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 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  2صفحة 

المحاسػػػبة عػػػف المسػػػ ولية بعنػػػواف:  .   ـ 1993 -طنطػػػاماجسػػػتير فػػػي المحاسػػػبة مػػػف جامعػػػة  -
 .هدؼ تقويـ األداء رسالة ماجستيراالجتماعية لموحدات االقتصادية، ب

        Rutgers ) مصػػػر ، ، طنطػػادكتػػػوراا الفمسػػػفة فػػي المحاسػػػبة ، إشػػراؼ مشػػترؾ بػػػيف جػػامعتي  -
 بعنواف :  -ـ  USA  ،- 1997)  الواليات المتحدة األمريكية

The incremental predictive value of the statement of cash 
flows over earnings- the case of business failure          

 :التدرج الوظيفي
 ـ .28/12/1983معيد بقسـ المحاسبة والمراجعة بكمية التجارة جامعة طنطا مف  -1
 ـ .6/6/1993مدرس مساعد بقسـ المحاسبة والمراجعة بكمية التجارة جامعة طنطا مف  -2

 Rutgers, The Stateعضػو بعثػة اإلشػراؼ المشػترؾ لمحصػوؿ عمػي الػدكتوراا  لجامعػة  -3

University of New Jersey (USA)  ـ .1/11/1995ـ حتى 2/11/1993مف 

 ـ 1997/ 29/7لتجارة جامعة طنطا مف  مدرس بقسـ المحاسبة والمراجعة بكمية ا -4

خػػالؿ الفتػػرة مػػف عػػاـ  العربيػػة السػػعودية معػػار لمعمػػؿ بمعهػػد اإلدارة العامػػة بالريػػاض بالمممكػػة -5
 ـ.)أستاذ مساعد ثـ أستاذ مشارؾ،2338ـ حتى عاـ 1998

ـ حتػى 33/3/2334أستاذ مساعد بقسـ المحاسبة والمراجعة بكمية التجارة جامعة طنطػا مػف  -6
 ـ23/7/2338

 ـ21/7/2338مف  خكفر الشيوالمراجعة بكمية التجارة جامعة المحاسبة أستاذ مساعد بقسـ  -7

ـ 3/9/2338سػات العميػا والبحػوث مػف لمدرا خكفػر الشػيوكيؿ كمية التجارة جامعػة قا ـ بعمؿ  -8
 ـ3/9/2338، بتاريخ 1337بموجب قرار ر يس الجامعة رقـ ) ـ .2313/ 24/11حتى 

لمعػػػاـ الجػػػامعي لشػػػ وف التعمػػػيـ والطػػػالب  خلتجػػػارة جامعػػػة كفػػػر الشػػػيوكيػػػؿ كميػػػة اقػػػا ـ بعمػػػؿ  -9
 ـ25/11/2313، بتاريخ 3339بموجب قرار ر يس الجامعة رقـ ) 2313/2311

بموجػػػب قػػػرار ر ػػػيس   2313/2311لمعػػػاـ الجػػػامعي ر ػػػيس قسػػػـ المحاسػػػبة قػػػا ـ بعمػػػؿ  -13
 . ـ16/3/2311، بتاريخ 3158الجامعة رقـ )

مػػف  بكميػػة التجػػارة جامعػػة كفػػر الشػػيخص محاسػػبة ماليػػة ، ) تخصػػأسػػتاذ بقسػػـ المحاسػػبة  -11
 ـ.9/8/2311، بتاريخ 3486ـ بموجب قرار ر يس الجامعة رقـ )25/7/2311

لشػػػػ وف التعمػػػػيـ والطػػػػالب ، ومشػػػػرفا  عمػػػػي قسػػػػـ  خوكيػػػػؿ كميػػػػة التجػػػػارة جامعػػػػة كفػػػػر الشػػػػي -12
، 3538ـ )بموجػب قػرار ر ػيس الجامعػة رقػ 2311/2312المحاسبة بالكميػة  لمعػاـ الجػامعي 

 . ـ23/11/2313حتى  ـ14/8/2311بتاريخ 

مػػػف ـ 2313/2314لمعػػػاـ الجػػػامعي كميػػػة التجػػػارة جامعػػػة كفػػػر الشػػػيخ عميػػػد قػػػا ـ بعمػػػؿ  -13
 ـ .33/9/2313خ ، بتاري5539بموجب قرار ر يس الجامعة رقـ ) ـ21/11/2313



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  3صفحة 

ـ مػػػف 2314/2315قػػػا ـ بعمػػػؿ عميػػػد كميػػػة التجػػػارة جامعػػػة كفػػػر الشػػػيخ لمعػػػاـ الجػػػامعي  -14
 ـ .1/8/2314، بتاريخ 6533بموجب قرار ر يس الجامعة رقـ ) 1/8/2314

قػػػػا ـ بعمػػػػؿ عميػػػػد كميػػػػة التجػػػػارة جامعػػػػة كفػػػػر الشػػػػيخ بموجػػػػب قػػػػرار ر ػػػػيس الجامعػػػػة رقػػػػـ  -15
ـ أو لحػػػػػػيف صػػػػػػدور قػػػػػػرار 2315/2316ـ لمعػػػػػػاـ الجػػػػػػامعي 1/8/2315، بتػػػػػػاريخ 7663)

 جمهوري بتعيف عميد لمكمية.

