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الشهادات العلمية:

درجة الدكتوراه في فلسفة المحاسبة  -من جامعة عين شمس
وعنوان الرسالة

"تصميم نموذج مقترح لقياس تكلفة التدهور البيئي ببعض قطاعات التشييد والبناء".

الخبرات السابقة:
-1

استشاري مالي وإداري بمركز الخدمات التجارية -بالمملكة العربية السعودية.

 -2التدريس كمعيد ومدرس مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بأكاديمية القاهرة الجديدة -بقسم
المحاسبة والمراجعة.

 -3إلقاء محاضرات متعلقة بأصول المحاسبة والمراجعة في بعض المعاهد التجارية المتخصصة.
 -4مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة كمحاسب قانوني .
االهتمامات البحثية:

اإلشراف على رسائل علمية  :مشاريع الطالب  -ماجستير – دكتوراه.
باإلضافة إلى األبحاث المحكمة والمنشورة :

 - 1العالقة التفاعلية بين حوكمة الشركات وجودة المراجعة في ظل قانون " Soxد ارســة ميدانيــة "
مجلة الفكر المحاسبي – كلية التجارة -جامعة عين شمس – العدد الثاني -يوليو.2014
 - 2تأثير اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية البيئية على جودة المحتوى المعلوماتى للقوائم المالية
"دراسة ميدانية"  -مجلة الفكر المحاسبي – كلية التجارة -جامعة عين شمس– العدد الثالث -
أكتوبر. 2014
 – 3مراجعة األحداث الالحقة في ضوء معايير التقارير المالية  IFRSوانعكاسات ذلك على ج ــودة
المعلومات المحاسبية  -مجلة الفكر المحاسبي  -كلية التجارة -جامعة عين شمس– العدد الثاني -
أكتوبر. 2015
 - 4تأثير جودة األرباح على األداء السوقي للمنشأة " دراسة ميدانية" مجلة المحاسبة والمراجعة
 -AUJAAكلية التجارة  -جامعة بني سويف – العدد الثاني – المجلد الثالث -ديسمبر .2015

 - 5تأثير تكامل مدخل المراجعة على أساس المخاطر وتفعيل آليات حوكمة الشركات على جـ ـ ـ ــودة
عملية المراجعة  -المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية -كلية التجارة – جامعة حلوان  -المجلد
 – 29العدد الرابع – الجزء الثاني.2015-
 -6دور المحاسبة المستدامة في تحسين المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية  -مجلة الفكر
المحاسبي  -كلية التجارة -جامعة عين شمس– العدد الثاني -يوليو .2017
 -7استخدام نظام التقييم الذاتي لمخاطر الرقابة في ضبط وتقييم المخاطر  -مجلة الفكر المحاسبي -
كلية التجارة  -جامعة عين شمس– العدد الثالث  -أكتوبر .2017
 -8ورقة بحثية عن  :دور المؤشر المصري لمسؤولية الشركات في تحقيق االستدامة.2017
 -9ورقة بحثية عن  :اثر اإلفصاح عن أنشطة المراجعة الداخلية في القوائم المالية على زيادة كفاءة
وفاعلية اتخاذ الق اررات.2017
الشروق –
 -10قياس اثر استخدام نظام المعلومات المحاسبية على جودة األداء المؤسسي -مجلة
.2018
االهتمامات العلمية:

قراءة الكتب العلمية المتخصصة واالشتراك في المجالت التخصصية الحديثة.
المواد والمحاضرات:

 -1محاسبة مالية.1

 -2محاسبة مالية.2

 -3محاسبة متوسطة.
 -4محاسبة دولية.

 -5محاسبة ومراجعة باستخدام الحاسب.
 -6نظم معلومات محاسبية.

 -7أصول محاسبة التكاليف.
 -8محاسبة الزكاة والدخل.

 -9مبادئ أصول المراجعة.

 -10محاسبة مالية متقدمة
معلومات االتصال :عن طريق الميل
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