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 العممية:المؤهالت  -

ــــين جـــامعتي  - ــــورال الفمســــفة فـــي المحاســــبة ك إشـــرام مشـــتر  ب الواليـــات ) مصــــر   ك طنطـــادكت
 :م  USA   Rutgers- 1997)  المتحدة األمريكية

 The incremental predictive value of theبعنــوان: 

statement of cash flows over earnings- the case of 
business failure           

 .   م 1993 -طنطاماجستير في المحاسبة من جامعة  -

المحاســبة عــن المســئولية االجتماعيــة لموحــدات االقتصــاديةك ب ــدم تقــويم  بعنــوان:
 .1990 كاألداء رسالة ماجستيرك غير منشورة

 . م1983 طنطابكالوريوس المحاسـبة من جامعة  -
 :التدرج الوظيفي

 م .28/12/1983معيد بقسم المحاسبة والمراجعة بكمية التجارة جامعة طنطا من  -1
 م .6/6/1993مدرس مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكمية التجارة جامعة طنطا من  -2

 م 1997/ 29/7ا من  مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة بكمية التجارة جامعة طنط -3

معـــار لمعمـــل بمع ـــد اإلدارة العامـــة بالريـــاض بالمممكـــة العربيـــة الســـعودية لمـــدة عشـــر ســـنوات  -4
 م.)أستاذ مساعد ثم أستاذ مشار  2338م حتى عام 1998خالل الفترة من عام 

م حتـى 33/3/2334أستاذ مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكمية التجارة جامعة طنطـا مـن  -5
 م23/7/2338

 م21/7/2338من  خكفر الشيأستاذ مساعد بقسم والمراجعة بكمية التجارة جامعة  -6

 .م 3/9/2338لمدراسات العميا والبحوث من  خكفر الشيوكيل كمية التجارة جامعة  -7

 م.26/11/2313لشئون التعميم والطالب من  خوكيل كمية التجارة جامعة كفر الشي -8

 البحوث المنشورة 
 لمترقية لوظيفة أستاذ: العمميةلمجنة  بحوث متقدم بها

رقم ونوع 
 البحث

 تاريخ النشر مكان النشر عنوان البحث

 األول )فردي 
 منشور

تقيـــــــيم مســــــــتوب اإلفصـــــــاح المحاســــــــبي فــــــــي 
 التقارير المالية لمشركات المساهمة المصرية

ـــــــــة العمميـــــــــة لمتجـــــــــارة  المجم
ـــــــة التجـــــــارةك  ـــــــلك كمي والتموي

 جامعة طنطا

العــــــــدد الثــــــــانيك 
 م ك 2336

 لممحق األولا
 الثاني )فردي 

 منشور
اآلليــات المحاســبية لتطبيــق حوكمــة الشــركات 

 وأثرها عمى قيمة المنشأة
ـــــــــة العمميـــــــــة لمتجـــــــــارة  المجم
ـــــــة التجـــــــارةك  ـــــــلك كمي والتموي

العـــــــــــــــــدد األولك 
 مك 2337
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 الممحق األول جامعة طنطا
 الثالث )فردي 

 منشور
المحتــوب المعمومــاتي لقائمــة التــدفقات النقديــة 

 اختباريهدراسة  -ها عمى قيمة المنشأةوأثر 
ـــــــــة العمميـــــــــة لمتجـــــــــارة  المجم
ـــــــة التجـــــــارةك  ـــــــلك كمي والتموي

 جامعة طنطا

ــــد الثالــــثك  المجم
 م2338

 الرابع )فردي 
 منشور

دور اإلفصـــاح المحاســـبي عـــن األداء البيئـــي 
 في ترشيد وتحسين جودة التقارير المالية.