الشػػيخ لمػػدة ثػػالث سػػنوات بموجػػب قػػرار ر ػػيس جمهوريػػة عميػػد كميػػة التجػػارة جامعػػة كفػػر  -16
 ـ 16/9/2315، بتاريخ 373مصر العربية رفـ )

 : المجان العمميةعضوية و  األنشطة
عضو وحدة تنمية الموارد البشرية بمحافظة كفر الشيخ لمدة ثالث سنوات  -

 ـ .7/9/2315، بتاريخ 13799بموجب قرار محافظ كفر الشيخ رقـ )

التجاري بالمجمس األعمي لمجامعات الدورة القطاع  عضو لجنة تخطيط -
 ـ بموجب قرار وزير التعميـ العالي .2314/2317

محكـ بالمجنة العممية الدا مة لممحاسبة والمراجعة لترقيات األساتذة  -
 ـ.2316 -2313واألساتذة المساعديف الدورة 

عة عضو المجمع االنتخابي ممثال  عف كمية التجارة النتخاب ر يس جام -
 ـ.2311كفر الشيخ عاـ 

عضو أساسي المجنة العميا الختيار عمداء الكميات بجامعة كفر الشيخ  -
، بتاريخ 6481بموجب قرار ر يس الجامعة رقـ ) ممثال  عف الجامعة

 ـ .17/7/2314

ر يس لجنة دراسة إنشاء صندوؽ لمتأميف الخاص )التكافؿ اإلجتماعي،  -
س بموجب قرار مجمس الجامعة لمسادة العامميف وأعضاء هي ة التدري

 ـ.24/11/2314، بتاريخ 113بجمسته رقـ )

عضو المجنة الدا مة لموظا ؼ القيادية بالجامعة مف ذوي الخبرة ) درجة  -
مدير عاـ أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة األعمي وما 

 .ـ3/3/2312، بتاريخ 3975يعادلها، بموجب قرار ر يس الجامعة رقـ )

 ـ حتى اآلف .21/11/2313عضو مجمس جامعة كفرالشيخ مف -

 ـ حتى اآلف.21/11/2313مجمس عمداء جامعة كفر الشيخ مف  عضو -

 عضو لجنة المدف الجامعية بجامعة كفر الشيخ . -

 عضو لجنة األزمات والكوارث بجامعة كفر الشيخ . -

 ـ حتى اآلف. 21/11/2313مف  عضو لجنة المنشآت بالجامعة -
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 ـ حتى اآلف . 21/11/2313ش ؤف العامميف بالجامعة مف عضو لجنة  -

 ـ حتى اآلف .21/11/2313عضو لجنة تطوير األداء الجامعي مف  -

 آلف .ـ حتى ا 21/11/2313عضو لجنة المختبرات بالجامعة مف  -

 2313ر الشيخ منذ عاـ عضو مجمس ش وف التعميـ والطالب بجامعة كف -
 ـ  2313حتى عاـ 

لعميا والبحوث بجامعة كفر الشيخ منذ عاـ عضو مجمس الدراسات ا -
  2339ـ حتى عاـ2338

 ـ2339حتى  2338عضو لجنة المكتبات بجامعة كفر الشيخ منذ عاـ  -

 ـ حتى اآلف21/11/2313ر يس مجمس كمية التجارة جامعة كفرالشيخ مف -

 حتى اآلف 2313عضو مجمس كمية التجارة جامعة كفر الشيخ منذ عاـ  -

حتى  2313منذ عاـ  ميـ والطالب بكمية التجارةف التعش و لجنة  ر يس -
 ـ2313

حتى  2338منذ عاـ  ات العميا والبحوث بكمية التجارةالدراسلجنة  ر يس -
 ـ .2313

 البحوث المنشورة 

 البحوث المشتركة:
رقممممممممممممم 

 البحث
 تاريخ النشر مكان النشر عنوان البحث

العالقػػػػة بػػػػيف مػػػػدي اإللتػػػػزاـ بتطبيػػػػؽ  ليػػػػات  1
ومستوي التحفظ المحاسبي حوكمة الشركات 

فػػػػػػي القػػػػػػوا ـ الماليػػػػػػة بػػػػػػالتطبيؽ عمػػػػػػي بي ػػػػػػة 
 األعماؿ المصرية

مجمػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػات التجاريػػػػػػػػػػة 
مجمػػة كميػػة التجػػارة -المعاصػػرة

 جامعة كفرالشيخ –

يونيػو  –العدد الثاني 
2316 

إطػػػػار مقتػػػػرح لمحػػػػد مػػػػف مشػػػػاكؿ ومعوقػػػػات  2
القيػػػػػػاس المحاسػػػػػػبي المعتمػػػػػػد عمػػػػػػى القيمػػػػػػة 

 العادلة

لمصػػػػػػػرية لمدراسػػػػػػػات المجمػػػػػػػة ا
 التجارية

جامعػػػػة  -مجمػػػػة كميػػػػة التجػػػػارة
 المنصورة

المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػد الواحػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
العػػػػػػدد  –واألربعػػػػػػوف 

الثػػػػػػاني الجػػػػػػزء األوؿ 
 ـ2317

 (IFRS 15)أثػػػر تطبيػػػؽ المعيػػػار الػػػدولي  3
عمى جػودة األربػاح )دراسػة ميدانيػة فػي بي ػة 

 األعماؿ المصرية،

مجمػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػات التجاريػػػػػػػػػػة 
جػػارة مجمػػة كميػػة الت-المعاصػػرة

 جامعة كفرالشيخ –

 



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  5صفحة 

العالقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػتحفظ المحاسػػػػػػػػػبي اإلدارة  4
السػمبية لرربػاح وأثرهػا عمػى جػودة اإلفصػاح 
المحاسػػػبي فػػػي التقػػػارير الماليػػػة )مػػػع دراسػػػة 

 تطبيقية في بي ة األعماؿ المصرية ،

مجمػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػات التجاريػػػػػػػػػػة 
مجمػػة كميػػة التجػػارة -المعاصػػرة

 جامعة كفرالشيخ –

 

5    
 الفردية: البحوث
 تاريخ النشر مكان النشر عنوان البحث مسمسل

 ا

 
أثػػػر اسػػػتخداـ المقيػػػاس المتػػػوازف لػػػرداء فػػػي 

 لمبنوؾ االستراتيجي تطوير األداء المالي

 التجاريػػػػػة المصػػػػػرية فػػػػػي ظػػػػػؿ المنافسػػػػػة

دراسػػػػػػة نظريػػػػػػة  وتكنولوجيػػػػػػا المعمومػػػػػػات
 وتطبيقية

المجمػػػػة العمميػػػػة لمتجػػػػارة 
والتمويػػؿ، كميػػة التجػػارة، 

 معة طنطاجا

 ـ 2311العدد األوؿ 
 

 األرباح  العالقة بيف حوكمة الشركات وجودة 2
وأثرهػػػا عمػػػى جػػػودة التقػػػارير الماليػػػة فػػػي بي ػػػة 

