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 :المؤھالت العلمیة

 .٢٠١٥دكتوراه الفلسفة في المحاسبة، كلیة التجارة، جامعة سوھاج، مایو  
  .٢٠٠٩، أغسطس سوھاججامعة ، كلیة التجارة، دكتوراه في المحاسبةتأھیلي  
  .٢٠٠٨، سبتمبر سوھاج جامعةدرجة الماجستیر في المحاسبة، كلیة التجارة،  
  .٢٠٠٠، أكتوبر جنوب الوادي جامعةتمھیدي ماجستیر في المحاسبة، كلیة التجارة بسوھاج،  
 .١٩٩٧، یونیة التجارة بسوھاج، جامعة جنوب الواديبكالوریوس التجارة شعبة محاسبة، كلیة درجة  

  

 :التدرج الوظیفي

 .وحتى اآلن ٢٧/٧/٢٠١٥مدرس بقسم المحاسبة، كلیة التجارة، جامعة سوھاج اعتباراً من  
  .٢٧/١٠/٢٠٠٨سوھاج اعتباراً من جامعة مدرس مساعد بقسم المحاسبة، كلیة التجارة،  
 .٢٦/٤/١٩٩٨اعتباراً من  جنوب الوادي جامعة، بسوھاج معید بقسم المحاسبة، كلیة التجارة 
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 :الكتب والمؤلفات

 .٢٠١٦المحاسبة في الوحدات الحكومیة والحسابات القومیة، مؤسسة بداري للطباعة، أسیوط،  
  .٢٠١٦قراءات في أصول المراجعة، بدون ناشر،  
 .٢٠١٦ناشر، التقییم المحاسبي ودراسات الجدوى للمشروعات االستثماریة، بدون  
 .٢٠١٦موضوعات في نظریة المحاسبة، مؤسسة بداري للطباعة، أسیوط،  
 .٢٠١٦مؤسسة بداري للطباعة، أسیوط، موضوعات في نظم المعلومات المحاسبیة،  
 .٢٠١٦قضایا محاسبیة معاصرة، مؤسسة بداري للطباعة، أسیوط،  
 .٢٠١٧ المحاسبة في المنشآت المتخصصة، مؤسسة بداري للطباعة، أسیوط، 
 .٢٠١٧دراسات في المحاسبة المالیة، مؤسسة بداري للطباعة، أسیوط،  
 Accounting Studies in English Language, Badary printing inc, Assuit, 2018 
 .٢٠١٩دراسات الجدوى والتقییم المحاسبي، مؤسسة بداري للطباعة، أسیوط،  
داري : المصریةمراجعة الحسابات في ضوء معاییر المراجعة   ة ب األصول العلمیة والحاالت العملیة، مؤسس

 .٢٠١٩للطباعة، أسیوط، 
  

 :المقررات التدریسیة

 :تدریس المقررات التالیة في مرحلة البكالوریوس 
 .محاسبة شركات األشخاص -
 .المحاسبة المتوسطة -
 .أصول المراجعة -
 .أصول محاسبة التكالیف -
 .دراسات الجدوى والتقییم المحاسبي -
 .المحاسبة في المنشآت السیاحیة والفندقیة -
 .طرق المحاسبة والحسابات الختامیة -
 .المحاسبة الحكومیة والقومیة -
 .تطبیقات محاسبیة على الحاسب -
 .مشاكل محاسبیة معاصرة -
 .المحاسبة المتخصصة -
- Accounting Studies in English Language.  
 :العلیاتدریس المقررات التالیة في مرحلة الدراسات  
 .نظریة المحاسبة -
 .نظم المعلومات المحاسبیة -
 .حسابات حكومیة -
 .محاسبة مالیة -
 .حاالت المراجعة -



 -٣ - 
 

  
 :الرسائل واألبحاث العلمیة

وان  ورة بعن ر منش تیر غی الة ماجس الي: "رس ي األداء الم ادیة ف دة االقتص ائص الوح ر خص ة : أث دراس
 .٢٠٠٨، كلیة التجارة، جامعة سوھاج، "اختباریة

وان  ورة بعن ر منش وراه غی الة دكت دة : "رس ة الوح د قیم ي تحدی ة ف ول المعرفی ن األص بة ع دور المحاس
 .٢٠١٥، كلیة التجارة، جامعة سوھاج، "دراسة نظریة وتطبیقیة: االقتصادیة

