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 ً   الـعـلـمـیـة المؤھالت: ثـانـیـا

  

  التقدیر   التخصص  البلد  اســم الجامعـــة  ســنة التخـرج  الدرجـة

  الشرف  امتیاز مع مرتبة  محاسبة  مصر  جامعة القاھرة  ٢٠٠٩ البكالوریـوس

ماجستیر  تمھیدي   امتیاز   محاسبة   مصر   جامعة القاھرة  ٢٠١١ 

  -  محاسبة   مصر  جامعة القاھرة  ٢٠١٣ الماجســــتیـر

  امتیاز   محاسبة   مصر   جامعة القاھرة  ٢٠١٤ تمھیدي دكتوراه

  -  محاسبة   مصر  جامعة القاھرة ٢٠١٨ الدكـتــــوراه

  

 ً   السابقة والخبرات التدرج الوظیفي: ثـالـثـا
  

  الفترة الزمنیة  جھة العمل  الوظیفة

  م ٢٠١٣ حتى ٢٠١٠ من  جامعة القاھرة  –كلیة التجارة   معید

  م ٢٠١٨حتى  ٢٠١٣ من  جامعة القاھرة  –كلیة التجارة    مدرس مساعد

  اآلن حتى   ٢٠١٨ من  جامعة القاھرة  –كلیة التجارة   مدرس 
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 ً   الـعـلـمـیـةالرسائل : رابـعـا

  

  المشرفون  العنوان  الة الرس

بنظریة  (JIT) الوقت المحدد فيتعدیل نظام اإلنتاج   رسالة الماجستیر 
   تحسین التكلفة واألداء بھدف  (TOC) القیود

  سعید یحیى ضو / د.أ

المال بمخاطر التركز  رأسثر تعدیل معیار كفایة أ  رسالة الدكتوراه  
:  البنوك أداءالمخاطر وتحسین  إدارةعلى كفاءة 

  المدخل المعتمد على التصنیف الداخلي للمخاطر 

  مجدي جمال عبدالقادر/ د .أ
  ھبة صالح الدین / د

  

 ً   المقررات التي قام العضو بتدریسھا : خامسا

  الفرقة   اسم المقرر   م

   األولىالفرقة   المحاسبة المالیة   ١

  الفرقة الثانیة   المحاسبة الحكومیة   ٢

  رقة الثالثةالف  ١محاسبة التكالیف   ٣

  الفرقة الرابعة  ٢محاسبة التكالیف   ٤

  الفرقة الرابعة  بحوث العملیات في المحاسبة   ٥

  الفرقة الرابعة  محاسبة المنشات المتخصصة   ٦

  الفرقة الرابعة  محاسبیة المعلومات النظم   ٧

  الفرقة الرابعة   اإلداریةمحاسبة ال  ٨

  الفرقة الرابعة  مشروع الاقتصادیات   ٩

١٠  Accounting information systems الفرقة الرابعة  

  

  الدورات التدریبیة: سادساً 
  

  إلــى  مــن  اسم الرب�مـج  م

  ٢٥/٢/٢٠١٣  ٢٣/٢/٢٠١٣  نظم الساعات املعتمدة   ١

  ٢٨/٢/٢٠١٣  ٢٦/٢/٢٠١٣  تنظيم املؤمترات العلمية  ٢

اجلامعية  األعمال يفاجلوانب املالية والقانونية   ٣  ٢٠/٧/٢٠١٣  ٢١/٧/٢٠١٣  

التدريس  يفاالجتاهات احلديثة   ٤  ٢٢/٧/٢٠١٣  ٢٣/٧/٢٠١٣  

العملية التدريسية  يفمعايري اجلودة   ٥  ٢٤/٧/٢٠١٣  ٢٥/٧/٢٠١٣  

الوقت واالجتماعات  إدارة  ٦  ٢٧/٧/٢٠١٣  ٢٨/٧/٢٠١٣  

اجلامعية  اإلدارة  ٧  ١٠/١/٢٠١٨  ١١/١/٢٠١٨  

١٣/١/٢٠١٨ نظم االمتحا�ت وتقومي الطالب   ٨  ١٤/١/٢٠١٨  

١٣/١/٢٠١٨  اجلامعيالعمل  يفوسلوك املهنة  آداب  ٩  ١٤/١/٢٠١٨  



3 
 

الفريق البحثي إدارة  ١٠  ١٥/١/٢٠١٨  ١٦/١/٢٠١٨  

١٥/١/٢٠١٨ مهارات العرض الفعال  ١١  ١٦/١/٢٠١٨  

للبحوث العلمية  الدويلالنشر   ١٢  ١٧/١/٢٠١٨  ١٨/١/٢٠١٨  

  
 ً   الخبرات العملیة واالستشاریة : سابعا

  

  . في جمھوریة مصر العربیة مین التكافليأشركات التلعدد من ركة في إعداد دراسات الجدوى المشا  ١

  . جمھوریة مصر العربیة فيتصمیم نظم معلومات محاسبیة لعدد من الشركات العاملة  فيالمشاركة   ٢

. القیام بمراجعة حسابات عدد كبیر من الشركات العاملة في جمھوریة مصر العربیة  ٣  

جامعة القاھرة  –د أعضاء فریق العمل المشاركین في إعداد الجداول الدراسیة بكلیة التجارة اح  ٤  

 جامعة القاھرة –المشاركة في تنظیم المؤتمر الدولي الثاني بكلیة التجارة   ٥
"International Conference on Business Sciences 2018"  

  

  المؤتمرات العلمیة: ثامنا
 Measuring" ؤتمر الدولي الثاني بكلیة التجارة جامعة القاھرة بورقة عمل بعنوان المشاركة في الم  ١

the Impact of Implementing Basel II on the Profitability of Egyptian Banks: 
Evidence from Emerging Markets"   

  
  

 ً   دورات اللغة والحاسب اآللي : تاسعا
  الدرجة   اسم الدورة   م

١  TOFEL   ٦٧٠  

٢  WINDOWS, WORD ,EXCEL امتياز  

 