ــــــةك  ــــــة البحــــــوث التجاري مجم
ـــــــــــة التجـــــــــــارةك جامعـــــــــــة  كمي

 لزقازيقا

العـــــــــــــــــدد األولك 
ك 2339ينــــــــــاير 
 31المجمد 

الخامس 
 )فردي 

 منشور

أثـــــر توجـــــه معـــــايير المحاســـــبة نحـــــو القيمـــــة 
العادلــة عمــى الخصــائص النوعيــة لممعمومــات 

 المحاسبية في ظل األزمة المالية العالمية

مجمــة كميــة التجــارة لمبحــوث 
 العمميةك جامعة اإلسكندرية

  46مجمد )
العدد الثانيك 

يو يول
كالجزء 2339
 الثاني

 السادس
 )فردي 
 منشور
 

 العالقة بين حوكمة الشركات وجودة األرباح 

وأثرها عمى جودة التقارير المالية في بيئة 

 األعمال المصرية

 

ـــــــــة العمميـــــــــة لمتجـــــــــارة  المجم
ـــــــة التجـــــــارةك  ـــــــلك كمي والتموي

 جامعة طنطا

 العدد الثاني
ك 2313يوليو

 الجزء الثاني
 

 
 :ساعديفة أستاذ مبحوث الترقية لوظ

: بـــالتطبيق عمـــى ختباريـــةادراســـة نظريـــة  -ســـوق األوراق الماليـــة يدور البيانـــات المحاســـبية فـــ -
المممكة العربية السعوديةك مجمة التجارة والتمويلك المجمة العممية لكمية التجارة جامعة طنطاكالعـدد 

 28 -1م.من ص 2333األول 

لنشـــاط كأســـاس لقيـــاس تكمفـــة الخـــدمات الصـــحية مـــدخل المحاســـبة عـــن التكمفـــة عمـــى أســـاس ا -
بالمستشــفياتك مجمــة اإلدارة العامــةك مع ــد اإلدارة العامــة بالمممكــة العربيــة الســعوديةك العــدد األول 

 .98 -43م. من ص 2332أبريل  هـك1423محرم 

مصرك تقرير المراجعة وفجوة التوقعات بين المراجعين والمستثمرينك دراسة نظرية تطبيقية: حالة  -
هــــك ســـبتمبر 1423مجمـــة البحـــوث المحاســـبيةك الجمعيـــة الســـعودية لممحاســـبةك العـــدد الثـــاني رجـــب 

 .163 – 115م. من ص 2332
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دراســة اختباريــه عمــى  -المــدخل اإليجــابي لتحميــل محــددات اختيــار اإلدارة لمسياســات المحاســبية -
العامـــــة بالمممكـــــة العربيـــــة  الشـــــركات المســـــاهمة الســـــعوديةك مجمـــــة اإلدارة العامـــــةك مع ـــــد اإلدارة

 .536 -483م. من ص 2333هـك سبتمبر 1423السعوديةك العدد الثالث رجب 

مقــدم إلــى المجنــة العمميــة  ي_ بحــث مرجعــ يالقطــاع الصــناع يالمحاســبة عــن تكمفــة الجــودة فــ -
 م.2334 /12/2الدائمة لترقيات أساتذة المحاسبة والمراجعة المساعدين بجمسة 

 :األخرى األنشطة البحثية
عضــو هيئــة تحريــر دوريــة اإلدارة العامــة بمع ــد اإلدارة العامــة بالريــاض منــذ  -

 م.2338م حتى 2331عام 
تقيــيم العديــد مــن البحــوث لمنشــر بدوريــة مع ــد اإلدارة العامــة ومجمــة البحــوث  -

ومجـــــالت كميـــــات  المحاســـــبية الصـــــادرة عـــــن الجمعيـــــة الســـــعودية لممحاســـــبين
 .التجارة

ال يئــة الســعودية باالشــترا  مــع دراســة ل يئــة ســوق المــال المشــاركة فــي إعــداد  -
 لممحاسبين عن تطبيق معايير المحاسبة السعودية بالشركات المساهمة.

