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رئيس االدارة المركزية للصادرات ببورسعيد – مدير عام الجمارك ببورسعيد

تم تعيينة فى  1973/9/1وتدرجة فى المناصب حتى الدرجة العليا
بالجامعات والمعاهد مدرس غير متفرغ لمادة االقتصاد السياسى ومادة العالقات العام واالعالن فى كلية التربية النوعية
مدرس غير متفرغ بالجامعات لمادة الجمارك والمناطق الحر واالسثمار – المحاسبة المالحية – المحاسبة المالية.
محاضر رئيسي بالجهاز المركزى للتنظيم واالدارة لدورات الترقية للعاملين بالدولة لدرجة ( مدير ادارة – مدير عام ).
محاضر فى مركز الدراسات للعاملين المصريين والعرب خالل برامج تدريبية منظمة.
حاضر بالهيئة العامة لميناء بورسعيد.
مدير مركز التدريب والتطوير والتنمية المستدامة بالمعهد العالى للحاسبات – اكاديمية الشروق

الشهادات العلمية
 -1دكتورا فلسفة المحاسبة عام  1٩٩1كلية التجارة جامعة قناة السويس
عنوان الرسالة :قياس تكلفة تشكيلة المنتجات بهدف ترشيد قرارات التصنيع بالمناطق الحرة العامة بالتطبيق على المناطق
الحرة ببورسعيد
 --2ماجستير فى المحاسبة عام  1٩85كلية التجارة جامعة قناة السويس
عنوان الرسالة :المراجعة االدارية كاداه لزيادة كفائة التحاسب الجمركى بالتطبيق على قطاع جمارك بورسعيد
 -3دبلوم دراسات عليا فى المحاسبة والمراجعة األول على الدفعة  1٩80جامعة المنصورة

الخبرات السابقة:
 )1الندب للعمل كمدرس حبمل تدريسى ىف كلية التجارة جامعة املنصورة ،والعمل كمنتدب ىف كلية الرتية النوعية و
كلية التجارة جامعة بورسعيد
 )2سكرتري عام منطقة اسكواش بورسعيد لدورتني متتاليتني بقرار من وزير الشباب
 )3عضو جملس ادارة اندى رواترى بورسعيد ورئيسا للنادى وحضور العديد من املؤمترات الدولية
 )4عضو جملس ادارة مدارس ليسيه احلرية
 )5عضو ابملعاهد القومية لعدة دورات
 )6إلقاء احملاضرات العامة ىف مراكز التدريب واجلهات احلكومية املتخصصة واملرتبطة مبجال احملاسبة

االهتمامات البحثية:
 -1دور الصادرات المصرية فى زيادة كفاءة التحاسب الجمركى بالتطبيق على جمارك جمهورية مصر العربية  -مجلة
االدارة بالجهاز المركزي للتنظيم واالدارة  ٢٠٠٩م
 -٢مدي مواكبة المراجعين الداخليين لمتطلبات تكنولوجيا نظام الرقابة الداخلية بالموانى المصرية  .مجلة الشروق
العدد السادس ،يونيو ٢٠1٢

Egyptian parts keep up with the internal auditors to the requirement of information technology internal
 -٣اثر تطوير معاييز التقرير المالى الدولي علي تنشيط كفاءة سوق راس المال المصري ( دراسة تطبيقية مقارنة)
مجلة الشروق ،العدد السادس،يونيو ٢٠1٣
e efficiency o the Egyptian the impact of the development of international financial reporting standard do to
capital market.( an empirical study compared
 -4ادارة المعرفة ودورها فى تطوير أنظمة المعلومات المحاسبية لترشيد القرارات االدارية فى ظل تقنيات المعلومات
الحديثة فى الوحدات الحكومية ( دراسة ميدانية)
 -5التنظير العلمى لظاهرة المخاطر الجمركية ودور انظمة المراجعة الداخلية االلكترونية فى تخفيضها
(دراسة تطبيقية على مصلحة الجمارك)

االهتمامات العلمية:
حضور الندوات والمؤتمرات العلمية المرتبطة بالمحاسبة واإلدارة وتكنولوجيا المعلومات ومحاولة عمل ابحاث
علمية متعلقة بهذه المجاالت ونشرها فى مجلة األكاديمية

المواد والمحاضرات:
 -1مادة محاسبة مالية
 -2مادة محاسبة شركات اشخاص
 -3مادة محاسبة التكاليف
 -4مادة تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب
 -5مادة المراجعة
 -6مادة نظم معلومات محاسبية
 -7مادة محاسبة ادارية

معلومات االتصال:
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