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  السيرة الذاتية
  محمد عمر حماد أبو دوح /دأ.

  أستاذ المالية العامة
  جامعة ا#سكندرية -كلية التجارة

                                                                                 
  الشخصية:البيانات 
  .محمد عمر حماد عمر أبو دوح االســــم:
  .12/11/1966 الميالد:تاريخ 
  .مسلم الديانة:

  .مصري الجنســية:
  اإلسكندرية.عامة ، كلية التجارة، جامعة المالية الالوظيفة: أستاذ 

  متزوج  االجتماعية:الحالة 
Email:  abodoh2002@yahoo.com 

  
  المؤهالت  العلمية :

 وحتى اآلن. 11/3/2014جامعة اإلسكندرية اعتبارًا من  –كلية التجارة  أستاذ المالية العامة، -

وحتــــى  29/1/2008جامعــــة اإلســـكندرية اعتبــــارًا مــــن  –مـــة، كليــــة التجــــارة بقســــم الماليــــة العا أســـتاذ مســــاعد -
10/3/2014.  

   .2002 ،جامعة اإلسكندرية ،(مالية عامة) دكتور الفلسفة في االقتصاد العامدرجة  -
إمكانيات السياسات المالية في تنمية وتكامل قطاعي الزراعة والتصنيع الزراعي بمصر فـي ظـل  في موضـوع :
  . التجارة العالمية أحكام منظمة

  الرسالة على نفقه الجامعة وتبادلها مع الجامعات األخرى.    التوصية بطبعوقد تم 
  .1997 ،جامعة اإلسكندرية، االقتصاد العام (مالية عامة)  في ماجستيردرجة ال -

  0دراسة تحليليه مقارنة -: دور تقسيمات الموازنة في ترشيد اإلنفاق العام   في موضوع
  ،1988مايو ،شعبة الدراسات المالية والجمركية، جامعة اإلسكندرية تجارة،الالوريوس بكدرجة  -
  بتقدير جيد جدًا.    

  الوظيفي:السجل 

وحتــي  2014/ 1/8اعتبــارًا مــن  وكيــل كليــة التجــارة جامعــة االســكندرية لشــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة -
 اآلن.

 وحتى اآلن. 11/3/2014عة اإلسكندرية اعتبارًا من جام –كلية التجارة  أستاذ المالية العامة، -

 . 2014/ 14/3كوردستان العراق اعتبارًا من  –أستاذ زائر بجامعة نوروز  -

 .18/7/2013حتى  1/9/2008بجامعة بيروت العربية اعتبارًا من  رئيس قسم المالية العامة -
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وحتــــى  29/1/2008رية اعتبــــارًا مــــن جامعــــة اإلســـكند –بقســــم الماليــــة العامـــة، كليــــة التجــــارة  أســـتاذ مســــاعد -
10/3/2014. 

   .28/1/2008وحتى 22/10/2002جامعة اإلسكندرية اعتبارًا من –بقسم المالية العامة، كلية التجارة  مدرس -
وحتـــى  10/12/1997جامعـــة اإلســكندرية اعتبـــارًا مـــن  –بقســـم الماليـــة العامــة، كليـــة التجـــارة مــدرس مســـاعد  -

21/10/2002.   
  .9/12/1997وحتى  16/1/1989جامعة اإلسكندرية اعتبارًا من  –الية العامة، كلية التجارة بقسم الممعيد  -

  
  

  األبحاث العلمية:

حالة   جهة وتاريخ النشر  عنوان البحث  مسلسل
  النشر

ــــات التشــــابك بــــين   1 ــــيم عالق ــــل وتقي تحلي
الضــــــــــريبة العامــــــــــة علــــــــــي المبيعــــــــــات 
والضـــرائب والــــنظم الجمركيــــة الخاصــــة 

ــــي ضــــوء متطلبــــ ات تشــــجيع اإلنتــــاج ف
  المحلي وزيادة القدرة علي التصدير.

مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كليــة 
، 42التجـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــد 

  .2005ملحق العدد األول، مارس 

  منفرد

تحليـــــل وتقيـــــيم بعـــــض جوانـــــب قـــــانون   2
  الضرائب علي الدخل.

مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كليــة 
، 42جـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــد الت

  .2005العدد الثاني، سبتمبر 

  منفرد

انعكاســات مــدي االلتـــزام بمبــدأ قانونيـــة   3
الضــــريبة فــــي نطــــاق الضــــريبة العامــــة 
ــــي مالمــــح والــــدور  ــــي المبيعــــات عل عل

  الوظيفي للضريبة.

مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كليــة 
، 43د التجـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــ

  . 2006العدد الثاني، سبتمبر 

  منفرد

إمكانيـــــــــــات التناســـــــــــق بـــــــــــين التنميـــــــــــة   4
االقتصــادية وعدالــة توزيــع الــدخول فــي 

  إطار الفكر اإلسالمي.

مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كليــة 
، 44التجـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــد 

  .2007العدد الثاني، سبتمبر 

  منفرد

ــــدخ  5 ــــي تقيــــيم ضــــرائب ال ل فــــي لبنــــان ف
ضــــــــــــوء األســــــــــــس العلميــــــــــــة لفــــــــــــرض 

  الضرائب.

مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كليــة 
، 46التجـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــد 

  .2009العدد الثاني، يوليو 

  منفرد

إمكانيــات المعاملــة الضــريبية للعقــارات   6
المبنية في حل أزمـة اإلسـكان والتوزيـع 

  العادل لألعباء الضريبية.

جلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كليــة م
، 47التجـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــد 

  .2010العدد الثاني، يوليو 

  منفرد
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إمكانيات السياسات الماليـة فـي تحقيـق   7
األمن المائي المصـري فـي ظـل تنـامي 
التنـــافس اإلقليمـــي والعـــالمي علـــي ميـــاه 

  النيل.

يــة مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كل
، 49التجـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــد 

  .2012العدد األول، يناير 

  منفرد

تحليــل جوانــب التنميــة البشــرية (دراســة   8
  إسالمية وضعية مقارنة).

مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كليــة 
، 50التجـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــد 

  .2013العدد الثاني، يوليو 

  منفرد

ـــــــتفســـــــير و   9 ـــــــاييسل تحلي  تناقضـــــــات مق
فــي ضــوء واقــع الحيــاة البشــرية التنميــة 

ــــــــــاطق  االجتماعيــــــــــة االقتصــــــــــادية للمن
  .العشوائية بمصر

مجلــة كليــة التجــارة للبحــوث العلميــة، كليــة 
، 51التجـــارة، جامعـــة اإلســـكندرية، المجلـــد 

(مقبـــــــــــــول  2014ينـــــــــــــاير ، األولالعـــــــــــــدد 
  .للنشر)

  منفرد

  

  
 الكتب :

  .2015زيع الدخول دراسة اسالمية وضعية مقارنة، الدار الجامعية، االسكندرية، التنمية البشرية وعدالة تو  -
الـدار الجامعيـة،  التناسق والتناقض بين التنمية االقتصادية وعدالة توزيع الـدخول فـي إطـار الفكـر اإلسـالمي، -

 .2008 اإلسكندرية،
  .2008، ، اإلسكندريةر الجامعيةالدا اإلصالح الضريبي بين اعتبارات الجباية واألسس العلمية للضرائب، -
  . (باالشتراك)2006،  ، أليكس لتكنولوجيا المعلومات  النظم الضريبية دراسة تحليليه مقارنة -
 . (باالشتراك) 2005،  ة،  أليكس لتكنولوجيا المعلومات المالية العام -
   .2004 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية،الدولة ترشيد اإلنفاق العام وعالج عجز ميزانية -
  .2003 منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، -
  
  
  
  

  اإلشراف علي الرسائل العلمية:

الدرجة - اسم الطالب  عنوان الرسالة  مسلسل
  وتاريخ منحها 

طبيعة 
  اإلشراف

دور السياسات المالية في تنمية القطاع الزراعي الجزائري   1
  كام منظمة التجارة العالمية.في ظل أح

