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  ا�سكندريةجامعة -كلية التجارة-معيد بقسم المحاسبة •
 ا�سكندريةامعة ج -كلية التجارة -مدرس مساعد بقسم المحاسبة •
 ا�سكندريةجامعة  -كلية التجارة -مدرس بقسم المحاسبة •
 ا�سكندريةجامعة  -كلية التجارة -أستاذ مساعد بقسم المحاسبة  •
 ا�سكندريةجامعة  -كلية التجارة -أستاذ بقسم المحاسبة  •
 جامعة ا�سكندرية –بكلية التجارة  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث •

�  :العلمية تالمؤھ

 مجال فيالمحاسبة (تخصص مراجعة) بعنوان" ا+تجاھات الحديثة  فيالفلسفة  هدكتورا •
 -كلية التجارة  " مصر معھا فيتقارير مراجع الحسابات و مدى تمشى الممارسة المھنية 

مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتVداولھا مVع الجامعVات .ا�سكندريةجامعة 
  المصرية .

 المواد في الضياع اجستير المحاسبة (تخصص محاسبة تكاليف) بعنوان" الرقابة علىم •
مVVع دراسVVة تطبيقيVVة علVVى بعVVض  ا�نتاجيVVةالشVVركات الصVVناعية و ع\قتھVVا بالكفVVاءة  فVVي

  .ا�سكندريةجامعة -التجارة كلية -قطاع الصناعات الغذائية" شركات
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 1981مع مرتبة الشرف دور مVايو بكالوريوس تجارة (شعبة المحاسبة) بتقدير ممتاز  •
  .ا�سكندريةجامعة  -كلية التجارة

  بحوث التقدم لدرجة أستاذ مساعد:

العدد  -جامعة بنھا-بحث منشور بمجلة الدراسات و البحوث التجارية بمجلة كلية التجارة •
مراقبVVVى حسVVVابات الشVVVركات  إدراكبعنVVVوان "دراسVVVة و اختبVVVار مVVVدى  2007الثVVVانى 

 ،لمسVVؤليتھم المھنيVVة بشVVأن التقريVVر عVVن فعاليVVة الرقابVVة الداخليVVة"المسVVاھمة فVVى مصVVر 
  و ميدانية". انتقاديه"دراسة 

 2008المجلد الثالث  -اجامعة طنط-كلية التجارة ،و التمويل ةمنشور بمجلة التجاربحث  •
بعنVVوان" المتطلبVVات المھنيVVة لمراجعVVة مVVدى التVVزام الشVVركات المقيVVدة بالبورصVVة بقواعVVد 

 "دراسة انتقاديه و ميدانية". ،الحوكمة "
 2008 المجلد الثالث -اجامعة طنط-كلية التجارة ،و التمويل ةمنشور بمجلة التجاربحث  •

وفقVVا لمعVVايير  ،مقتVVرح للمحاسVVبة عVVن عمليVVات توريVVق اgصVVول الماليVVة إطVVاربعنVVوان" 
"دراسVVة  ،" محاسVVبة المصVVرية و الدوليVVة فVVى ضVVوء تVVداعيات اgزمVVة الماليVVة العالميVVةال

 نظرية و ميدانية".
جامعVVVة -كليVVVة التجVVVارة ،و ا�داريVVVة ةمقبVVVول النشVVVر بمجلVVVة الدراسVVVات التجاريVVVبحVVVث  •

بعنVVVوان" مؤشVVVر مقتVVVرح  .2009 ،ينVVVاير ،العVVVدد اgول ،�سVVVكندرية (فVVVرع دمنھVVVور)ا
بعVVض خVVدمات تكنولوجيVVا المعلومVVات و عمليVVات نظVVام  إسVVنادعVVن  ا+ختيVVاريلkفصVVاح 

 و استكشافية". انتقاديه"دراسة  .نوك التجارية للغير"فى الب المحاسبيالمعلومات  

  : بحوث التقدم لدرجة أستاذ

العVدد  –عVين شVمس جامعVة  –كليVة التجVارة  – الفكVر المحاسVبيبحث منشور بمجلVة  )1(
، بعنوان : "مسئولية مراقب الحسابات 2010ديسمبر  –السنة الرابعة عشر  –الثانى 

ية بمتطلبات ا+شتباه في وا�ب\غ عن عمليVات عن مراجعة مدى التزام البنوك التجار
 غسل اgموال في سياق مراجعة القوائم المالية (دراسة ميدانية)".

عVVدد  –جامعVVة عVVين شVVمس  –كليVVة التجVVارة  –بحVVث منشVVور بمجلVVة الفكVVر المحاسVVبي  )2(
أكتVVوبر  2 – 1خVVاص بمناسVVبة عقVVد المVVؤتمر العلمVVي السVVنوي للقسVVم فVVي الفتVVرة مVVن 

"دراسة واختبار مدى كفاءة مراقبVي الحسVابات المقيVدين لVدى ھيئVة  ، بعنوان :2012
 الرقابة المالية في كشف والتقرير عن التحريفات الجوھرية في القوائم المالية".

العVدد  –جامعVة طنطVا  –بحث منشور بالمجلة العلمية للتجارة والتمويل بكلية التجارة  )3(
تضVVييق فجVVوة التوقعVVات فVVي مجVVال  المجلVVد الثVVاني، بعنVVوان : "آليVVات – 2013اgول 

دراسVVVة إنتقاديVVVة  –المراجعVVVة الداخليVVVة فVVVي الشVVVركات المقيVVVدة بالبورصVVVة المصVVVرية 
 وميدانية".

