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نبذة عامة :
مدرس محاسبة بالمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – أقوم بتدريس العديد من مواد المحاسبة
والمراجعة باللغة العربية واالنجليزية بشعبة االدارة والمحاسبة وشعبة نظم المعلومات – عضو نقابة التجاريين
– عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع – عضو جمعية الضرائب المصرية.
 الشهادات العلمية :
 دكتوراة الفلسفة في المحاسبة ـــ جامعة عين شمس – سنة .2014
 درجة الماجستير في المحاسبة – جامعة عين شمس ــ سنة . 2006
 بكالوريوس التجارة – شعبة المحاسبة – جامعة أسيوط ــ سنة . 1986

الخبرات السابقة:
 مدرس محاسبة بالمعهد العالي للدراسات النوعية – الهرم – الجيزة.




*



االهتمامات البحثية :
" أثر التعثر المالي للمشروعات الصناعية في عرقلة التنمية االقتصادية وانعكاساته البيئية " مجلة العلوم
البيئية – جامعة عين شمس – المجلد الثاني عشر – العدد الثالث – يونيو 2006ص ص.328-297
" تقويم نظم المراجعة البيئية في المنشآت الصناعية – دراسة تطبيقية " مجلة الفكر المحاسبي – كلية
التجارة –جامعة عين شمس – العدد الثاني جزء أول – السنة الثالثة عشر – ديسمبر 2009ص ص
. 429-410
" دور المراجعة القضائية في الحد من ممارسات المحاسبة االبتكارية في منظمات األعمال – دراسة
ميدانية " مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية– جامعة االسكندرية – العدد الثاني – الجزء الثاني – المجلد
( – )54يوليو - 2017ص ص .246-219
" اثر تطبيق آليات الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية لتقليل المخاطر في القطاع
المصرفي المصري "دراسة ميدانية" – بحث تحت النشر .

االهتمامات العلمية -:


















برنامج " إدارة المواهب وإدارة المعرفة " – كلية ادارة األعمال – الجامعة البريطانية – خالل الفترة من
 2019/7/9حتى .2019/7/10
مؤتمر االتحاد العام للغرف التجارية – شعبة االقتصاد الرقمي  -بعنوان " االستثمار في مستقبل مصر
االقتصاد الرقمي " – الثالثاء  - 2019/6/11فندق جراند نايل تاور – القاهرة .
مؤتمر الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب رقم ( – )26بعنوان " المنظومة الضريبية الواقع-
الفرص – التحديات" خالل الفترة من  28إلى  30يناير  – 2019دار الحرب االلكترونية – القاهرة.
المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لبحوث األزمات  -كلية التجارة – جامعة عين شمس – 2018/11/24
دار الضيافة – جامعة عين شمس .
المؤتمر العلمي السنوي لقسم المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة – جامعة عين شمس – بعنوان
" االتجاهات الحديثة في المحاسبة في ظل معايير التقارير المالية الدولية الحديثة وتأثيراتها الضريبية –
 – 2018/4/15دار الضيافة – جامعة عين شمس .
دورة بعنوان " توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالي " والتي نظمتها
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد والتي أُقيمت بالمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا
المعلومات – أكاديمية الشروق – خالل الفترة من  2016/2/16إلى .2016/2/18
دورة " الحسابات الختامية " مركز التدريب بوزارة المالية من  2014/5/18إلى 2014/5/27
دورة " التجزئة المصرفية " مركز التدريب بنك االسكندرية من  2009/4/16إلى 2009/4/16
دورة " االستعالم االئتماني "  I-SCOREمركز التدريب بنك االسكندرية من  7-3مايو 2008
برنامج " اعداد الخبراء المصرفيين " مركز الدراسات القضائية بالفترة من  4-1يوليو.2010
دورة "مكافحة غسيل األموال " BANKER’S ACADEMYدولة الكويت بالفترةمن2009/2/10-3
دورة"مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة " المعهد المصرفي بالفترة من 17-15ديسمبر2007
دورة " بطاقات االئتمان والدفع " مركز التدريب ببنك االسكندرية الفترة من  13-6فبراير 2005
دورة " برنامج البنوك االلكترونية "مركزالتدريب ببنك االسكندريةالفترة من 15-14مارس2004
دورة " قواعد البيانات  MS ACCESS XPالمعهد المصرفي الفترة من  19-15فبراير 2004
دورة " المحاسبة المالية في المصارف " المعهد المصرفي الفترة من  16-13يوليو 2003

* المواد والمحاضرات باللغة العربية :
مبادئ المحاسبة المالية ( – )1محاسبة شركات األشخاص  -المحاسبة الحكومية والقومية  -المراجعة –
المحاسبة المالية المتقدمة  -المحاسبة االدارية  -مبادئ المحاسبة المالية (. )2
المواد والمحاضرات باللغة االنجليزية -:
CORPORATE ACCOUNTING - MANAGERIAL ACCOUNTING – COST ACCOUNTING

معلومات االتصال:
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