 األعماؿ المصرية

المجمػػػػة العمميػػػػة لمتجػػػػارة 
والتمويػػؿ، كميػػة التجػػارة، 

 جامعة طنطا

 العدد الثاني
 ، الجزء الثاني2313يوليو

الصػػػػػػػفحات  الممحػػػػػػػؽ األوؿ
 .432لي  إ 381مف   

3 

 
أثػػػػػر توجػػػػػه معػػػػػايير المحاسػػػػػبة نحػػػػػو القيمػػػػػة 
العادلػػة عمػػى الخصػػا ص النوعيػػة لممعمومػػات 

 المحاسبية في ظؿ األزمة المالية العالمية

مجمػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػة التجػػػػػػػػػػارة 
لمبحوث العممية، جامعػة 

 اإلسكندرية

، العػػػدد الثػػػاني، 46مجمػػػد )
 ،الجػػزء الثػػاني2339يوليػػو 

 93، الصفففففمن    ففففف  

 . 39إلي 
4 

 
ور اإلفصػػػاح المحاسػػػبي عػػػف األداء البي ػػػي د

 في ترشيد وتحسيف جودة التقارير المالية.
مجمة البحػوث التجاريػة، 
كميػػػػػػة التجػػػػػػارة، جامعػػػػػػة 

 الزقازيؽ

العدد األوؿ، يناير 

 31، المجمد 2339

 49إلي  1الصفحات مف 

. 

5  

 
لقا مػػة التػػدفقات النقديػػة  يالمحتػػوا المعمومػػات

 دراسة اختباريه -وأثرها عمى قيمة المنشأة
المجمػػػػة العمميػػػػة لمتجػػػػارة 
والتمويػػؿ، كميػػة التجػػارة، 

 جامعة طنطا

 ـ2338المجمػػػػػػػػػد الثالػػػػػػػػػث، 
إلػػػػي  435الصػػػػفحات مػػػػف 

452 . 
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6 
 

اآلليػػات المحاسػػبية لتطبيػػؽ حوكمػػة الشػػركات 
 وأثرها عمى قيمة المنشأة

المجمػػػػة العمميػػػػة لمتجػػػػارة 
والتمويػػؿ، كميػػة التجػػارة، 

 جامعة طنطا

 ـ، 2337، العدد األوؿ
الصػػػػفحات   الممحػػػػؽ األوؿ

 .64إلي  6مف 

تقييـ مستوا اإلفصاح المحاسبي في التقارير  7ا
 المالية لمشركات المساهمة المصرية

المجمػػػػة العمميػػػػة لمتجػػػػارة 
والتمويػػؿ، كميػػة التجػػارة، 

 جامعة طنطا

 ـ ، 2336العدد الثاني، 
الصػػفحات ، الممحػػؽ األوؿ 

 192إلي  133مف 

8 
غيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 منشور

القطػػػػػاع  يلمحاسػػػػػبة عػػػػػف تكمفػػػػػة الجػػػػػودة فػػػػػا
 يالصناع

مقػدـ إلػى  يبحػث مرجعػ
المجنػػػػػة العمميػػػػػة الدا مػػػػػة 
لترقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتذة 
المحاسػػػػػػػػػػبة والمراجعػػػػػػػػػػة 

 المساعديف

 جمسة
 ـ.2334 /12/2 

 9ا

 
المػػػػدخؿ اإليجػػػػابي لتحميػػػػؿ محػػػػددات اختيػػػػار 

دراسة اختباريه  -اإلدارة لمسياسات المحاسبية
 عوديةعمى الشركات المساهمة الس

مجمػػػػػػػػػة اإلدارة العامػػػػػػػػػة، 
معهػػػػػػػػػػػد اإلدارة العامػػػػػػػػػػػة 
بالمممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السعودية

العػػػػػػػػػػػػػػدد الثالػػػػػػػػػػػػػػث رجػػػػػػػػػػػػػػب 
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتمبر 1423
 -483ـ. مػػػػػف ص 2333
536. 

13  

 
تقريػػػػػػػػػر المراجعػػػػػػػػػة وفجػػػػػػػػػوة التوقعػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػيف 
المػػػػػػػػػراجعيف والمسػػػػػػػػػتثمريف، دراسػػػػػػػػػة نظريػػػػػػػػػة 

 تطبيقية: حالة مصر

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث 
المحاسػػػػػػػػػػبية، الجمعيػػػػػػػػػػة 

 دية لممحاسبةالسعو 

العػػػػػػػػػػػػػػدد الثػػػػػػػػػػػػػػاني رجػػػػػػػػػػػػػػب 
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتمبر 1423
 – 115ـ. مف ص 2332
163. 

11 

 
مػػػػدخؿ المحاسػػػػبة عػػػػف التكمفػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس 
النشػػػػػػػاط كأسػػػػػػػاس لقيػػػػػػػاس تكمفػػػػػػػة الخػػػػػػػدمات 

 الصحية بالمستشفيات، مجمة اإلدارة العامة

مجمػػػػػػػػػة اإلدارة العامػػػػػػػػػة، 
معهػػػػػػػػػػػد اإلدارة العامػػػػػػػػػػػة 
بالمممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السعودية

وؿ محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد األ
ـ. 2332هػػػػ، أبريػػػؿ 1423

 .98 -43مف ص 



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  7صفحة 

12 

 
سػػػػػوؽ األوراؽ  يدور البيانػػػػػات المحاسػػػػػبية فػػػػػ

ختباريػػػػة: بػػػػالتطبيؽ ادراسػػػػة نظريػػػػة  -الماليػػػػة
 عمى المممكة العربية السعودية