وان  ور بعن ث منش الي: "بح ي األداء الم ا ف ري وأثرھ ال الفك رأس الم افة ل ة المض اس القیم ة : قی دراس
ة وان، ، الم"میدانی ة حل ال، جامع ارة وإدارة األعم ة التج ة، كلی ات التجاری وث والدراس ة للبح ة العلمی جل
 .٢٠١٥، العدد الرابع، ٢٩المجلد 

وقیة: "بحث منشور بعنوان  ة الس د القیم ة : المسئولیة االجتماعیة للشركات ودورھا في تحدی ة میدانی دراس
ریة اھمة المص ركات المس ى ش ة "عل وث التجاری ة البح وھاج، ، مجل ة س ارة، جامع ة التج رة، كلی المعاص

 .٢٠١٥، الجزء الثاني من العدد الثاني، ٢٩المجلد 
  

 :اإلشراف على الرسائل العلمیة

تیر   ةرسالة ماجس ي : للباحث اء رشدي عل وانعلی ن : "بعن ف ع ي الكش ة ف ر المالی رات غی تخدام المؤش اس
 .٢٠١٧، كلیة التجارة، جامعة سوھاج، "اختباریةدراسة : الغش بالقوائم المالیة من قبل مراجع الحسابات

ارك : للباحثةرسالة ماجستیر   ي مب وانابتسام حسن محمد عل ة : "بعن ودة البیئی الیف الج ل تك ة وتحلی دراس
ا اح عنھ ة: واإلفص ة وتطبیقی ة نظری ادات، "دراس ة الس ة مدین ة، جامع وث البیئی ات والبح د الدراس ، معھ

٢٠١٧. 
  

 :المھام اإلداریة

ن   ى  ٣/١٠/٢٠١٥مدیر وحدة تقویم نظم الطالب واالمتحانات بكلیة التجارة، جامعة سوھاج اعتباراً م وحت
 .اآلن

از اإلداري   و الجھ ادلعض ل لإلعتم تمر والتأھی ویر المس روع التط ة  CIQAP مش ارة، جامع ة التج بكلی
 .وحتى اآلن ٣/١٠/٢٠١٥سوھاج اعتباراً من 

 .وحتى اآلن ٢٥/٩/٢٠١٥التجارة، جامعة سوھاج اعتباراً من عضو لجنة المكتبات بكلیة  
 .٢٠١٥/٢٠١٦عن العام الدراسي أمین مجلس قسم المحاسبة، كلیة التجارة، جامعة سوھاج  
 .٢٠١٧/٢٠١٨عضو بمجلس الكلیة، كلیة التجارة، جامعة سوھاج عن العام الدراسي  

  
 :األكادیمي أعمال الجودة واالعتماد

ارة   ة التج ا بكلی ات العلی الوریوس والدراس ي البك ة  –المشاركة في توصیف البرامج األكادیمیة لمرحلت جامع
 .سوھاج

ارة   ة التج ا بكلی الوریوس والدراسات العلی ي البك م المحاسبة لمرحلت ررات قس یف مق ي توص  –المشاركة ف
 .جامعة سوھاج
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  :دورات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس

 :الدورات التالیة في) FLDC(بمشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات االشتراك  

  اسم الدورة التدریبیة  م
  مدة التدریب

  مدرب  متدرب  مكان االنعقاد
  إلى  من

  مركز التدریب  ٢٤/٥/٢٠٠٥  ٢١/٥/٢٠٠٥  مھارات التفكیر الفعال  ١
      جامعة جنوب الوادي

  مركز التدریب  ١٩/١٢/٢٠٠٥  ١٧/١٢/٢٠٠٥  مھارات االتصال الفعال  ٢
      جامعة جنوب الوادي

  مركز التدریب  ٢٥/١٢/٢٠٠٥  ٢١/١٢/٢٠٠٥  )S1(التدریس بالتقنیة   ٣
      جامعة جنوب الوادي

  مركز التدریب  ٩/٢/٢٠٠٦  ٦/٢/٢٠٠٦  مھارات التدریس الفعال  ٤
      جامعة جنوب الوادي

  مركز التدریب  ٢٢/٢/٢٠٠٦  ٢٠/٢/٢٠٠٦  أخالقیات وآداب المھنة  ٥
      جامعة جنوب الوادي

  مركز التدریب  ٢/٣/٢٠٠٦  ٢٧/٢/٢٠٠٦  أسالیب البحث العلمي  ٦
      جامعة جنوب الوادي