العVدد اgول  –جامعة ا�سكندرية  –بحث منشور بمجلة كلية التجارة للبحوث العلمية  )4(
ء ، بعنVVوان : "دراسVVة واختبVVار مVVدى إلمVVام ووفVVا51المجلVVد رقVVم  – 2014ينVVاير  –

 –مراقبي الحسابات في مصر بمتطلبات مراجعVة اgحVداث ال\حقVة لتVاريخ الميزانيVة 
 دراسة تجريبية".

جامعVة بنVي سVويف  –كليVة التجVارة  –بحث مقبول النشر بمجلة المحاسبة والمراجعة  )5(
، بعنVVVوان : "أثVVVر توكيVVVد مراقVVVب 2014العVVVدد اgول يونيVVVو  –مركVVVز البحVVVوث  –

ت المقيVدة بالبورصVة عVن مسVئوليتھا ا+جتماعيVة علVى الحسابات على إفصاح الشVركا
 دراسة ميدانية وتجريبية". –قراري ا+ستثمار ومنح ا+ئتمان 
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 ا1شراف على الرسائل العلمية:

 أو�ً : رسائل الماجستير في المحاسبة والمراجعة:

 ا�فصVVاحالقيVVاس و  مراجعVVة" موضVVوع فVVيعلVVى رسVVالة ماجسVVتير  فاشVVرا�فVVى  ا�شVVتراك •
مع دراسة تطبيقية على  ،و الدراسات المھنية المحاسبيفى الفكر  لمشتقات الماليةل اسبيالمح

 –تمVVت مناقشVVتھا ( ا�سVVكندرية بكليVVة التجVVارة جامعVVة بيئVVة الممارسVVة المھنيVVة فVVى مصVVر".
2010(.  

ا�شتراك في ا�شراف على رسالة ماجستير في موضVوع "العوامVل المحVددة لجVودة وظيفVة  •
دراسة ميدانية على بيئة الممارسة  –خلية وأثرھا على تفعيل حوكمة الشركات المراجعة الدا

 ).2010 –جامعة ا�سكندرية. (تمت مناقشتھا  –المھنية في مصر ". بكلية التجارة 

ا�شتراك في ا�شراف على رسالة ماجستير في موضوع "أثر فاعلية ھيكل الرقابة الداخلية  •
روط بالقوائم المالية مVع دراسVة تطبيقيVة علVى الشVركات على مستوى التحفظ المحاسبي المش

 جامعة ا�سكندرية. –المصرية". بكلية التجارة 

ا�شتراك في ا�شراف على رسالة ماجستير في موضوع "أثر تبنVي معVايير التقريVر المVالي  •
وحماية المستثمر على جودة اgرباح في اgسواق الناشئة مع التطبيق على  (IFRS)الدولية 

 ).2013 –جامعة ا�سكندرية. (تمت مناقشتھا  –صر". بكلية التجارة م

علVى مسVتوى ا�شتراك في ا�شراف على رسالة ماجستير في موضوع "أثVر ھيكVل الملكيVة  •
دراسVVة ميدانيVVة علVVى الشVVركات المصVVرية المقيVVدة  –الVVتحفظ المحاسVVبي فVVي القVVوائم الماليVVة 

 ).2014 –رية. (تمت مناقشتھا جامعة ا�سكند –بالبورصة". بكلية التجارة 
عVن ھيكVل  الخVاصموضوع "دور التقرير  فيعلى رسالة ماجستير  فاشرا�فى  ا�شتراك •

مع دراسة تطبيقية على  ،الرقابة الداخلية فى زيادة درجة الثقة و ا+عتماد على القوائم المالية
 )2008 –تھا (تمت مناقش .ا�سكندرية بكلية التجارة جامعة جمھورية مصر العربية."

موضVVوع "اثVVر تعVVديل تقريVVر مراقVVب  فVVيعلVVى رسVVالة ماجسVVتير  فاشVVرا�فVVى  ا�شVVتراك •
 حالحسابات بسVبب عVدم ا+تسVاق فVى تطبيVق المبVادئ و السياسVات المحاسVبية علVى قVرار مVن

بكليVة التجVارة  مع دراسة تطبيقية فى بيئة اgعمال والممارسة المھنية فVى مصVر." ،ا+ئتمان
 )2008 –(تمت مناقشتھا  .ريةا�سكند جامعة

موضوع "دراسة تحليليVة للعوامVل المVؤثرة  فيعلى رسالة ماجستير  فاشرا�فى  ا�شتراك •
 بكليVة التجVارة جامعVة مع التطبيق على مصVر." ،فى تبنى الدول للمعايير المحاسبية الدولية

 ).2012 –(تمت مناقشتھا  .ا�سكندرية
ستير في موضوع "أثر المعام\ت ا�لكترونيVة علVى ا�شتراك في ا�شراف على رسالة ماج •

بVالتطبيق علVى مؤسسVVات التحويVل ا�لكترونVي لyمVVوال."  –محتVوى ھيكVل الرقابVة الداخليVVة 
 ).2011 –بكلية التجارة جامعة ا�سكندرية. (تمت مناقشتھا 