  خديجة علي خرافي 
  .2006ماجستير 

  مشارك

  مشارك محمد هشام بالوظةدور الموانئ المحورية في تحقيق التنمية االقتصادية في الدول   2



4 

 

.البحري دراسة تطبيقية علي ميناء بيروت - النامية .2011ماجستير     

وطرق  األصول اإلجرائية  –منازعات الوعاء الضريبي   3
  .(دراسة مقارنة) الطعن

 خضر طه الشويكي

.2012ماجستير    

  مشارك

الضريبة العامة علي الدخل أداة لإلصالح الضريبي في لبنان   4
  (دراسة مقارنة).

 سامي حسن علوية 

.2012دكتوراه    

  مشارك

 محمد حسن عاكوم  التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.  5

.2013ماجستير   

  مشارك

ٕامكانية تطبيقها في سوريا ضافة و الضريبة علي القيمة الم  6
 (دراسة مقارنة).

 إيهاب غالب شمه

.2013ماجستير    

  مشارك

دور النفقات في الموازنة العامة في تحقيق التنمية االقتصادية   7
 االجتماعية في إقليم كوردستان العراق.

 نازاد وسو حسن 

.2013ماجستير    

  مشارك

ٕامكانية تطبيقها في ي القيمة المضافة و الضريبة عل  8
  العراق(دراسة مقارنة).

أحمد نوح خضر 
  2013ماجستير

  مشارك

دور الحوافز الضريبية في تحقيق التنمية االقتصادية   9
 واالجتماعية في العراق.

أحمد لطيف صالح 
2013ماجستير   

  مشارك

 المسئولية المالية لآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين  10
  في المغرب (دراسة مقارنة).

  ناجم محمد النية 
  2013ماجستير  

  مشارك

رقابة السلطة التشريعية علي تنفيذ الموازنة العامة في   11
  القانون العراقي (دراسة مقارنة).

  غزوان فيصل جواد 
  2013ماجستير  

  مشارك

دور السياسة الضريبية في تشجيع االستثمارات األجنبية   12
كوردستان). (تجربة إقليم  

 

 

بيشاوا حسام الدين 
ماجستير (  - عبداهللا

 لم تمنح الدرجة بعد)

  مشارك

دور السياسات المالية في دعم وتطوير التعليم الفني لتحقيق   13
.مع التطبيق علي مصرالتنمية البشرية   

إسراء أحمد محمد 
(  ماجستير - راشد

بداية اإلشراف أكتوبر 
2013(  

  مشارك

نظم المناطق الحرة لتحقيق أهداف السياسة  إمكانيات تفعيل  14
 الجمركية المصرية في ظل قواعد منظمة التجارة العالمية.

محمد عثمان عبد 
بداية دكتوراه ( - الواحد

اإلشراف أكتوبر 

  مشارك
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2013(  

اليات التدخل الحكومي لتطوير صناعة الدواء في مصر في   15
.ظل أحكام منظمة التجارة العالمية  

أحمد أحمد سعيد 
دكتوراه  - الدرشابي

بداية اإلشراف يناير (
2015(  

  مشارك

تحليل دور السياسات المالية والنقدية في عالج مشكلة الركود   16
 - 1990التضخمي مع االشارة الي مصر خالل الفترة 

2010.  

إلهام حسن عبد 
 - الرحمن بكر
 دمنهور - ماجستير 

بداية االشراف (
)2014مارس   

  مشارك

  

  ئل العلمية:تحكيم الرسا

  الدرجة- اسم الطالب  عنوان الرسالة  مسلسل
  وتاريخ منحها 

دور السياسات الضريبية في الحد من مشكلة التلوث البيئي مع   1
 التطبيق علي لبنان.

 هال مصطفي دملج

2008ماجستير   

دور التنمية اإلدارية في مواجهة التحديات بالمؤسسات الصحية   2
ن أداء المستشفيات الحكومية دراسة مقارنة بي - بدولة قطر
 والخاصة.