مجمػػة التجػػارة والتمويػػؿ، 
المجمػػػػػػة العمميػػػػػػة لكميػػػػػػػة 

 التجارة جامعة طنطا

ـ.مػػػػػػف 2333العػػػػػػدد األوؿ 
 28 -1ص 

لمػػػػاؿ الفكػػػػري ودورا فػػػػي تحقيػػػػؽ الميػػػػزة رأس ا  13
 التنافسية لممنظمات

 

المػػػؤتمر الػػػدولي لمتنميػػػة 
اإلداريػػػػػػػػػػػػػة: نحػػػػػػػػػػػػػو أداء 
متميػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػي القطػػػػػػػػػػاع 

خػػػالؿ الفتػػػرة ، الحكػػػومي
ذو القعػػدة  16-13مػػف 

 4-1هػػػ الموافػػؽ 1433
 ـ.2339نوفمبر 

معهػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإلدارة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالريػػػاض بالمممكػػػة العربيػػػة 

 السعودية

14 – 
ترجمػػػػػػػة 
 بحث 

-  " How does Changing 

Measurement Change 

Management Behavior ? A 

review of the evidence  " Anne 

Beatty, 

Accounting and Business 

Research Special Issue, 2007 
كيػػػػػػػؼ يػػػػػػػؤدي التغيػػػػػػػر فػػػػػػػي أسػػػػػػػس القيػػػػػػػاس 
المحاسػػبي إلػػي تغييػػر فػػي السػػموؾ اإلداري   

 تي ف بي استعراض لردلة : تأليؼ 

مجمػػػػػػػػػة اإلدارة العامػػػػػػػػػة، 
معهػػػػػػػػػػػد اإلدارة العامػػػػػػػػػػػة 
بالمممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 السعودية

العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد األوؿ محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر 
ـ. 2339هػػػػ، ينػػػاير 1433
 مف 
 .161 -139ص 

 

 اإلشراف عمي الرسائل العممية:
 الجامعة عنوان البحث اسم الباحث 
محمػػػػػػػػد موسػػػػػػػػي  1

 عبداهلل سمطاف
 

 )نوقشت،

ليػػات حوكمػػة الشػػركات العالقػػة بػػيف مػػدي اإللتػػزاـ بتطبيػػؽ  
ومستوي التحفظ المحاسبي في القوا ـ المالية بالتطبيؽ عمػي 

 بي ة األعماؿ المصرية.

جامعػػػػػػػة  -رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 

 ـ21/4/2313

تػػػػػػػػػػػامر حمػػػػػػػػػػػادة  2
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالوكيؿ 

 الشيخ
 )نوقشت،

أثػػػر اإلفصػػػػاح عػػػػف قا مػػػػة األربػػػاح المبد يػػػػة عمػػػػى مسػػػػ ولية 
 ومهاـ مراقب الحسابات

جامعػػػػػػػة  -اجسػػػػػػػتيررسػػػػػػػالة م
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 

 ـ27/13/2313



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  8صفحة 

إبػػػػػػػراهيـ محمػػػػػػػد  3
عبػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػريـ 

 الطحاف
 )نوقشت،

أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة عمي مخػاطر 
 المراجعة

جامعػػػػػػػػػة  -رسػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػوراا 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ14/4/2314

عبػػػػػػػػػػػػػدا أحمػػػػػػػػػػػػػد  4
  عبدا عتش

اخميػػػػة إطػػػػار مقتػػػػرح لتحقيػػػػؽ التكامػػػػؿ بػػػػيف أطػػػػر الرقابػػػػة الد
 لتفعيؿ حوكمة تكنولجيا المعمومات في الشركات المصرية

جامعػػػػػػػػػة  -رسػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػوراا 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ14/4/2314
هبػػػػػػػػػػػه عثمػػػػػػػػػػػػاف  5

 محمود هنداوي
دور العصػػؼ الػػذهني لفريػػؽ المراجعػػة فػػي الحػػد مػػف التػػأثير 

 السمبي لممارسات العميؿ إلدارة الربح
جامعػػػػػػػة  -رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير

 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 
 ـ18/1/2315

سػػػػػػػػػػػػالـ سػػػػػػػػػػػػػيؼ  6
 محمد الغريب

أثر التزاـ المراجع بأخالقيػات المهنػة عمػى مسػتوا الموثوقيػة 
دراسػة ميدانيػة عمػى الشػركات  –في القػوا ـ الماليػة المنشػورة 
 الصناعية في دولة الكويت

جامعػػػػة  –رسػػػػالة ماجسػػػػتير 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ18/1/2315
محمػػػػػػػد عبػػػػػػػداهلل  7

 نوفؿ
 

 )نوقشت،

دات فػػػي ضػػػوء معيػػػار التقػػػارير الماليػػػة المحاسػػػبة عػػػف اإليػػػرا
دراسة نظرية  –، وتأثيرا عمى جودة األرباح 15الدولي رقـ )

 وميدانية

جامعػػػػػػػة  -رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ21/4/2315

ماجػػػػػػػػػػػدا عمػػػػػػػػػػػى  8
 مجاهد أحمد

مال مػػة معمومػػات رأس المػػاؿ الفكػػري لقػػرارات اإلسػػتثمار فػػي 
 المنظمات المصرية.األوراؽ المالية مع دراسة ميدانية عمى 

جامعػػػػػػػة  -رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ16/8/2315
أحمػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػني  9

 عمى طاحوف
 )نوقشت،

العالقة بيف التحفظ المحاسبي اإلدارة السػمبية لرربػاح وأثرهػا 
عمػػػى جػػػودة اإلفصػػػاح المحاسػػػبي فػػػي التقػػػارير الماليػػػة )مػػػع 

 دراسة تطبيقية في بي ة األعماؿ المصرية ،

جامعػػػػػػػة  -رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ23/9/2315
أحمػػػػػػػػػػػػػد فتػػػػػػػػػػػػػوح  13

 محمد أبو بكر
أثػػػػر أنشػػػػػطة التحػػػػػوط عمػػػػى كفػػػػػاءة إدارة المخػػػػػاطر بػػػػػالبنوؾ 

 التجارية )مع دراسة ميدانية،
جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 