 How Does Changing Measurement"ترجمــة بحــث بعنــوان   -

Change Management Behavior ? A review of The 

Evidence." .منشور بمجمة اإلدارة العامة 

 مؤلفات:الكتب وال
 دراسة نظرية وتطبيقات عممية بالمممكة العربية السعودية. –المحاسبية الضريبية  -
 .المحاسبة المالية المتقدمة -
 محاسبة المنشآت المتخصصة. -
 .اآلليتطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب  -
 التحميل المحاسبي لمقوائم المالية. -
 نظم التكاليم الفعمية -

 :أنشطة المؤتمرات والندوات
حضــــور العديــــد مــــن المــــاتمرات والنــــدوات العمميــــة بمصــــر والمممكــــة العربيــــة الســــعودية والواليــــات 

 :المتحدة األمريكية مثل

بفنــدق م 1994 ســنة (AAA) الســنوي مــاتمر جمعيــة المحاســبة والمراجعــة األمريكيــة -
 .USA - ماريوت من اتن بنيويور 

أفريقيــــا لالقتصــــاد والتجــــارة الدوليــــة وأســــواق المــــالك  مــــاتمر الشــــرق األوســــط وشــــمال -
 ك بفندق ماريوت القاهرة.1997
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نــدوة المحاســبة والمراجعــة المنعقــدة بكميــة االقتصــاد واإلدارة بالريــاض ك جامعــة الممــ   -
 م.1999سعودك 

نـــدوة المحاســـبة والمراجعـــة المنعقـــدة بكميـــة االقتصـــاد واإلدارة بالريـــاضك جامعـــة الممـــ   -
 م.2331سعود 

مك بمركــــز 2332مــــاتمر المحاســــبة األول لمجمعيــــة الســــعودية لممحاســــبين القــــانونينك  -
 المم  ف د لمماتمرات.

النــدوة الســنوية لــديوان المراقبــة العامــة بالمممكــة العربيــة الســعودية بعنــوان ســبل تعزيــز  -
مك بمع ـد 2336التعاون لتحقيق أهدام المراجعة الشاممة والرقابة عمى األداءك فبراير 

 اإلدارة العامة بالرياض.

نـــــدوة الجمعيـــــة الســـــعودية لممحاســـــبة بعنـــــوان االكتتابـــــات األوليـــــة فـــــي ســـــوق األســـــ م  -
 بفندق االنتركونتيننتال بالرياض. 2336السعوديةك مايو 

ك   2337ك ينـاير ندوة ال يئة السعودية لممحاسبين القانونيين بعنوان حوكمـة الشـركات -
 بالرياض.بمركز البابطين لمتراث والثقافة 

ـــد بأب ـــا - المممكـــة العربيـــة  -النـــدوة العمميـــة األولـــي لقســـم المحاســـبة بجامعـــة الممـــ  خال
 4-3نظــرة مســتقبميةل خــالل الفتــرة  مــن  –الســعودية  بعنوانلالســوق الماليــة الســعودية 

 . هـ1428ذو القعدة 

 جميـــع النـــدوات والمـــاتمرات التـــي أقيمـــت بمع ـــد اإلدارة العاميـــة بالريـــاض خـــالل فتـــرة -
 العمل بالمممكة العربية السعودية.

ندوة كمية التجارة جامعـة كفرالشـيخ بعنـوان األزمـة الماليـة العالميـة وأثرهـا عمـى مصـرك  -
 م.2338

 م .2339ندوة كمية التجارة جامعة كفر الشيخ بعنوان حوكمة الشركات ك أبريل  -

 مــيم العــاليالمــاتمر العممــي لتحســين جــودة بــرام  الدراســات العميــاك فــي ماسســات التع -
مك بجامعـة 2339أبريـل  26 -25لمواج ة التحديات وتوجـه نحـو المسـتقبل والتنميـةل 

 المنوفية. 