ا�شتراك فVي لجنVة الحكVم علVى رسVالة ماجسVتير فVي موضVوع "دور مراقVب الحسVابات فVي  •
ار فحص مناقشات وتحلي\ت ا�دارة للقوائم المالية مع دراسة تطبيقية في بيئة الممارسة اختب

 ).2012 –المھنية في مصر." بكلية التجارة جامعة ا�سكندرية (تمت مناقشتھا 
ا�شتراك فVي لجنVة الحكVم علVى رسVالة ماجسVتير فVي موضVوع "العوامVل المحVددة لkفصVاح  •

لمؤسسVات الماليVة مVع دراسVة تطبيقيVة علVى بعVض البنVوك المVالي عVن مخVاطر السVيولة فVي ا
 ).2013 –التجارية في مصر ." بكلية التجارة جامعة ا�سكندرية (تمت مناقشتھا 

 Accounting Problemsا�شتراك في لجنة الحكم على رسالة ماجستير في موضوع  •
Facing the Preparation of Financial Reports for the Egyptian 
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Small and Medium Size Entities with Respect to the 
International Accounting Standards (A Field Study) ارةVة التجVبكلي .

 .2012 –جامعة عين شمس 
ا+شتراك في لجنVة الحكVم علVى رسVالة ماجسVتير فVي موضVوع "دور المراجعVة علVى أسVاس  •

جامعة عين  –كلية التجارة  –يدانية) المخاطر في تحسين جودة المراجعة الداخلية (دراسة م
 .2014 –شمس 

 في المحاسبة والمراجعة: الدكتوراه: رسائل  ثانياً 

ا�شتراك فى ا�شراف على رسالة دكتوراه فى موضوع "إطار مقتVرح �ليVات ا�شVراف و  •
الرقابة على جودة أعمال مراجعي حسVابات الشVركات المسVاھمة فVى بيئVة الممارسVة المھنيVة 

 –. (تمVVت مناقشVVتھا ا�سVVكندرية بكليVVة التجVVارة جامعVVة دراسVVة اسVVتط\عية.". -فVVى مصVVر
2014.(  

أثVVر التVVزام مراقVVب الحسVVابات ا�شVVتراك فVVى ا�شVVراف علVVى رسVVالة دكتVVوراه فVVى موضVVوع " •
بمتطلبVات توثيVVق المراجعVVة علVVى سVV\مة أحكامVVه المھنيVVة وحكVVم فVVاحص الرقابVVة علVVى جVVودة 

  . ا�سكندرية التجارة جامعة بكلية التكليف: دراسة تجريبية".
دور مراجعVVة اgداء كمVVدخل ا�شVVتراك فVVى ا�شVVراف علVVى رسVVالة دكتVVوراه فVVى موضVVوع " •

لتضييق فجوة التوقعات في مجال المراجعة الحكومية مع التطبيق على المنظمVات الحكوميVة 
  .ا�سكندرية بكلية التجارة جامعة ".في البيئة الليبية

أثر تطVوير المحتVوى المعلومVاتي رسالة دكتوراه فى موضوع "ا�شتراك فى ا�شراف على  •
�فصاح الشركات المقيدة في البورصة المصرية عVن المخVاطر علVى قVراري ا+سVتثمار فVي 

  .ا�سكندرية بكلية التجارة جامعة .".دراسة تجريبية –اgسھم ومنح ا+ئتمان 

 ت العلمية و دورات التأھيل 1عضاء ھيئة التدريس:المؤتمرا

سVVبتمبر  فVVيمVVؤتمر الجمعيVVة العلميVVة للمحاسVVبة و الVVنظم و المراجعVVة المنعقVVد  فVVيالمشVVاركة  •
  ."مرحلة الخصخصة فيبشيراتون القاھرة. بعنوان" دور المحاسبة و المراجعة  1996

ديسVVمبر  فVVيمVVؤتمر الجمعيVVة العلميVVة للمحاسVVبة و الVVنظم و المراجعVVة المنعقVVد  فVVيالمشVVاركة  •
 إعVادة فVيبعنVوان"دور المحاسVبة و الVنظم و المراجعVة  سVكندريةبا�بفنVدق فلسVطين  2001

  ."مصر فيالحيوية لقطاع اgعمال العام 
 2001يوليVVVو  فVVVيالمنعقVVVد  ا�سVVVكندريةجامعVVVة  -التجVVVارة مVVVؤتمر كليVVVة فVVVيالمشVVVاركة  •

  ."و العشرين الحاديمصر و تحديات القرن  في لعلى الدخبعنوان"الضرائب 
 2002يوليVVVو  فVVVيالمنعقVVVد  ا�سVVVكندريةجامعVVVة  -التجVVVارة مVVVؤتمر كليVVVة فVVVيالمشVVVاركة  •

  ."بعنوان"التجارة ا+لكترونية ا�فاق و التحديات
بعنVوان  2003سVبتمبر  فVيجامعة ا�سVكندرية المنعقVد  –مؤتمر كلية التجارة  فيالمشاركة  •

  . والعشرين الحاديوالتنمية وتحديات القرن  ا+ستثمار
بعنVوان  2004 سVبتمبر فVي  جامعة ا�سكندرية المنعقد –رة مؤتمر كلية التجا فيالمشاركة  •