سعاد سعيدان مسعود 
 الحمد

2010ماجستير   

 أحمد عبد اهللا الكواري دراسة مقارنة.-البورصة علي أعمالالرقابة القانونية   3

2011دكتوراه   

 بادية أديب عرار النفط العربي في العالقات االقتصادية والقانونية الدولية.  4

2011ماجستير   

رب الضريبي للشركات عابرة الحدود.الته  5  حارث وعد سليمان  

2011ماجستير   

دراسة مقارنة بين لبنان  –الرقابة اإلدارية علي األموال العامة   6
 والعراق.

 مصطفي رزاق حسين

2011ماجستير    

 جواد كاظم جبار الحوافز والحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في العراق.  7

2012ماجستير   

 عائدة علي عيسي –إقليمية الضريبة علي األرباح التجارية والصناعية في لبنان   8
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2012ماجستير   دراسة مقارنة.  

 محمد حسن الحاج علي الدور االقتصادي واالجتماعي لضريبة القيمة المضافة في لبنان.  9

2012ماجستير   

 مثني مهدي صالح تأثير العولمة علي اقتصاد الوطن العربي.  10

 2013ماجستير

دور منظمة التجارة العالمية في الرقابة علي اتفاقيات التجارة   11
.الدولية  

 رامي عمر لول

 2013ماجستير

إدارة الدين العام المحلي كمساهمة في عالج عجز الموازنة دور   12
 العامة مع التطبيق علي مصر

 ايمان عبد الفتاح مصطفي

2014ماجستير  

 
  المؤتمرات العلمية:

  كت بالمناقشة وٕابداء الرأي في المؤتمرات التالية:شار 
دور الجامعة فـي التنميـة االقتصـادية"  الـذي  –المؤتمر القومي األول لجامعة المنصورة " الجامعة والصناعة  -

  .2015مارس  9-7نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، 
 –كليــة التجــارة األفريقــي" ،  الــذي نظمتــه  –الــدولي الثــاني عشــر " آفــاق التعــاون المصــري  يالمــؤتمر العلمــ -

 .2014مارس  6-5، جامعة اإلسكندرية
الـــذي نظمتـــه كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، ومركـــز حقـــوق  ،فـــي لبنـــان" مـــؤتمر "مكافحـــة االتجـــار بالبشـــر -

 .2011يناير  4-3نز هوبكنز بالواليات المتحدة ، اإلنسان بجامعة بيروت العربية بالتعاون مع جامعة جو 
مؤتمر " الضريبة علي الدخل وعلي العقارات المبنية"، المؤتمر العلمي الثالث لجمعية رجال األعمال وجمعية  -

 .2010المحاسبين القانونين باالشتراك مع جامعة فاروس باإلسكندرية ، فبراير 
الــذي  ي النشــاط المــالي والمصــرفي مــن منظــور اقتصــادي وقــانوني"،مــؤتمر "تــأثير األزمــة الماليــة العالميــة علــ -

مــايو  8 - 7جامعــة بيــروت العربيــة،  –نظمتــه كليــة التجــارة وٕادارة األعمــال وكليــة الحقــوق والعلــوم السياســية 
2009. 

،  جامعـة القـاهرة –مؤتمر "إصالح الماليـة العامـة فـي مصـر" ، الـذي نظمتـه كليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية  -
  .2005يونيو  8 - 7

جامعــة اإلســكندرية  –كليــة التجــارة الــذي نظمتــه  الــدخل"،" برنــامج ورشــة عمــل مشــروع قــانون الضــرائب علــي  -
 .2004ديسمبر  20 -19باالشتراك مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، 

 
 برامج التدريب:
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، ضـمن   EMBAر المهني فـي إدارة األعمـالالسياسات والتشريعات المالية" في إطار برنامج الماجستي -1
بـــرامج الدراســـات العليـــا لكليـــة التجـــارة جامعـــة االســـكندرية للطـــالب الوافـــدين بالتعـــاون مـــع مركـــز إعـــداد القـــادة 

