المشاركه فى تأسيس المؤسسه الشعبيه للنزاهه والشفافيه ومحاربه الفساد على مستوى
الجمهوريه ومقرها الرئيسى محافظه بنى سويف -ديسمبر  (2015نائب رئيس المؤسسه )
 -4المشاركة فى تأسيس المركز المصرى لمكافحة األرهاب – مايو . 2015
 -5محاضرة لخريجي جامعة الملك فيصل بعنوان " فن كتابة السيرة الذاتية..وإجراء المقابالت
الشخصية" -برنامج مكتب الخريجين بالجامعة.2008 /12 / 23 ,
 -6المشاركة في إعداد بعض حلقات تليفزيونية عن المحاسبة بقنوات النيل المتخصصة – قناة
–
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التعليم العالي.

[ ]12الحلقات النقاشية التخصصية




تقديم حلقة نقاشية ( سيمينار ) بقسم المحاسبة – كلية العلوم اإلدارية والتخطيط – جامعة الملك فيصل
بعنوان " :الدور المحاسبي حيال عمليات غسل األموال"  1431/1 /9هـ .
تقديم حلقة نقاشية ( سيمينار ) بقسم المحاسبة – كلية العلوم اإلدارية والتخطيط – جامعة الملك فيصل
بعنوان " :القياس المتوازن لألداء آفاق التطوير  ...وتحديات التطبيق"  1427/10 /24هـ .
تقديم محاضرة ضمن البرنامج الثقافي لكلية العلوم اإلدارية والتخطيط بعنوان  " :الميزة النسبية والميزة
التنافسية وموقف المحاسبة المهنية" 1426 /1 /27هـ

[ ]13شهــادات أخرى مرتبطة بمجال التخصص :






شهادة تدريب من بنك اإلسكندرية – فرع بني سويف.
شهادة مستوى اللغة اإلنجليزية ( )TOEFLبمجموع درجات ( )507درجة.
شهادة " المعلم الجامعي " من وحدة إعداد المعلم الجامعي – جامعة القاهرة.
شهادة " الحاسب اآللي " من مركز الحاسب العلمي بمعهد اإلحصاء – التابع لجامعة القاهرة.
رخصه تدريب من المجلس الدولى للتدريب  IBCTمستوى  – CPTفرع افريقا والشرق األوسط
.MENA

[ ]14الخبرات المهنية :









عضو اللجنه الفرعية لمكافحة الفساد بجامعة بنى سويف أبريل 2015-
مراجع لحسابات العديد من الكليات والصناديق الخاصه  2014حتى اآلن.
التقييم المالي واالقتصادي لمشروع تحسين ورعاية عمال المحاجر بمحافظة المنيا  -بالتعاون مع
الصندوق المصري السويسري للتنمية.
االشتراك في دراسة الجدوى المالية واالقتصادية لبعض المشروعات االستشارية بالمنطقة الصناعية
األولى بالرياض – مجموعة أبو غزالة لالستشارات الرياض.
إعداد البرامج التطبيقية لنموذج القياس المتوازن لألداء ) (BSCللعديد من المكاتب االستشارية .
مدرب برامج محاسبية بالمجموعة االستشارية العربية بالمقطم – القاهرة.
إعداد الحسابات ومراجعتها  -مجموعة شلتوت للمحاسبة والمراجعة واالستشارات – القاهرة.
تحليل وتصميم نظم  -مجموعة شلتوت للمحاسبة والمراجعة واالستشارات – القاهرة.

[ ]15عضوية الجمعيات العلمية :


عضو جمعية المحاسبة األمريكية بفلوريدا – American Accounting Association ) AAA(-2007



عضو جمعية الضرائب الدولية بهولندا - 2008 -



عضو المجموعة العليا للمحاسبة المرنةLean Accounting Super Group - 2009 -



عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية - 2006 -



عضو سجل المحاسبين والمراجعين – وزارة المالية - 2006 -
- 2008 -



عضو جمعية الضرائب المصرية .



عضو جمعية االستشارات المصرية - 2003 - .



سكرتير جمعية منتدى العلماء في العلوم- 2000 - .



عضوية الجمعية السعودية للمحاسبة- 2002 - .

[ ]16الخبرات التدريبية :


مدرب دولى معتمد من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين ()International Board Certified Traineriers( )IBCT
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 -1ديسمبر Associated Trainerier –) AT ( 2014
 -2مايو Certified Professional Trainerier )CPT( 2015



خبير التدريب في تطبيق مدخل القياس المتوازن لألداء ) (Balanced Scorecardفي المجاالت الصناعية
والتجارية والخدمية والبنوك وشركات التامين من 2001حتى اآلن .



تدريب المحاسبين القانونين الجتياز اختبارات زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين  SOCPAفي المقررات
التالية:
المحاسبة المالية
المحاسبة اإلدارية
التكاليف

المراجعة

الزكاة والمحاسبة الضريبية


تدريب المحاسبين القانونين (خطة التطوير المهني المستمر بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونين )SOCPA
للموضوعات التالية:
اإلدارة الشاملة للتكلفة
المداخل الحديثة في قياس ورقابة التكلفة
تقويم أنظمة الرقابة الداخلية باستخدام مفهوم COSO
استخدام وتقويم أساليب التحليل المالي



تدريب مشرفات الكليات التقنية علي تدريس المحاسبة في شركات التأمين -إدارة التدريب للكليات التقنية –
المملكة العربية السعودية.



تدريب اإلدارات العليا للجمعيات األهلية العاملة مع منظمة حماية الطفولة األمريكية على
مناهج التخطيط االستراتيجي وإدارة التكلفة من منظور استراتيجي.



إعداد برامج التدريب المحاسبية لغير المتخصصين في المحاسبة.



تحليل وتصميم نظم المحاسبة عن التكلفة.



تصميم الدورات المستندية والدفترية ونظم الرقابة الداخلية.



التحليل والهندسة المالية.



المناهج الحديثة في تقييم األداء.



المحاسبة الزكوية.

[ ]17األنشطة االجتماعية والرياضية :


عضو عامل بنادي الصيد المصري.



عضو عامل بالنادي األهلي.



عضو عامل بنادي الجزيره.



عضو عامل بنادي حدائق األهرام .

 عضو فريق منتخب بني سويف لكرة اليد خالل الفترة من 1990 – 1984م.

 عضو في فريق كلية التجارة لكرة اليد الحاصل على كأس بطولة جامعة القاهرة لكرة اليد (المواسم من .)1990 – 1986
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