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ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة أو الكلية

البكالوريوس

1982

محاسبة

تجارة بني سويف – جامعة القاهرة

الماجستير

1993

فناة السويس

الدكتوراه

2009

تجارة بني سويف – جامعة القاهرة ( وأصبحت مستقلة )
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ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

الجهة

معيد

1983

تجارة بني سويف – جامعة القاهرة

محاضر

1993

تجارة بني سويف – جامعة القاهرة

أستاذ مساعد

2009

المعهد العالي للمهن االدارية والمالية  -طرابلس
تجارة بني سويف – جامعة القاهرة
جامعة الزيتونة – االردن
كلية المجتمع – جامعة المجمعة
أستاذ مشارك
أستاذ
رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

مدة التكليف

1

منسق قسم المحاسبة ( المعهد العالي للمهن االدارية والمالية – طرابلس )

عامان

2

رئيس وحدة االرشاد االكاديمي بكلية المجتمع – جامعة المجمعة

عامان قابلة للتجديد ( جددت ومازالت )

3

رئيس وحدة االعتماد االكاديمي بمركز الجودة

عام

4

عضو بوحدات إدارية متعددة منها وحدة التطوير – وحدة الخطط – الشراكة المجتمعية

عام

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

1

لجنة اعداد الجداول ( كلية تجارة بني سويف )

اعداد الجداول الدراسية للكلية وجداول المتحانات

سنة قابلة للتجديد

2

2

لجنة التداول ( كلية تجارة بني سويف )

تنظيم االمتحانات النهائية وتسليم واستالم كراسات االجابة

سنة قابلة للتجديد

3

اعداد الكلية لالعتماد االكاديمي ( كلية تجارة بني سويف )

تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الكلية للحصول على االعتماد االكاديمي

سنة قابلة للتجديد

4

تطوير المناهج الدراسية والمقررات

اعادة النظر في محتويات المناهج والمقررات الدراسية وإعدادها بما
يتماشى مع متطلبات الجودة والتنظيمات المهنية

سنة

5

اللحنة العلمية لورشة عمل بعنوان " التحصيل العلمي"

دراسة واعتماد البحوث المقدمة للورشة

شهرين

6

لجنة ادارة الكراسي البحثية بوكالة الجامعة للدراسات العليا

من أهم أعمالها متابعة عمل الكراسي العلمية وتنفيذ توصيات اللجنة
االشرافية للكراسي البحثية

سنة قابلة للتجديد

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:
م

اسم المشاركة

نوع المشاركة

المدة

1

الحملة التوعوية لكرسي الشيخ التويجري للجلطات الدماغية ببنده بالمجمعة

مشارك

يوم

الحملة التوعوية لكرسي الشيخ التويجري بمستشفى الملك خالد بالمجمعة

اعداد

يوم

سابعا :األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:
عنوان رسالة الماجستير

التحليل المحاسبي ألثر اإلعفاءات الضريبية على تنمية االستثمارات في مصر

عنوان رسالة الدكتوراه

إطار مقترح للمحاسبة عن الملكية الفكرية – دراسة نظرية وتطبيقية
ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):

م

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

-1

دراسة مدى االستعانة باألداء الخارجي للمراجعة الداخلية وأثره علي جودة وظيفة

2013

مجلة الدراسات المالية
3

المراجعة الداخلية بمنشآت األعمال السعودية (دراسة ميدانية)
-2

والتجارية.

دراسة مدى كفاءة وفاعلية برامج التعليم المحاسبي
بالجامعات السعودية في تحقيق متطلبات معيار التعليم الدولي
رقم " "2لالتحاد الدولي للمحاسبين  :محتويات برنامج تعليم
المحاسبة المهنية  ( .دراسة ميدانية ).

2014

مجلة الدراسات المالية
والتجارية
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ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
رقم المقرر

المرحلة

م

اسم المقرر

1

المحاسبة المالية 1

البكالوريوس -الماجستير

2

المحاسبة 2

البكالوريوس-

3

المحاسبة المتوسطة 1

البكالوريو س  -الماجستير

4

المحاسبة المتوسطة 2

البكالوريوس

5

المحاسبة المتقدمة

البكالوريوس

6

محاسبة الشركات

البكالوريوس

7

محاسبة المنشآت المتخصصة ( المحاسبة التطبيقية )