 : والجامعة والمجان المنبثقة عن مجمس الكمية الطالبية،أعمال الكنترول واألنشطة 
  2339عضو لجنة الدراسات العميا والبحوث بجامعة كفر الشيخ منذ عام -

 م2339معة كفر الشيخ عام عضو لجنة المكتبات بجا -

المشاركة الفعالة في أعمال كنتروالت السنوات المختمفة طوال حياتي  -
 . م 1983 عام في جامعةالوظيفية منذ أن عينت معيدا بال

 . م2339|2338مقرر المجنة الثقافية باتحاد طالب الكمية عام  -
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ت عضو لجنة الدراسات العميا المنبثقة عن مجمس الكمية خالل السنوا -
 .م2338-2313

 -2338عضو لجنة المكتبات المنبثقة عن مجمس الكمية خالل السنوات  -
 م2313

 الخبرات األكاديمية:
 لمرحمتيبمصر والمممكة العربية السعودية  بتدريسها تالمقررات الدراسية التي قم -

 :البكالوريوس والدراسات العميا 

 مقررات تم تدريسها بالمغة العربية: -
 لماليـة .المحاسـبة ا -
 تحميل وتقييم األداء المالي. -

 محاسبة المنشآت المالية -

 محاسـبة الشـركات . -

 مبادئ المحاسبة. -

 المحاسبة المتوسطة. -

 المـراجعـة)التـدقيـق  .أصول  -

 نظـرية المحاسـبة . -

 .المحاسبة الحكومية -

 المحاســبة اإلدارية . -

 محاسـبة التكاليم . -

 احـل وأوامر إنتاجية  .)مر  الفعمية نظم محاسـبة التكاليـم -

 . الموازناتمعياريـة و التكاليم ال -

 التدقيق الداخمي. -

 مقررات تم تدريسها بالمغة اإلنجميزية: -

- Accounting Principles 

- Auditing. 

- Financial Accounting 

- Advanced Accounting 

- Intermediate Accounting 

- Cost Accounting 

- Accounting studies. 

- Standard costing and Budgeting  

- Accounting for Commercial Entities 



 م صالحد. رضا إبراهيالسيرة الذاتية: 
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- Financial Statement Analysis. 

 
 :خامسا : الخبرات العممية في مجال التدريب داخل الجامعة وخارجها 

 : داخل الجامعة
لنظام  جامعة كفر الشيخ وفقا   –إعداد الئحة مقترحة لمدراسات العميا بكمية التجارة  -

 الساعات المعتمدة.

في تقديم برام  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية حيث  ةشاركالم -
عمل كمدرب في برام  : ك اتخاذ القرارات وحل المشكالت ك إدارة الوقت وضغوط العمل 

 ك الجوانب المالية لمجامعة ك رفع جودة التعميم الجامعي .
الندوات وورش العمل في مجاالت كثيرة مثل تطوير المقررات  في العديد من المشاركة -

الدراسية في مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا ك تطوير النظام الضريبي في مصر ك 
 الخصخصة .

 خارج الجامعة :
في التدريب لمعاممين في البنو  وشركات التأمين والشركات الصناعية مثل  المشاركة -

ك بن  التنمية واالئتمان الزراعي ك بن  التنمية الصناعية ك شركة البن  األهمي المصري 
 الدلتا لمتأمين ك وغيرها كثير .

عداد الحقائب التدريبية  لمعديد من البرام  بمع د اإلدارة العامة  - تصميم وتنفيذ البرام  وا 
ة والغرفة ومراكز التدريب وال يئة السعودية لممحاسبين القانونيين بالمممكة العربية السعودي

 ومراكز التدريب الضريبي بمصمحة الضرائب المصرية . التجارية الصناعية بالرياض

 المشاركة في الدورات التدريبية التي تقدم ا ال يئة السعودية لممحاسبين القانونيين -
السعودية في مجاالت المحاسبة المالية ومراجعة الحسابات والماهمة الختبارات الزمالة 

 .يبة ومشكالت التطبيقوالزكاة والضر 

في  م يئة السعودية لممحاسبين القانونيينالزمالة لالمشاركة في تطوير قاعدة اختبارات  -
  .مجاالت المحاسبة المالية ومراجعة الحسابات والزكاة والضريبة 

الكثير من الموائح  ادم العديد من نظم المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليم ك وأعديصمت -
بمصر  نظام األساسي لمعديد من الشركات بمختمم أشكال ا القانونيةالداخمية وال
 . والسعودية

ام بإعداد الكثير من دراسات الجدوب االقتصادية والفنية لممشروعات الصناعية يقال -
 .في مصر والمممكة العربية السعوديةوالتجارية والزراعية 

 