مواجھVة تحVديات  فVي العربVيالتكامل ا�قتصادى  أداةتوفيق بيئات عمل منظمات اgعمال ، 
  . العولمة

بعنVوان  2005سVبتمبر  فVيالمنعقVد  ا�سVكندريةجامعة  –مؤتمر كلية التجارة  فيالمشاركة  •
  ."والمحاسبية وا�دارية يةا+قتصادحوكمة الشركات " اgبعاد 
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بعنVوان  2006سVبتمبر  فVيالمنعقVد  ا�سVكندريةجامعة  –مؤتمر كلية التجارة  فيالمشاركة  •
  .تعزيز القدرة التنافسية gسواق المال العربية

بعنVوان  2007 أكتVوبر فVيالمنعقVد  ا�سVكندريةجامعVة  –مؤتمر كلية التجارة  فيالمشاركة  •
واقع والتحديات والتطلعات بورقة عمل بعنوان التطVور فVى مسVئولية أسواق المال العربية: ال

 مراقب الحسابات عن الرقابة الداخلية لخدمة المتعاملين فى سوق اgوراق المالية.
جامعVة ا�سVكندرية المنعقVد فVي  –في المؤتمر العلمي الدولي الثامن بكلية التجVارة  ةشاركمال •

 التقليدية لتمويل التنمية المستدامة".بعنوان : "اgساليب غير  2008أكتوبر 
جامعVة ا�سVكندرية المنعقVد فVي  –المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي التاسع بكلية التجVارة  •

بعنVVوان : "نحVVو صVVياغة جديVVدة لVVدور الدولVVة فVVي ا+قتصVVاد الVVوطني فVVي ظVVل  2009فبرايVVر 
 ية".الماgزمة المالية الع

لVVى بجامعVVة و+يVVة جورجيVVا مVVن مVVارس إ يVVة العالميVVةالمشVVاركة فVVي مVVؤتمر عVVن اgزمVVة المال •
 . 2010أغسطس 

جامعة ا�سVكندرية المنعقVد فVي  –المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي العاشر بكلية التجارة  •
بعنVVوان : "دور صVVناعة الخVVدمات فVVي تعزيVVز القVVدرة التنافسVVية ل\قتصVVاد  2010ديسVVمبر 

 ي".نالوط
جامعة عين شمس، بعنوان : ا+تجاھVات  –بكلية التجارة  المشاركة في مؤتمر قسم المحاسبة •

. ببحث بعنوان: "دراسة 2012أكتوبر  –الحديثة في الفكر المحاسبي بين النظرية والتطبيق 
واختبار مدى كفاءة مراقبي الحسابات المقيدين لدى ھيئة الرقابة الماليVة فVي كشVف والتقريVر 

 ة.عن التحريفات الجوھرية في القوائم المالي
جامعVVة ا�سVVكندرية  –المشVVاركة فVVي المVVؤتمر العلمVVي الVVدولي الحVVادي عشVVر بكليVVة التجVVارة  •

بعنVVوان : "إسVVتراتيجيات إعVVادة بنVVاء ا+قتصVVاد الVVوطني وتنميVVة  2012المنعقVVد فVVي أكتVVوبر 
 المجتمع في المرحلة القادمة".

ة اgمريكية ببحث المشاركة في المؤتمر الدولي السادس لyعمال بنيويورك بالو+يات المتحد •
 The Role of Internal Audit in Risk Management of"بعنVVوان : 

Company Sustainable Development in Listed Firms in Egypt" ،
2014. 

المشاركة في المؤتمر السVادس لyعمVال بنيويVورك بالو+يVات المتحVدة اgمريكيVة با+شVتراك  •
 ٍgب واVVن رجVVدكتور / أيمVVتاذ الVVسgع اVVوان : مVVث بعنVVامر ببحVVروان عVVتاذ مVVس"Audit 

Committee Characteristics and Firm Performance : Evidence 
from Egyptian Listed Companies" .2014. 

جامعة ا�سكندرية المنعقد  –المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر بكلية التجارة  •
 ن المصري ا�فريقي".بعنوان : "آفاق التعاو 2014في مارس 

  الدورات التدريبية والمھمات العلمية:

 :الدورات التدريبية – 1

الحصVVول علVVى دورة تدريبيVVة بعنVVوان" مھVVارات ا+تصVVال الفعVVال" مVVن مركVVز تنميVVة قVVدرات  •
 .2004أعضاء ھيئة التدريس و القيادات بجامعة ا�سكندرية 

عVVال" مVVن مركVVز تنميVVة قVVدرات الحصVVول علVVى دورة تدريبيVVة بعنVVوان" مھVVارات العVVرض الف •
 .  2005أعضاء ھيئة التدريس و القيادات بجامعة ا�سكندرية 
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تمرات العلميVة " مVن مركVز تنميVة قVدرات دورة تدريبيVة بعنVوان" تنظVيم المVؤ الحصول على •
 .  2007أعضاء ھيئة التدريس و القيادات بجامعة ا�سكندرية 

" مVن مركVز تنميVة قVدرات  وا+جتماعVاتالحصول على دورة تدريبية بعنوان" إدارة الوقVت  •
 .  2009أعضاء ھيئة التدريس و القيادات بجامعة ا�سكندرية 

" من مركز تنمية قVدرات  تنافسي بحثيالحصول على دورة تدريبية بعنوان" إعداد مشروع  •
 .  2009رية أعضاء ھيئة التدريس و القيادات بجامعة ا�سكند