 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 
 ـ23/9/2315

سػػػػػارة مصػػػػػطفى  11
 طاوينالط

محػػػددات اإلفصػػػاح المحاسػػػبي عػػػف المخػػػاطر فػػػي التقػػػارير 
ة لمشػػػػركات المقيػػػػدة بالبورصػػػػة المصػػػػرية مػػػػع دراسػػػػػة الماليػػػػ
 تطبيقية

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
–كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ23/3/2316



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  9صفحة 

إسػػػػػػػراء محمػػػػػػػود  12
 محمد هميسه

دور المعمومػػػػػػػات الماليػػػػػػػة المسػػػػػػػتقبمية فػػػػػػػي تقػػػػػػػدير مخػػػػػػػاطر 
 اإل تماف في البنوؾ التجارية المصرية مع دراسة ميدانية

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ17/4/2316
حمػػػػػادا فػػػػػتح اهلل  13

 السمادوني
أثػػػر أنمػػػاط هيكػػػؿ الممكيػػػة وخصػػػا ص مجمػػػس اإلدارة عمػػػى 
مستوا اإلفصػاح اإلختيػاري عػف المخػاطر غيػر الماديػة مػع 

 دراسة تطبيقية في بي ة األعماؿ المصرية

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ17/4/2316
هبه نصر الديف  14

 بدير أبو زيد
فصػػاح عػػف تقػػارير المراجعػػة الداخميػػة وأثػػرا عمػػى قػػػرارات اإل

ميدانية في  األطراؼ ذوي المصمحة خارج الشركة مع دراسة
 بي ة األعماؿ المصرية

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ19/6/2316
تػػامر عبػػدالمنعـ  15

 مجاهد مجاهد
التوكيد المحاسبي عمى تقارير األعماؿ المتكالممة وأثرا عمى 
فجػػػػوة التوقعػػػػات فػػػػي ظػػػػؿ تنػػػػوع أسػػػػاليب اإلفصػػػػاح  دراسػػػػة 

 تجريبية 

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ19/6/2316
أحمػػػػػػػد عػػػػػػػاطؼ  16

 عيد
العالقػػػػػػػة بػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػتوا اإلفصػػػػػػػػاح المحاسػػػػػػػػبي اإلختيػػػػػػػػاري 

ممارسات إدارة األرباح وخصا ص لجنة المراجعة وأثرا عمى 
 )مع دراسة تطبيقية،

  جامعػػػػػػة-رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ19/6/2316
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالرحمف  17

 فيصؿ بندر
أثر اإلفصاح عف المسػ ولية اإلجتماعيػة عمػى األداء المػالي 

 لمشركات المساهمة مع دراسة تطبيقية بدولة الكويت
جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 

 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 
 ـ21/8/2316

تػػػػػػػػػػػامر محمػػػػػػػػػػػػد  18
 فتحي عاشور

إطػػار مقتػػرح لحفصػػاح عػػف معمومػػات المسػػؤلية اإلجتماعيػػة 
 بالتقارير المالية لمشركات المساهمة المصرية

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 ـ9/4/2317 –كفر الشيخ 

وليػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػود  19
 إبراهيـ محمود

أثػػػر خصػػػا ص لجنػػػة المراجعػػػة عمػػػى رأي مراقػػػب الحسػػػابات 
ميدانية في  مع دراسة -بشأػف مقدرة الشركة عمى اإلستمرار 

 بي ة األعماؿ المصرية

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 ـ9/4/2317 –كفر الشيخ 

كػػػػػػػػػػػػػػـر محمػػػػػػػػػػػػػػد  23
محمػػػػػػػد إبػػػػػػػراهيـ 

 ياسيف

أثر محاسػبة القيمػة العادلػة عمػى شػفافية التقػارير الماليػة مػع 
 دراسة ميدانية في بي ة األعماؿ المصرية

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ11/6/2317
يوسػػػػػػػػؼ  حسػػػػػػػػف 21

 حسف يوسؼ
أثر عناصر الدخؿ الشامؿ األخرا المرتبطة بالقيمة العادلػة 

 في التنبؤ باألرباح
جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 

 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 
 ـ11/6/2317



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  13صفحة 

سػػػالـ فهيػػػد عبػػػد  22
 اهلل راشد العنزي

أثػػر العالقػػة بػػيف الػػتحفظ المحاسػػبي وتكمفػػة رأس المػػاؿ عمػػى 
 ى دولة الكويتمع دراسة ميدانية عم –قيمة المنشأة 

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير 
 –كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 ـ8/13/2317
23    
24    
25    

 
 مناقشة الرسائل العممية:

 الجامعة عنوان البحث اسم الباحث 
سػػػػػػػػػحر محػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػديف  1

 محمد عمي
تحميػػؿ مشػػكمة االختيػػار بػػيف بػػدا ؿ المحاسػػبة عػػف نفقػػات 

مػػػػػع دراسػػػػػة تطبيقيػػػػػة عمػػػػػى قطػػػػػاع  -البحػػػػػوث والتطػػػػػوير
 الصناعات الكيماوية

جامعػػػػة  -رسػػػػالة ماجسػػػػتير
 ـ2313 –طنطا 

إبػػػػػراهيـ زكريػػػػػا عرفػػػػػات  2
 عمى
 

إطػػار مقتػػرح لحفصػػاح عػػف رأس المػػاؿ الفكػػري فػػي بي ػػة 
 األعماؿ المصرية: دراسة نظرية وميدانية

جامعػػػػة  -رسػػػػالة ماجسػػػػتير
 ـ2313 –طنطا 

طػػػػػارؽ محمػػػػػود ياسػػػػػيف  3
 عمى عناني

عمػػػى مػػػدركات المسػػػتثمر أثػػػر الخػػػدمات غيػػػر المراجعيػػػة 
السػػػػػتقالؿ المراجػػػػػع ومعرفتػػػػػه وجػػػػػودة المراجعػػػػػة: دراسػػػػػة 