ة   ٧ ب المالی ة الجوان والقانونی
  في األعمال الجامعیة

  مركز التدریب  ٢٢/٧/٢٠١٠  ٢٠/٧/٢٠١٠
      جامعة سوھاج

وث   ٨ روعات البح مش
  والدولیةالتنافسیة المحلیة 

  مركز التدریب  ٢٩/٧/٢٠١٠  ٢٧/٧/٢٠١٠
      جامعة سوھاج

  مركز التدریب  ٢٦/٨/٢٠١٠  ٢٤/٨/٢٠١٠  إدارة الفریق البحثي  ٩
      جامعة سوھاج

  مركز التدریب  ٦/٩/٢٠١٠  ٤/٩/٢٠١٠  الجامعیةاإلدارة   ١٠
      جامعة سوھاج

معاییر الجودة في العملیة   ١١
  التدریسیة

  مركز التدریب  ٢٨/٥/٢٠١٢  ٢٦/٥/٢٠١٢
      جامعة سوھاج

  مركز التدریب  ٢٠١٦/ ١٢/١٢  ٢٠١٦/ ١٠/١٢  التخطیط االستراتیجي  ١٢
     جامعة سوھاج

  مركز التدریب  ٢٠١٦/ ٢٧/١٢  ٢٠١٦/ ٢٦/١٢  التخطیط االستراتیجي  ١٣
     جامعة سوھاج

  مركز التدریب  ٢٠١٨/ ١١/٤  ٢٠١٨/ ١٠/٤  اإلدارة الجامعیة  ١٤
    جامعة سوھاج

وث   ١٥ روعات البح مش
  التنافسیة المحلیة والعالمیة

  مركز التدریب  ٢٨/٦/٢٠١٨  ٢٦/٦/٢٠١٨
     جامعة سوھاج

  دربینالمتدریب   ١٦
)TOT(  

  التدریب مركز  ٢٠١٨/ ١٢/٧  ٢٠١٨/ ٨/٧
    جامعة سوھاج

ة   ١٧ ب المالی الجوان
ال  ي األعم ة ف والقانونی

  الجامعیة

  مركز التدریب  ٢٠١٨/ ١١/٩  ٢٠١٨/ ١٠/٩
    جامعة سوھاج
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  اسم الدورة التدریبیة  م
  مدة التدریب

  مدرب  متدرب  مكان االنعقاد
  إلى  من

دوى   ١٨ ات الج دراس
  االقتصادیة

  مركز التدریب  ٢٠١٨/ ٢٠/٩  ٢٠١٨/ ١٨/٩
     جامعة سوھاج

  مركز التدریب  ٢٠١٨/ ١٧/١٠  ٢٠١٨/ ١٦/١٠  تقییم وإدارة المخاطر  ١٩
    جامعة سوھاج

دربین   ٢٠ دریب الم  TOTت
دربي " ارات م ة مھ تنمی

  "عمالة األیریاد

  مركز التدریب  ٢٠١٨/ ١٥/١١  ٢٠١٨/ ١١/١١
    جامعة سوھاج

  
 :دورات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

م   ي نظ املین عل اونیھم والع دریس ومع ة الت دریب أعضاء ھیئ ات االشتراك بمشروع ت ا المعلوم وتكنولوجی
 :واجتیاز الدورات التالیة سوھاجبجامعة ) ICTP(واالتصاالت 

- Basic Track (1): Typing, IT, Windows, Word, Excel, PC Maintenance. 
- Basic Track (2): Power Point, Database, Internet. 
- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
- Photoshop graphic program. 
- MIS by laws and control affairs. 
- EndNote. 
- Statistical analysis using SPSS. 
- Training of Trainers (TOT). 

    
 :دورات أخرى ومؤتمرات

وھاج   ة بس ة التربی ن  –اجتیاز دورة إعداد المعلم الجامعي المنعقدة بكلی رة م ي الفت وادي ف وب ال ة جن جامع
 .٢/٣/٢٠٠٦إلي  ١٨/٢/٢٠٠٦

ة اآلداب   دة بكلی دكتوراه المنعق ة ال جیل لدرج یة للتس رة  –اجتیاز دورة اللغة الفرنس ي الفت وھاج ف ة س جامع
 .١٢/٣/٢٠٠٩إلي  ١٤/٢/٢٠٠٩من 

روعات   دة إدارة المش ل بوح ة عم ي ورش تراك ف مي  –االش ت مس وھاج تح ة س رویج "جامع روع الت لمش
 .٨/١١/٢٠١٠بتاریخ "  tempusالتمبس 