  .2014، فبراير  2014، يناير 2013بالجيزة ، خالل الفترة ديسمبر 
ـــــالســـــلطاتالالمركزيـــــة وتفـــــويض  -2 ـــــل لإلعـــــالم، الهيئ  العامـــــة لالســـــتعالمات، اإلســـــكندرية ة"، بمركـــــز الني
9/9/2013.  
إعــــداد دراســــات جــــدوى المشــــروعات الصــــغيرة فــــي نطــــاق  تــــدريب طــــالب الجامعــــات فــــي لبنــــان علــــي -3 

التــي نظمهــا مركــز ريــادة األعمــال بجامعــة بيــروت   Mount  Lebanon Startup Weekendمســابقة
نــوفمبر  18-16دبيــة خــالل الفتــرة فــي حــرم الجامعــة بال Kauffman Foundation USAالعربيــة مــع 

ابريــل 28-26فــي طــرابلس خــالل الفتــرة  North Lebanon Startup Weekend، ومســابقة  2012
2013.  

التـي و  لبنـان،تدريبية لسيدات البقاع فـي الدورة في إطار ال " القوانين واألنظمة الضريبية للمشروع الصغير"-4
بالتعـــاون مـــع منظمـــة اليونســـكو ومركـــز أبحـــاث البيئـــة عربيـــة بجامعـــة بيـــروت النظمهـــا مركـــز ريـــادة األعمـــال 

  .2012ابريل  27-25في  جامعة بيروت العربيةبوالتنمية 
" السياسات الضـريبية"، و"الضـرائب علـي الـدخل"، و"الضـرائب علـي المبيعـات" فـي إطـار برنـامج المـأمور -5

  .2007، 2006مصلحة الضرائب العامة في عامي  هالشامل الذي نظمت
برنـــامج " لوجســـتيات النقـــل "انعكاســـات منظمـــة التجـــارة العالميـــة علـــي االقتصـــاد المصـــري " فـــي إطـــار " -6

متــــه الــــذي نظو   ،البحــــري وهيئــــات المــــواني "  البحــــري وٕادارة المــــواني لــــإلدارة العليــــا للعــــاملين بقطــــاع النقــــل
 . 2003نوفمبر في التكنولوجيا والنقل البحري األكاديمية العربية للعلوم و 

  

 في إطار برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التي تنظمها جامعة اإلسكندرية؛ اجتزت البرامج التالية:

  الفترة  اسم البرنامج  مسلسل

  .2012ديسمبر  6-4  أخالقيات المهنة  1

  2005يناير  4-1  مهارات االتصال الفعال  2

  2005يناير  18- 15  مهارات العرض الفعال  3

  2005يناير  27- 25  كيرمهارات التف  4

  2005يونيه  14- 11  اتخاذ القرارات وحل المشكالت  5

  (ص) 2007أغسطس  20- 18  إعداد وكتابة البحوث ونشرها دولياً   6

  (م) 2007أغسطس  20- 18  استخدام التكنولوجيا في التدريس  7

  2007أغسطس  30- 28  تصميم المقرر  8

  2008ديسمبر  18- 16  اإلدارة الجامعية  9

  2009فبراير  19- 17  نظام الساعات المعتمدة  10

  2012يوليو  1 –يونيو  30  نظم االمتحانات وتقويم الطالب  11
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  2012يوليو  3-2  الجوانب القانونية والمالية في األعمال الجامعية  12

  2012يوليو  15- 14  أخالقيات البحث العلمي  13

  2012يوليو  15- 14  مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة  14

  
  : ةالخبرات التدريسي

  :جامعة دمنهور -كلية التجارةو ، جامعة اإلسكندرية –كلية التجارة أوًال :
  :باللغة العربية مرحلة البكالوريوس

 .المالية العامة  لطالب الفرقة الثانية -
 .لطالب الفرقة الثانية الموازنة العامة والتحليل الكلي -
 .ب الفرقة الثالثةلطال المقارنة النظم الضريبية -
  .والدراسات المالية والجمركية ،السياسات المالية  لطالب الفرقة الرابعة شعب االقتصاد، والعلوم السياسية -
وطـالب الفرقـة  اإلحصـاء ةشـعبو دراسات جدوى وتقييم المشروعات لطالب شعبة الدراسات المالية والجمركية  -

  .الرابعة بكلية السياحة والفنادق
 العامة لطالب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات المالية والجمركية. والمشروعات لخدماتاقتصاديات ا -
 .لطالب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات المالية والجمركية اقتصاديات الخدمات الفضائية -

  
  باللغة االنجليزية: مرحلة البكالوريوس

- Public Finance. 