 عممية

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 ـ2311 –القاهرة 

حسػػػػػػاـ حسػػػػػػف محمػػػػػػود  4
 الشعراوي

دراسة تجريبية لتأثير حوكمة الشركات بعد هيكؿ التمويؿ 
 عمى إدارة األرباح

جامعػػػػة  -رسػػػػالة ماجسػػػػتير
 ـ2311 –اإلسكندرية 

إطػػػػػار مقتػػػػػرح لتفعيػػػػػؿ دور المراجعػػػػػة الداخميػػػػػة فػػػػػي إدارة  أحمد عبدا عتشعبدا  5
 المخاطر في بي ة األعماؿ المصرية

جامعػػػػة  -رسػػػػالة ماجسػػػػتير
 ـ2311 –طنطا 

هػػديؿ توفيػػؽ أبػػو اليزيػػد  7
 أبو شموع

 –محػػػددات اإلفصػػػاح اإلختيػػػاري فػػػي شػػػركات المسػػػاهمة 
 دراسة نظرية وميدانية في بي ة األعماؿ المصرية

جامعػة  –لة ماجسػتير رسا
 ـ2313طنطا ، 

مايسػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى محمػػػػػػػػػد  8
 عبداهلل

العالقػػػػة بػػػػيف جػػػػودة المراجعػػػػة الداخميػػػػة وممارسػػػػات إدارة 
 األرباح : دراسة نظرية وتطبيقة

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 ـ2313طنطا ، 

 A Proposed  Approach for Applying  the سماح بسيوني حبيب 9

Lean  Accounting System in Service 

Organizations : Case Study 

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 ـ2314طنطا ، 

ة جامعػػػػ –رسػػػػالة دكتػػػػوراا إطػػػار مقتػػػرح لمعالقػػػة بػػػيف  تكمفػػػة رأس المػػػاؿ وكػػػؿ مػػػف   عماد جورج إبراهيـ حنا 13
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جودة اإلفصاح وجودة األرباح وجودة حوكمة الشركات ، 
 ودور خطر المعمومات في تفسير هذا العالقة

 ـ 2315اإلسكندرية، مايو 

محمػػػػػػػد ناصػػػػػػػر محمػػػػػػػد  11
 عبدالحميـ

دور السياسػػػػات المحاسػػػػبية إلعػػػػداد التقػػػػارير الماليػػػػة فػػػػي 
تقيػػػػيـ مخػػػػاطر المنشػػػػأة بواسػػػػطة مسػػػػتخدمي المعمومػػػػات 

 المحاسبية )دراسة نظرية وميدانية،

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 ـ2315طنطا ، سبتمبر

إسػػػػػػػالـ يػػػػػػػاقوت حسػػػػػػػف  12
 أبوهاشـ

اإلفصػػػػػاح عػػػػػف ممارسػػػػػات المسػػػػػ ولية اإلجتماعيػػػػػة أثػػػػػر 
 دراسة تجريبية –لمشركات عمى قرارات المستثمريف 

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 2/1/2316دمنهور ، 

 A proposed Model for improving CVP ريهاـ أحمد سامي 13

analysis under ABC- A proposed 

framework and applied study. 

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 5/1/2316طنطا ، 

وداد سػػػػػػػػػػػمطاف محمػػػػػػػػػػػد  14
 عمى

أثر األفصاح المحاسبي اإلختياري عمى أسعار األسهـ 
 في سوؽ األوراؽ المالية الميبي

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 -المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة

 ـ13/4/2316
محمػػػػػد موسػػػػػي عبػػػػػداهلل  15

 سمطاف
العالقة بيف مدي اإللتزاـ بتطبيؽ  ليات حوكمة الشركات 

لتحفظ المحاسبي في القوا ـ المالية بالتطبيؽ ومستوي ا
 عمي بي ة األعماؿ المصرية.

جامعػػػػة  -رسػػػػالة ماجسػػػػتير
 ـ6/2316/–كفر الشسخ 

غػػػػػػػػادا حمػػػػػػػػدي محمػػػػػػػػد  16
 الشؾ

أثر تفعيؿ قواعد و ليات حوكمة الشركات الداخمية عمى 
الحد مف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات : دراسة نظرية 

 وميدانية

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 ـ7/2316/   -كفرالشيخ

أحمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػدا السػػػػػػػػػػػيد  17
 الصباغ

إطار مقترح لمعالجة المشاكؿ المحاسبية في المنشآت 
 الصغيرة والمتوسطة الحجـ في جمهورية مصر العربية

جامعػػػػػػة  -رسػػػػػػالة دكتػػػػػػوراا
-األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكندرية

21/7/2316 
 Using Time Driven Activities Based on حمد طمعت شاكرأ 18

Costing Information to Improve Budgeting 

Process with Exploratory Case Study  

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 ـ6/9/2316طنطا ، 

في قياس الكفاءة النسبية   DEAاستخداـ مدخؿ  هبة السيد طنطاوي 19
 لوحدات األداء الفرعية لدعـ إدارة األداء مع دراسة حالة

 

جامعػػػػة  –رسػػػػالة دكتػػػػوراا 
 ـ13/11/2316 طنطا ،

منػػػػػػػػػػى عبػػػػػػػػػػد الوهػػػػػػػػػػاب  23
 حسيف الشيخ 

A Framework for the Accounting 

Determinates of Adopting Stock  option 

Compensation : Evidence from Egyptian 

Companies 

جامعػػػػػػة –رسػػػػػػالة دكتػػػػػػوراا 
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكندرية، 

 ـ23/3/2317



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  12صفحة 

هشػػػػػػػػاـ محمػػػػػػػػود عبػػػػػػػػدا  21
 حسيف

كتب المراجعة عمى قياس أثر خصا ص المنشأة وم
 تقرير المراجع الخارجي : دراسة تطبيقية توقيت صدور

جامعػة  –رسالة ماجسػتير 
 ـ2317/  6/4 –القاهرة 

إبػػػػػػػػػراهيـ محمػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد  22
 الكريـ الطحاف

أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة عمي 
 مخاطر المراجعة

–رسالة دكتوراا 
جامعة كفر الشيخ 

ـ27/4/2317  
استخداـ نظاـ التكمفة عمى أساس النشاط الموجه بالوقت  ه سمير محمد بركاتأي 23