البكالوريوس

4

8

محاسبة التكاليف 1

البكالوريوس

9

محاسبة التكاليف 2

البكالوريوس

10

المحاسبة الضريبية والزكاة

البكالوريوس

11

المراجعة

البكالوريوس  -الماجستير

12

بحوث العمليات

البكالوريوس

13

المحاسبة الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح

البكالوريوس

14

-التحليل المالي

البكالوريوس

15

تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية

البكالوريوس

16

المحاسبة الدولية

البكالوريوس

17

المحاسبة اإلدارية

البكالوريوس -الماجستير

18

األساليب الكمية

البكالوريوس

19

تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب اآللي

البكالوريوس

20

نظرية المحاسبة

البكالوريوس-الماجستير
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21

اعداد التقارير المحاسبية

البكالوريوس

22

المعايير المحاسبية

البكالوريوس

23

تحليل التقارير المحاسبية

البكالوريوس

24

الصحة النفسية

البكالوريوس

25

علم نفس النمو

البكالوريوس

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع
العضوية

نقابة التجاريين

مصر

عضو عامل

جمعية المحاسبين القانونيين

مصر

عضو عامل

و:الدورات التدريبية:
م
1

اسم الدورة

 دورة إعداد المعلم الجامعي .

مكان االنعقاد
جامعة القاهرة

تاريخ االنعقاد
2004

6

2

 دورة تنمية القدرات في مهارات استخدام تكنولوجيا التدريس

جامعة القاهرة

2005

3

 دورة تنمية القدرات في مهارات االتصال الفعال .

جامعة القاهرة

2005

4

 دورة تنمية القدرات في مهارات العرض الفعال .

جامعة القاهرة

2005

5

 دورة تنمية القدرات في مجال اتخاذ الق اررات وحل المشكالت .

جامعة القاهرة

2005

6

 دورات استخدام الحاسب اآللي (( WINDOWS * Office * INTERNET

الفيوم

2007

7

 دورة استراتجيات تطوير المناهج.

المجمعة

1432

8

 دورة بناء الخطط الدراسية وتطويرها.

المجمعة

1432

9

 دورة تحفيز الطالب على التعلم.

المجمعة

1432

10

 دورة برنامج تطوير القدرات البحثية بالمملكة.

المجمعة

1432

11

 استخدام التقنية في طلب العلوم الشرعية.

المجمعة

1433

12

 استخدام twitterفي التعليم.

المجمعة

1433

13

 تطبيقات  googel driveفي التعليم اإللكتروني.

المجمعة

1433

14

 مهارات نظام التعليم اإللكتروني عن بعد.

المجمعة

1433

15

 اإلرشاد األكاديمي.

المجمعة

1434

16

 الذكاءات المتعددة.

المجمعة

1434

17

 متطلبات االعتماد االكاديمي البرامجي

المجمعة

1435

18

 بناء نواتج التعلم وأدوات قياسها

المجمعة

1435

19

 نظام التعلم اإللكتروني  D2Lباللغة العربية

المجمعة

1435
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ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

1

واقع التحصيل العلمي وتطويره " بكلية المجتمع

كلية المجتمع

1432

2

()EPIDMIOLOGY: PRESENT SCENARIO AND EXPECTATIONS

كلية العلوم الطبية

1432

3

حلقة النقاش العاشرة في التعليم اإللكتروني في الجامعات الناشئة

جامعة المجمعة

1434

4

حضور المؤتمر الدولي األول لجامعة المجمعة -التخصصات العلمية بالجامعات الناشئة " التحديات والحلول

جامعة المجمعة

1434

 االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:



 - 1محكم معتمد لدى عمادة البحث العلمي بالجامعة .

 -2محكم معتمد لدى عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد.
 - 3محكم معتمد لدى مجلة جامعة جازان.

 -4خبير تدريب بمركز خبراء التدريب واالستشارات بالقاهرة من عام .2008
- 5مدرب بالمعهد الوطني لإلدارة -طرابلس -ليبيا لمدة ثالث سنوات

من عام .1998 – 1995

 االنجازات على مستوى المجتمع المحلي داخل المملكة:
 .1المشاركة في معظم الفعاليات المجتمعية
 .2المشاركة في الحمالت التوعوية لكرسي الشيخ التويجري للجلطات الدماغية.
8

االنجازات على مستوى المشاركة مع المجتمع المحلي
.1
.2
 االنجازات على مستوى الجامعة
 -1المشاركة في لجنة ادارة الكراسي البحثية بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
 - 2صاحب فكرة ملتقى االرشاد االكاديمي بالجامعة
 -3اعداد دليل االرشاد األكاديمي بالكلية.







االنجازات على مستوي التعاون مع الزمالء
 – 1المشاركة من خالل لجنة شؤون الطالب بالكلية فيحل مشاكل جميع الطالب اثناء فترة الحذف واالضافة
 – 2انجاح ورشة العمل الخاصة بوحدة التميز بالكلية
االنجازات على مستوى التكاليف في القسم :
 .1مناقشة كافة خطط التطوير الموضوعة للنهوض بالقسم.
 .2تقديم مقترحات بعض البرامج ومحتوياتها ضمن خطة التطير للقسم|.
المؤلفات :
مذكورة سلفا أعاله.
الدراسات واألبحاث:

9