الحصول على دورة تدريبية بعنوان" اسVتخدام التكنولوجيVا فVى التVدريس " مVن مركVز تنميVة  •
 . 2009قدرات أعضاء ھيئة التدريس و القيادات بجامعة ا�سكندرية 

 .2012الحصول على دورة تدريبية، بعنوان : "الساعات المعتمدة"،  •
• VVداد كتابVVوان: "إعVVة، بعنVVى دورة تدريبيVVول علVVاً" الحصVVرھا دوليVVة ونشVVوث العلميVVة البح– 

2012. 
 –الحصول على دورة تدريبية، بعنوان: "الجوانب المالية والقانونية في اgعمVال الجامعيVة"  •

2012. 
 .2012 –الحصول على دورة تدريبية، بعنوان : "ا�دارة الجامعية"  •
 .2013 –الحصول على دورة تدريبية، بعنوان : "سلوكيات المھنة"  •
 .ICDLعلى شھادة  الحصول •

 :المھمات العلمية بالخارج – 2

القيام بمھمة علمية في الو+يات المتحدة اgمريكية بجامعة و+ية جورجيVا مVن مVارس إلVى  •
 .2010أغسطس 

علVى  2013حتVى يوليVو  2013بجامعVة كVارديف مVن يونيVو القيام بمھمة علمية بإنجلترا  •
 نفقة ا+تحاد اgوروبي.

 :المؤلفات العلمية

لعديد من المؤلفVات فVي مجVال المحاسVبة الماليVة والرقابVة والمراجعVة الداخليVة والخارجيVة ا •
شVتراك مVع العديVد مVن أعضVاء ا+ومحاسبة التكاليف والمحاسبة ا�دارية سواء منفVرداً أو ب

 ھيئة التدريس.
 تطبيقات عملية عل?ى مع?ايير المراجع?ة المص?رية و المراجعة مع فيا�تجاھات الحديثة  •

 .2001. الدار الجامعية، إسكندرية أ.د/ منصورالبديوى با+شتراك مع ،وليةالد
 ع?ن ال?دخل وا1ص?ول وفق?ا المحاس?بي ا!فص?احالمحاسبة المتوسطة (أسس القي?اس و   •

د/ وصVفى  و أ. ،رد/ أحمVد نVو أ. با+شVتراك مVع ،لمعايير المحاسبة المصرية و الدولي?ة)
  .2001 إسكندرية ،الدار الجامعية .عبد الفتاح

 مVع أ.د.عبVد با+شVتراك ،مراجعة الحسابات و تكنولوجي?ا لمعلوم?ات فيدراسات متقدمة  •
   .2001إسكندرية  ،الدار الجامعية .الوھاب نصر

 مع با+شتراك .بيئة الخصخصة وسوق المال والتجارة ا!لكترونية فيمراجعة الحسابات  •
 .2002إسكندرية  ،الدار الجامعية .د . عبد الوھاب نصر أ.

   با+شVVVVتراك .بيئ????ة التص????نيع الحديث????ة ف????يمحاس????به التك????اليف 1غ????رض القي????اس  •
  .2002 إسكندرية ،الدار الجامعية .أحمد نور /مع أ.د

   با+شVVVVتراك .بيئ????ة التص????نيع الحديث????ة ف????ي محاس????به التك????اليف 1غ????رض الرقاب????ة •
   .2002 إسكندرية ،. الدار الجامعيةأحمد نور /مع أ.د
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 ،كليVة التجVارة ،ر. قسم المحاسVبةبا+شتراك مع أ.د/ عبد الوھاب نص ،ةالمراجعالرقابة و  •
  .2002 ا�سكندريةجامعة 

 ،الVدار الجامعيVة .محاسبة التكاليف با+شتراك مع أ.د. أحمد نور مبادئ فيمدخل معاصر  •
   .2002 إسكندرية

 فتحVي /دأ. با+شVتراك مVع أ.د/ أحمVد نVور و ،ا!داري?ةمبادئ المحاسبة  فيمدخل معاصر  •
  .2003إسكندرية  ،الدار الجامعية .السوافيرى

 /د.أأحمVVد نVVور و  /د أ.مVVع  با+شVVتراك .بيئ??ة ا1عم??ال المعاص??رة ف??يالمحاس??بة ا!داري??ة  •
   .2004إسكندرية  ،الدار الجامعية .زينات محرم

عVادل نعمVة  د/ عبVد الوھVاب نصVر و د/با+شتراك مVع ا. ،المراجعة المتقدمة فيدراسات  •
   .2005إسكندرية  ،الدار الجامعية .�

د .  أ. مVع با+شVتراك .مبادئ المحاسبة المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والدولية •
   .2005إسكندرية  ،الدار الجامعية .أ.د.محمد عباس أحمد نـور و

درية إسكن ،الدار الجامعية ر.عبد الوھاب نص/د أ.مع  با+شتراك .أصول المحاسبة المالية •
2005.   