في قياس تكافة الخدمات الفندقية: مع دراسة حالة في 
 بي ة األعماؿ المصرية

رسالة ماجستير 
جامعة كفر الشيخ –  
ـ27/8/2317  

منػػى إبػػراهيـ السػػيد عبػػد  24
 الحميد

السوقي دراسة العالقة بيف الربح المحاسبي والعا د 
مع دراسة  -لرسهـ في ظؿ معايير المحاسبة المصرية

 تطبيقية

رسالة ماجستير 
كمية التجارة جامعة  –
ـ 3/13/2317 -طنطا  

 Improving Strategic Performance عابد محمد سالـ 25

Management Using Beyond Budgeting 

Information – An Exploratory Study 

 –سالة ماجستير 
لتجارة جامعة كمية ا

ـ18/13/2317 -طنطا  
 –محددات اإلفصاح عف معمومات رأس الماؿ الفكري  أسامة أحمد أبو الخير 26

 مع دراسة تطبيقية في بي ة األعماؿ المصرية
رسالة ماجستير 

 جامعة كفرالشيخ –
ـ2/11/2317  

ية المحاسبة عف اإليرادات في ضوء معيار التقارير المال محمد عبد اهلل نوفؿ 27
دراسة  –، وتأثيرا عمى جودة األرباح 15الدولي رقـ )

 نظرية وميدانية

رسالة ماجستير 
 جامعة كفرالشيخ –

ـ15/11/2317  
العالقة بيف التحفظ المحاسبي اإلدارة السمبية لررباح  أحمد حسني طاحوف 28

وأثرها عمى جودة اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية 
 بي ة األعماؿ المصرية ،)مع دراسة تطبيقية في 

-رسالة ماجستير
–جامعة  كفر الشيخ   

ـ3/12/2317  
سػػمر عبدالحميػػد محمػػد  28

 العدالني
أثر تنوع هيكؿ الممكية وخصا ص مجمس اإلدارة عمى 

مع دراسة تطبيقية عمى شركات  -جودة األرباح
 المساهمة المصرية

رسالة ماجستير 
 –جامعة المنصورة  –

ـ22/2/2318  
29    
33    

 :المؤتمرات العممية والندوات واألنشطة البحثية األخري



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  13صفحة 

المشػاركة بالحضػػور بػالمؤتمر الػػدولي األوؿ لقسػػـ المحاسػبة لكميػػة التجػارة بجامعػػة القػػاهرة  -
 ـ بفندؽ ماريوت القاهرة .2315سبتمبر  13, 12والمنعقد يومي 

  زة التنافسػية لممنظمػاترأس الماؿ الفكري ودورا في تحقيػؽ الميػالمشاركة ببحث بعنواف    -
والػػذي نظمػػه المػػؤتمر الػػدولي لمتنميػػة اإلداريػػة: نحػػو أداء متميػػز فػػي القطػػاع الحكوميفػػي 

ذو  16-13معهػػػد اإلدارة العامػػػة بالريػػػاض بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية خػػػالؿ الفتػػػرة مػػػف 
 ـ.2339نوفمبر  4-1هػ الموافؽ 1433القعدة 

لثاني لرابطة كميات اإلدارة في الدوؿ اإلسالمية ، المشاركة بالحضور ) المؤتمر العالمي ا -

 ـ.2314مايو  6-5المنعقد بالمدينة المنورة بالمممكة العربية السعودية خالؿ الفترة مف 

ـ  1994 سػنة (AAA) السػنوي مؤتمر جمعية المحاسبة والمراجعة األمريكية -
 .ة األمريكيةالمتحدبالواليات   نيويورؾمدينة بفندؽ ماريوت منهاتف بوالمنعقد 

مػػػػؤتمر الشػػػػرؽ األوسػػػػط وشػػػػماؿ أفريقيػػػػا لالقتصػػػػاد والتجػػػػارة الدوليػػػػة وأسػػػػواؽ  -
 ، بفندؽ ماريوت القاهرة.1997الماؿ، 

ندوة المحاسبة والمراجعة المنعقػدة بكميػة االقتصػاد واإلدارة بالريػاض ، جامعػة  -
 ـ.1999الممؾ سعود، 

إلدارة بالريػػاض، جامعػػة نػػدوة المحاسػػبة والمراجعػػة المنعقػػدة بكميػػة االقتصػػاد وا -
 ـ.2331الممؾ سعود 

ـ، 2332مػػػؤتمر المحاسػػػبة األوؿ لمجمعيػػػة السػػػعودية لممحاسػػػبيف القػػػانونيف،  -
 بمركز الممؾ فهد لممؤتمرات.

النػدوة السػنوية لػػديواف المراقبػة العامػػة بالمممكػة العربيػة السػػعودية بعنػواف سػػبؿ  -
قابػػة عمػػى األداء، فبرايػػر تعزيػػز التعػػاوف لتحقيػػؽ أهػػداؼ المراجعػػة الشػػاممة والر 

 ـ، بمعهد اإلدارة العامة بالرياض.2336

ندوة الجمعية السعودية لممحاسبة بعنواف االكتتابػات األوليػة فػي سػوؽ األسػهـ  -
 بفندؽ االنتركونتيننتاؿ بالرياض. 2336السعودية، مايو 

نػػدوة الهي ػػة السػػعودية لممحاسػػبيف القػػانونييف بعنػػواف حوكمػػة الشػػركات، ينػػاير  -
 ، بمركز البابطيف لمتراث والثقافة بالرياض.  2337

المممكػػػة  -النػػػدوة العمميػػػة األولػػػي لقسػػػـ المحاسػػػبة بجامعػػػة الممػػػؾ خالػػػد بأبهػػػا -
نظػػرة مسػػتقبمية  خػػالؿ  –العربيػػة السػػعودية  بعنواف السػػوؽ الماليػػة السػػعودية 

 . هػ1428ذو القعدة  4-3الفترة  مف 



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  14صفحة 

عهػد اإلدارة العاميػة بالريػاض خػالؿ جميع الندوات والمػؤتمرات التػي أقيمػت بم -
 فترة العمؿ بالمممكة العربية السعودية.