- State Budget and Macro Analysis. 

- Taxation Systems. 

- Economic Feasibility Study 1. 

- Fiscal Policies. 

- Economic Feasibility Study 2. 

- Economics of Public Services.  

 

 

  
 

  :برنامج التعليم المفتوح لطالب (اإلسكندرية، مطروح، دمنهور)

 مقدمة في المال العام لطالب المستوي األول الفصل الثاني. -
 لمستوي الثاني الفصل األول.المالية العامة لطالب ا -
 الضرائب وقطاع األعمال لطالب المستوي الثالث الفصل األول. -

  مرحلة الدراسات العليا :

  .النظم الضريبية المقارنة لطالب الفرقة الثانية دبلوم الضرائب  -
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  .السياسات الضريبية لطالب الفرقة الثانية دبلوم الضرائب  -
  .ولى دبلوم الضرائب الضرائب على الدخل لطالب الفرقة األ -
  .دراسات جدوى المواني لطالب دبلوم الجمارك -
  .نظم جمركية مقارنة لطالب دبلوم الجمارك  -
 .المالية العامة نظرية المالية العامة لطالب ماجستير -
 القومية لطالب ماجستير المالية العامة وماجستير االقتصاد. الجدوىدراسات  -
 

  وم والتكنولوجيا والنقل البحري.: األكاديمية العربية للعلثانياً 
  (باللغة العربية)مرحلة البكالوريوس: 

 .المالية العامة -
 .النظم الضريبية -
  .دراسات جدوى المشروعات -

 )االنجليزية(باللغة مرحلة البكالوريوس: 
- Taxation Systems 
 

  :نجليزية)(باللغة اال جامعة بيروت العربية (لبنان)  –: كلية التجارة و إدارة األعمال ثالثاً 
Undergraduate Courses: 
- FSCS 201: Public Finance. 

- FSCS 202: Intermediate Public Finance. 

- FSCS 301: Taxation Systems. 

- FSCS 401: Economic Feasibility Study 1. 

- FSCS 402: Fiscal Policies. 

- FSCS 404: Economic Feasibility Study 2. 

- FSCS 405: Economics of Public Services.  

Postgraduate Courses: 1- Master: 
- FSCS 601: Public Finance Theory. 

- FSCS 602: Fiscal Policies. 

- FSCS 603: Economics of Public Services.  

- FSCS 604: Comparative Tax Systems. 

- FSCS 605: Economic and Social Feasibility Study. 

Postgraduate Courses: 2- MBA: 
- MBA 615: Feasibility Study. 

Postgraduate Courses: 3- PHD: 
-FINC 701: Seminar in Fiscal Policies. 

-FINC 703: Seminar in Economics of Public Services. 

 

 : العضوية واألنشطة
  .2014/2015ي سكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من العام الجامعاإلعضو مجلس جامعة  -
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  .2014/2015من العام الجامعي  سكندريةاإلعضو مجلس كلية التجارة جامعة  -

  .2014/2015من العام الجامعي  سكندريةاإلكلية التجارة جامعة  -عضو مجلس إدارة وحدة التعليم المفتوح -
ــــــة - ــــــس إدارة وحــــــدة الدراســــــات المهني ــــــة التجــــــارة جامعــــــة  -عضــــــو مجل م الجــــــامعي مــــــن العــــــا ســــــكندريةاإلكلي

2014/2015.  
إلي  2002/2003من العام الجامعي  جامعة اإلسكندرية –كلية التجارة  -مجلس قسم المالية العامة عضو - 