الVVدار  .. رشVVيد الجمVVالد و . زينVVات محVVرمبا+شVVتراك مVVع د .محاس??بة التك??اليف أص??ول •
 . 2006إسكندرية  ،الجامعية

    الم?ال بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق فيالرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة  •
إسVكندرية  ،الجامعيVة الVدار ر.مVع د . عبVد الوھVاب نصV با+شVتراك ( الواق?ع والمس?تقبل )

2006.  
  ، أحمVVVVVVVVVVVد نVVVVVVVVVVVور /د أ.مVVVVVVVVVVVع  با+شVVVVVVVVVVVتراك  ،ا!داري???????????ةمب???????????ادئ المحاس???????????بة  •

  .2006إسكندرية  ،الدار الجامعية اgميرة عثماند/ . أ
      بيئة ا1عمال المصرية والعربية المعاصرة فيمراجعة الحسابات وحوكمة الشركات  •

   .2006إسكندرية  ،الجامعية الدار .مع أ . د . عبد الوھاب نصر با+شتراك
إسVVكندرية  ،الVVدار الجامعيVVة. ناصVVر نVVور الVVدين د.مVVع  با+شVVتراك أنظم??ة قي??اس التك??اليف •

2007.    
 با+شVتراك) مدخل دورات المعام�ت وتكنولوجيا المعلومات المحاسبية (نظم المعلومات  •

   .2007إسكندرية  ،الدار الجامعية صر.د . عبد الوھاب ن أ.مع 
 ،الVدار الجامعيVة أ . د . عبVد الفتVاح الصVحن  مVع با+شVتراك الداخلي?ةاب?ة والمراجع?ة الرق •

  . 2007إسكندرية 
 ،الVدار الجامعيVة با+شVتراك مVع أ.د/ أحمVد نVور.  ،دراسات متقدمة فى مراجعة الحسابات •

   .2007إسكندرية 
 /د أ. ، اح الصVحند عبVد الفتVا. مVع با+شVتراك  ،لمراجع?ة التش?غيلية و الرقاب?ة الداخلي?ةا •

                                               .2007إسكندرية  ،الدار الجامعية .عبد الوھاب نصر محمد  سرايا و ا.د/
   و ،حسVVVVVVVVVVVVVينأحمVVVVVVVVVVVVVد  /د أ.مVVVVVVVVVVVVVع  با+شVVVVVVVVVVVVVتراك  ،ا!داري?????????????ةالمحاس?????????????بة  •

    .2007كلية التجارة  ،قسم المحاسبة .اgميرة عثمان د/.أ
كليVة التجVارة  ،قسVم المحاسVبة .عبVد الوھVاب نصVر /د أ.مع  با+شتراك ،محاسبة الشركات •

2007 
مراجع??ة حس??ابات البن??وك التجاري??ة و الش??ركات العامل??ة ف??ى مج??ال ا1وراق المالي??ة وفق??ا  •

الVدار  .عبVد الوھVاب نصVر /مع أ.د با+شتراك ،لمعايير المراجعة الدولية و التأكيد المھنى
  .2007إسكندرية  ،الجامعية

د  أ. مVع با+شVتراك دئ المحاسبة المالي?ة وفق?اً لمع?ايير المحاس?بة المص?رية والدولي?ةمبا •
   .2008إسكندرية  ،الدار الجامعية ر.أحمد نو



 8

 بيئة التصنيع فيمبادئ محاسبة التكاليف 1غراض القياس والرقابة  فيمدخل معاصر    •
    .2008رية إسكند ،الدار الجامعية . د أحمد نور أ.مع  با+شتراكالحديثة 

با+شVتراك  ،عربى ودول?ى مق?ارن مدخل،أخ�قيات وسلوكيات مھنة المحاسبة والمراجعة •
   .2008إسكندرية  ،الدار الجامعية .مع أ.د. عبد الوھاب نصر

  ،الرقاب?ة والمراجع?ة م?ع التطبي?ق عل?ى بيئ?ة التش?غيل ا�لكترون?ى ا�تجاھات الحديث?ة ف?ى •
 .2008الدار الجامعية اسكندرية

زينVات محVرم  با+شVتراك مVع ا.د/ السVيد عبVد القصVود و أ.د/ ،اسيات محاسبة التكاليفأس •
 .2008كلية التجارة  ،قسم المحاسبة.
 ،وس??لوكيات مھن??ة المحاس??بة والمراجع??ة ف??ى مواجھ??ه ا�زم??ات المالي??ة قواع??د أخ�قي??ات •

 .2009 إسكندرية ،الدار الجامعية با+شتراك مع ا.د/ عبد الوھاب نصر.
با+شVتراك مVع اgسVتاذ الVVدكتور  -العمل?يمش?اكل التطبي??ق –ة و المراجع?ة الداخلي?ة الرقاب? •

 .2009 ا�سكندرية-كلية التجارة ،قسم المحاسبة محمد سرايا.
. با+شVتراك مVع ا.د/ سVمير كامVل. اNلي?ة المحاسبة معلوماتالرقابة و المراجعة فى نظم  •

 .2009 ا�سكندرية -كلية التجارة -قسم المحاسبة
با+شVتراك مVع  .راسات متقدمة فى المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية و الدوليةد •

  .2009 ا�سكندرية -كلية التجارة ،قسم المحاسبة أ.د. عبد الوھاب نصر.
با+شVتراك مVع أ.د. عبVد الوھVاب نصVر. قسVم  .ب?ين النظري?ة والتطبي?ق الحسابات مراجعة •