ة"البرنامج التدریبي  اجتیاز  ة الجامعی اییر األكادیمی ویم " توصیف المقررات والمع م تق ویر نظ بمشروع تط
 .٢٨/١٢/٢٠١٠إلي  ٢٦/١٢/٢٠١٠في الفترة من  سوھاججامعة  –الطالب واالمتحانات 

بة   ي المحاس دولي ف اھرة ال ة الق ؤتمر جامع ي م  Cairo University International"المشاركة ف
Conference on Accounting (CUICA)" سبتمبر  ١٣-١٢، كلیة التجارة، جامعة القاھرة، الفترة

٢٠١٥. 
ة   ة والقانونی ات األمنی ة والدراس ة الجنائی وم األدل ز عل ؤتمر مرك ي م اركة ف ت  –المش وھاج تح ة س جامع

ة"مسمى  وض الجریم ز العرب"دور األدلة الجنائیة والطب الشرعي في كشف غم وق، المرك ة الحق ي ، كلی
 .٢٤/٣/٢٠١٨للدراسات والتدریب وإعداد الباحثین بالتعاون مع جامعة سوھاج، السبت الموافق 
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وان   ت عن احثین تح باب الب ع لش ي الراب ؤتمر العلم ي الم اركة ف ة "المش ي التنمی ي ف ث العلم دور البح
 .٢٠١٨أبریل  ١٨-١٧، جامعة سوھاج، الفترة "المستدامة

ز العال  ل بمرك ة عم ي ورش تراك ف ة االش ات الدولی مى  –ق ت مس وھاج تح ة س اون "جامع ین التع ة ب العالق
 .٢/١٢/٢٠١٨، بتاریخ "الدولي واألمن القومي

ت  –المشاركة في ورشة عمل بمركز علوم األدلة الجنائیة والدراسات األمنیة والقانونیة   وھاج تح جامعة س
مى  ر و"مس ف والتزوی رائم التزیی ف ج ي كش تخدمة ف ة المس الیب الحدیث ى األس درة عل واد المخ أثیر الم ت

 ٦/١٢/٢٠١٨، بتاریخ "الكتابة الیدویة
امج   از برن ھ"اجتی اد ومكافحت ن الفس ة م ة للوقای ة المجتمعی ة، "الثقاف ة اإلداری ة الرقاب ن ، ھیئ رة م الفت

٢٠/١٢/٢٠١٨ – ١٥/١٢/٢٠١٨. 
ة"اجتیاز برنامج   اییر المرجعی ة والمع اییر األكادیمی ات المع ة "أسس وتطبیق ودة، جامع مان الج ز ض ، مرك

 .٢٦/١٢/٢٠١٨ – ٢٥/١٢/٢٠١٨سوھاج، الفترة من 
وان   ت عن الي تح یم الع ویر التعل روعات تط دة إدارة مش ل بوح ة عم ي ورش تراك ف ویم "االش الیب التق أس

 .١٣/٢/٢٠١٩ – ١١/٢/٢٠١٩ة من ، الفتر"وإعداد المفردة االختباریة
وان   ت عن الي تح یم الع ویر التعل روعات تط دة إدارة مش ل بوح ة عم ي ورش تراك ف ارات "االش االختب

 .١٨/٢/٢٠١٩ – ١٧/٢/٢٠١٩، الفترة من "اإللیكترونیة
  

 :والحاسب اتمھارات اللغ

  ).اللغة األم(اللغة العربیة  
 .)TOEFL Score 567( واجتیاز اختبار التویفل إجادة اللغة االنجلیزیة تحدثاً وكتابة 
 ).إنترنت –باوربوینت  –إكسل  –وورد  –ویندوز ( الحاسباستخدام مھارات إجادة  
 .SPSSبرنامج التحلیل اإلحصائي  استخدامإجادة  

    
 :األنشطة األخرى

 .األلمانیة GIZأكادیمیة البحث العلمي مع  -"مركز تنافسیة ریادة األعمال بسوھاج"باحث بمشروع  
  .جامعة سوھاج –برنامج التعلیم المفتوح بكلیة التجارة مرشد أكادیمي لمجموعة من طالب  
 .جامعة سوھاج –برامج المحاسبة بكلیة التجارة  المشاركة في تطویر الئحة 
 .جامعة سوھاج –المحاسبة بكلیة التجارة المشاركة في وضع الخطة البحثیة لقسم  
 .والمجتمعیة الطالبیة المشاركة في األنشطة 

  