  .حتي األن 2013/2014، والعام الجامعي 2007/2008العام الجامعي 
 سكندرية" لكلية التجارة جامعة اإل2018-  2014للفترة من  عضو لجنة "وضع الخطة االستراتيجية  - 
ـــــامج " إدارة وضـــــمان الجـــــودة واالعتمـــــاد"، كليـــــة التجـــــارة، جامعـــــة اإلســـــكندرية، للعـــــام الجـــــامعي  - عضـــــو برن

 حتي األن 2013/2014، والعام الجامعي 2006/2007
  .القاهرة ،التشريع اإلحصاء و عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و  -
 .ريةاإلسكند جامعة ،كلية التجارة  ،عضو معهد الضرائب  -
للعـــــام الجـــــامعي  اإلســـــكندرية، والحاســـــبات،عضـــــو مجلـــــس إدارة المعهـــــد العـــــالي للعلـــــوم اإلداريـــــة المتقدمـــــة  -

2005/2006.  
 .2007/2008في العام الجامعي  جامعة بيروت العربية –التجارة  أمين مجلس كلية - 
إلي  2008/2009م الجامعي من العا جامعة بيروت العربية –كلية التجارة ب رئيس مجلس قسم المالية العامة - 

  .2011/2012العام الجامعي 
سـموحة  نـادي ،االتحاد السكندري نادي ،الصيد المصري نادي (فاروس)،عضو منتدى أعضاء هيئة التدريس -

  .جرين الند نادي ،الرياضي
إلي العام الجامعي  2007/2008من العام الجامعي  بجامعة بيروت العربيةمسئول النشاط الطالبي  - 

وتمثيل مصر  2011من أهم األنشطة التي قمت بها تنظيم اليوم العالمي للطالب في مايو ، و 2011/2012
المملكة العربية لبنان، و  بالتعاون مع السفارة المصرية في لبنان تعبيرًا عن تراثها ضمن عدد من الدول منها

 السعودية ، واإلمارات العربية، وفلسطين ، والعراق ، وٕايران. 
إلي العام  2007/2008من العام الجامعي  بجامعة بيروت العربية لية التجارة بمجلس تأديب الطالبممثل ك - 

 .2011/2012الجامعي 
في العام الجامعي   Comprehensive Examعضو لجنة إعداد االمتحان الشامل للدكتوراه  - 

2012/2013. 
 .2013/2014كندرية عضو لجنة تطوير الالئحة التعليمية لكلية التجارة جامعة اإلس -
؛ يتضـــمن 2013/2014لقســـم الماليـــة العامـــة فـــي العـــام الجـــامعي  Status Reportرئـــيس لجنـــة اعـــداد  -

 ، وأهم المراجع العلمية المقترحة، كأحد متطلبات الجودة واالعتماد.توصيف للمقررات العلمية ومحتوياتها
مصلحة الجمارك المصرية، ونقابة المخلصين عضو لجنة إعداد بروتوكول التعاون بين قسم المالية العامة، و  -

  .2013/2014، والعام الجامعي 2012/2013الجمركيين في العام الجامعي 
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، 2007 -2002كليـة التجـارة، جامعـة اإلسـكندرية،  رائد الجمعية العلمية لشعبة الدراسات المالية والجمركية، -
ارك، ومصـــلحة الضـــرائب، عـــالوة علـــي والتـــي مـــن أنشـــطتها اإلشـــراف علـــي تـــدريب الطـــالب بمصـــلحة الجمـــ

 األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.
، وقــد كــان لألســرة مــن خــالل 2007-2004جامعــة اإلســكندرية  –رائــد أســرة " أيامنــا الحلــوة" بكليــة التجــارة  -

 مجهودات وتبرعات الطالب دورًا في الدعم المادي والمعنوي لدور األيتام والعجزة، والتبرع بالدم .
، وتتمثل رسالة األسرة  2013/2014العام الجامعي  اإلسكندرية،رائد أسرة "إنها مصر" بكلية التجارة جامعة  -

 .في توحيد جهود الطالب في حب مصر لخدمة الكلية والمجتمع المدني 
 .2013/2014ممثل كلية التجارة لدي جامعة اإلسكندرية فيما يخص النشاط الطالبي للعام الجامعي  -