 .2009كندرية جامعة ا�س -المحاسبة، كلية التجارة
با+شVتراك مVع أ.د. عبVد الوھVاب نصVر. قسVم المحاسVبة والمراجعVة،  .المراجعة الخارجي?ة •

 .2011جامعة ا�سكندرية  -كلية التجارة
•  
 .2013ا�سكندرية  –الدار الجامعية  .المحاسبة لغير الماليين •
كندرية ا�سVV –الVVدار الجامعيVVة  .مب??ادئ وتطبيق??ات عملي??ة –محاس??بة التك??اليف الص??ناعية  •

2012. 
با+شVVVتراك مVVع أ.د. عبVVVد الوھVVVاب نصVVVر. قسVVVم  .أنظم???ة المحاس???بة ا!لكتروني???ة مراجع??ة •

 .2013جامعة ا�سكندرية  -المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة
 –دراس??ات متقدم??ة ف??ي الرقاب??ة والمراجع??ة الداخلي??ة وفق??اً للمع??ايير الدولي??ة وا1مريكي??ة  •

با+شتراك مع أ.د. عبد الوھVاب  .المعلومات)لوجيا مدخل الحوكمة وإدارة المخاطر وتكنو
 .2014ا�سكندرية  –دار التعليم الجامعي نصر. 

دار التعلVVيم  –م??دخل المراج??ع العرب??ي للق??رن الح??ادي والعش??رين  –المراجع??ة المتكامل??ة  •
 .2014 –ا�سكندرية  –الجامعي 

 .2014 –�سكندرية جامعة ا –كلية التجارة  –أساسيات المحاسبة المالية والتكاليف  •
 –مراجعة حسابات المؤسسات المالية وشركات وصناديق ا�س?تثمار والتموي?ل العق?اري  •

 .2014 –ا�سكندرية  –دار التعليم الجامعي 

   :والتدريبية خبرة التعليميةال

ورقابVة  تدريس مقررات المحاسVبة المتوسVطة و مبVادئ المحاسVبة الماليVة و مراجعVة متقدمVة •
و  وقومية دئ المحاسبة ا�دارية و مبادئ محاسبة التكاليف ومحاسبة حكوميةومراجعة و مبا
  . وفرع دمنھور ا�سكندريةبكلية التجارة جامعة  محاسبة شركات
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مبادئ المحاسبة  نظم معلومات محاسبية ومحاسبة الشركات ومراجعة متقدمة  تدريس مقرر •
باgكاديميVة  المراجعVة، والرقابVة الماليVةو ،و محاسبة التكVاليف ،ا�داريةو المحاسبة  ،المالية

  . البحريو النقل  والتكنولوجياالعربية للعلوم 
 ا�سكندرية جامعة –بكلية التجارة  المحاسبةماجستير  تمھيديتدريس مقرر المراجعة لطلبة  •

  . و كلية التجارة فرع دمنھور
خ\قيVVات مھنVVة الحاسVVبة وأ ا�داريVVةالمحاسVVبة ة ووالمحاسVVبة الماليVV تVVدريس مقVVرر المراجعVVة •

   جامعVVة ا�سVVكندرية –كليVVة التجVVارة ف التكVVاليلطلبVVة دبلVVوم المحاسVVبة الماليVVة  والمراجعVVة
 . وكلية التجارة فرع دمنھور

ومراجعVه  ةالداخليVتدريس مقررات المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والرقابة والمراجعVة  •
التجVارة جامعVة  بوحدة التعلVيم المفتVوح بكليVةونظم المعلومات  ا�داريةالحسابات والمحاسبة 

 .فرع دمنھور ا�سكندرية وكلية التجارة
بكليVVة  ا�لVيلطلبVة دبلVوم المحاسVبة والحاسVب  ا�ليVةتVدريس مقVرر مراجعVة نظVم المحاسVبة  •

  . جامعة ا�سكندرية وفرع دمنھور –التجارة 
لطلبVVة دبلVVوم المحاسVVبة  اءاgدو دراسVVات الجVVدوى وتقيVVيم  تVVدريس مقVVرر المحاسVVبة الماليVVة  •

  . و فرع دمنھور ا�سكندريةجامعة  – بكلية التجارة –المالية 
لطلبVVة دبلVVوم التكVVاليف  و مقVVرر دراسVVات الجVVدوى ،تVVدريس مقVVرر تصVVميم أنظمVVة تكVVاليف •

  .إسكندريةالتجارة جامعة  كلية ا�داريةوالمحاسبة 
العربيVVة للعلVVوم والتكنولوجيVVا   باgكاديميVVة MBA التVVدريس فVVى برنVVامج الماجسVVتير المھنVVى •

 والنقل البحري .
جامعVVة  -بكليVVة التجVVارة –تVVدريس مVVنھج محاسVVبة الشVVركات لطلبVVة شVVعبة اللغVVة ا+نجليزيVVة  •

 ا�سكندرية.

  :ية و العمليةالتدريبالخبرة 

للعديVد مVن  الھيكلVة الماليVة والفنيVة وإعVادة العديد من الدراسVات الخاصVة بتقيVيم فيا+شتراك  •
  .طاع اgعمال العام وتحديد القيمة العادلة للشركة gغراض الخصخصةشركات ق

للعديVد  العديد من الدراسات الخاصة بتصميم النظم المحاسبية و أنظمVة الرقابVة فيا+شتراك  •
  .من الشركات و التدريب على تشغيلھا

  .تشغيلھا و تصميم أنظمة التكاليف للعديد من الشركات و التدريب على إعداد فيا+شتراك  •
الشVركات  العديVد مVن دراسVات الجVدوى الماليVة و ا+قتصVادية للعديVد مVن إعداد فيا+شتراك  •

 .والمشروعات
 والموازنVات التخطيطيVة،القيام بالعديد من الدورات التدريبية  فى مجال الرقابة والمراجعVة   •

 موال .وغسيل اg ساليب تخفيض التكلفة و أ
 مركز خدمة لصندوق الوفVاء لضVباط الشVرطة بمديريVة اءإنشدراسة جدوى لمشروع  إعداد •

 مركVز خدمVة و صVيانة سVيارات تويوتVا إنشVاءو دراسVة جVدوى لمشVروع  ا�سVكندريةأمVن 
  .با�سكندرية

الدوليVVة  مجVVال تطبيVVق معVVايير المراجعVVة فVVيالعديVVد مVVن الVVدورات التدريبيVVة  فVVيا+شVVتراك  •
و أساسVيات ، لية ، وأنظمة الرقابVة الداخليVةوالمصرية ، و معايير المحاسبة المصرية و الدو

وتحقيVق  اgداءالموازنVات ، ومؤشVرات تقيVيم  وإعداد،  الماليوالتحليل  الفحص و المراجعة
 للسادة نالتجارييالتكاليف الحديثة ، ومبادئ المحاسبة لغير  أنظمةالشاملة ، وتطبيق  الجودة

الشركة  و ،ة القابضة للتنمية الزراعيةو بالشرك ،العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات
بشVركة  والعVاملين ، المVوانيومصVلحة  ،البحVريوالشVركة القابضVة للنقVل  ،القابضة للتجVارة
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 المصVري المركVزيبالبنVك  المصرفيوالمعھد  المركزيالحفظ  و ،التسويةمصر للمقاصة و
 .والجودة ا�نتاجية وبمعھد

  .ا�سكندريةالطابع الخاص التابعة لجامعة للعديد من الوحدات ذات  الماليالمراقب  •
  .مراجعة الحسابات والقوائم المالية للعديد من الشركات المساھمة في ا+شتراك •
  .با�سكندرية مراجعة الحسابات و القوائم المالية لبورصة اgوراق المالية في ا+شتراك •
 م ا+ستئناف.منتدب كخبير مالي في العديد من القضايا المرفوعة بدوائر محاك •
 عضو لجنة تسعير أم\ك الدولة بمحافظة ا�سكندرية. •
 جامعة ا�سكندرية. –عضو بلجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة بكلية التجارة  •
  .20441سجل محاسبين ومراجعين رقم  قانونيمحاسب  •
  . عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية •
 . ا�سكندريةجامعة -كلية التجارة –ت التجارية والبحوث وحدة الدراسا إدارة سعضو مجل •
  جامعة ا+سكندرية .  –المدير التنفيذى لمطبعة كلية التجارة  •

  الجوائز وشھادات التقدير:

جامعVة ا�سVكندرية ونقابVة  –حصل علVى العديVد مVن شVھادات التقVدير مVن كليVة التجVارة  •
 علمي والنشاط ا+جتماعي.التجاريين ونادي التجارة با�سكندرية للتفوق ال

 .2011حاصل على جائزة جامعة ا�سكندرية للتشجيع العلمي في عام  •

  النشاط ا�جتماعي:

 مستشار اللجنة ا+جتماعية والرح\ت باتحاد ط\ب كلية التجارة، جامعة ا�سكندرية. •
عضVVVVو مجلVVVVس إدارة صVVVVندوق التكافVVVVل ا+جتمVVVVاعي للطVVVV\ب بكليVVVVة التجVVVVارة جامعVVVVة  •

 .ا�سكندرية
 رائد اللجنة ا+جتماعية و الرح\ت باتحاد ط\ب كلية التجارة، جامعة ا�سكندرية. •
 جامعة ا�سكندرية. ،كلية التجارة HAND 'N HANDرائد أسرة  •
 عضو بجمعية نھضة ا�سكندرية للتنمية السياحية. •
  ا�سكندرية. –نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الكفاءات البشرية  •

 :الشركات و النواديعضوية الجمعيات العلمية و   

 عضوية نقابة التجاريين  •
  . عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية •
  .)شركة الرزق التجارية ( شركة مساھمة مصرية إدارةعضو مجلس  •
 ا�سكندرية. –عضو مجلس إدارة شركة مياه الشرب  •
 قابضة للصناعات الغذائية.عضو الجمعية العامة للشركات التابعة للشركة ال •
 عضو مجلس إدارة المعھد العالي للحاسب ا�لي ونظم المعلومات بأبو قير. •
بمحافظVVة  اتلحاسVVبا للعلVVوم ا+داريVVة المتقدمVVة و العVVاليعضVVو مجلVVس إدارة المعھVVد  •

 البحيرة.
  ة.ا�سكندريجامعة  -التجارة كلية خريجيعضوية رابطة  •
  .التجارة ناديعضوية  •
  .الرياضيسبورتنج  ناديعضوية  •
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  .الرياضيسموحة  ناديعضوية  •
  .المصرياليخت  ناديعضوية  •
  .السكندريا+تحاد  ناديعضوية  •

 