ندوة كمية التجارة جامعة كفرالشيخ بعنػواف األزمػة الماليػة العالميػة وأثرهػا عمػى  -
 ـ.2338مصر، 

نػػػػدوة كميػػػػة التجػػػػارة جامعػػػػة كفػػػػر الشػػػػيخ بعنػػػػواف حوكمػػػػة الشػػػػركات ، أبريػػػػؿ  -
 ـ .2339

بػػراما الدراسػػات العميػػا، فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ المػػؤتمر العممػػي لتحسػػيف جػػودة  -
أبريػػػؿ  26 -25العػػػالي  مواجهػػػة التحػػػديات وتوجػػػه نحػػػو المسػػػتقبؿ والتنميػػػة  

 ـ، بجامعة المنوفية. 2339

عضػػو هي ػػة تحريػػر دوريػػة اإلدارة العامػػة بمعهػػد اإلدارة العامػػة بالريػػاض منػػذ  -
 ـ.2338ـ حتى 2331عاـ 

ة معهػػد اإلدارة العامػػة ومجمػػة البحػػوث تقيػػيـ العديػػد مػػف البحػػوث لمنشػػر بدوريػػ -
المحاسػػػػػبية الصػػػػػادرة عػػػػػف الجمعيػػػػػة السػػػػػعودية لممحاسػػػػػبيف ومجػػػػػالت كميػػػػػات 

 التجارة.

الهي ػػة السػػعودية باالشػػتراؾ مػػع المشػػاركة فػػي إعػػداد دراسػػة لهي ػػة سػػوؽ المػػاؿ  -
 لممحاسبيف عف تطبيؽ معايير المحاسبة السعودية بالشركات المساهمة.

 الكتب والمؤلفات:
 ،2مبادئ المحاسبة المالية ) -
 .المحاسبة المالية المتقدمة -
 أصوؿ مراجعة الحسابات. -
 مبادئ المحاسبة اإلدارية . -
 محاسبة المنشآت المتخصصة. -
 تطبيقات محاسبية باستخداـ الحاسب اآللي. -
 التحميؿ المحاسبي لمقوا ـ المالية. -
 ،2مبادئ محاسبة التكاليؼ ) -
 لفعميةنظـ التكاليؼ ا -
 نظـ التكاليؼ المعيارية -
 المحاسبة المالية  مبادئ -

 الخبرات األكاديمية:



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  15صفحة 

 –) دبمومات لمرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا  بتدريسها تالمقررات الدراسية التي قم -
 :دكتوراه( -ماجستير

 مقررات تم تدريسها بالمغة العربية: -
 المحاسػبة الماليػة . -
 داء المالي.تحميؿ وتقييـ األ -

 محاسبة المنشآت المالية -

 محاسػبة الشػركات . -

 مبادئ المحاسبة. -

 المحاسبة المتوسطة. -

 المػراجعػة)التػدقيػؽ، .أصوؿ  -

 نظػرية المحاسػبة . -

 .المحاسبة الحكومية -

 المحاسػػبة اإلدارية . -

 محاسػبة التكاليؼ . -

 )مراحػؿ وأوامر إنتاجية، . الفعمية نظـ محاسػبة التكاليػؼ -

 . الموازناتمعياريػة و التكاليؼ ال -

 التدقيؽ 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 

- Financial Statement Analysis. 
 
 
 
 



 أ. د. / رضا إبراهيم صالحالسيرة الذاتية: 

 17مف  16صفحة 

 :الدورات التدريبية 
 مكان انعقاد الدورة فترة الدورة اسم الدورة رقم
الجوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القانونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  1

 بالجامعات
ـ حتػػػػػػػػػػػى 5/7/2335مػػػػػػػػػػػف 

 ـ7/7/2335
مركػػػز تنميػػػة قػػػدرات أعضػػػاء هي ػػػة التػػػدريس 

 بجامعة طنطا
اتخػػػػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػػػػرارات وحػػػػػػػػػػػػػؿ  2

 المشكالت
ـ حتػػػػػػػػػػػى 1/8/2335مػػػػػػػػػػػف 

 ـ4/8/2335
مركػػػز تنميػػػة قػػػدرات أعضػػػاء هي ػػػة التػػػدريس 

 بجامعة طنطا
ـ حتػػػػػػػػػػػى 9/8/2335مػػػػػػػػػػػف  أخالقيات و داب المهنة 3

 ـ11/8/2335
مركػػػز تنميػػػة قػػػدرات أعضػػػاء هي ػػػة التػػػدريس 

 بجامعة طنطا
نظػػػػػػاـ االمتحانػػػػػػات وتقػػػػػػويـ  4

 الطالب
تػػػػػػػى ـ ح16/5/2339مػػػػػػػف 
 ـ18/5/2339

مركػػػز تنميػػػة قػػػدرات أعضػػػاء هي ػػػة التػػػدريس 
 بجامعة كفرالشيخ

حتػػػػػػػػػػى  23/5/2339مػػػػػػػػػػف  سموكيات المهنة 5
 ـ25/5/2339

مركػػػز تنميػػػة قػػػدرات أعضػػػاء هي ػػػة التػػػدريس 
 بجامعة كفرالشيخ

معػػػايير الجػػػودة فػػػي العمميػػػة  6
 التدريسية

ـ حتػػػػػػػى 26/5/2339مػػػػػػػف 
 ـ28/5/2339

 ػػػة التػػػدريس مركػػػز تنميػػػة قػػػدرات أعضػػػاء هي
 بجامعة كفرالشيخ

تصػػػػػػػميـ وتطػػػػػػػوير البػػػػػػػراما  7
عداد الحقا ب التدريبية  وا 

هػػػػػ حتػػػػى 13/5/1423مػػػػف 
 هػ19/5/1423

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالرياض

المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة الحكوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  8
 بالحاسب اآللي

هػػػػػػػػػػػػػػ حتػػػػػػػػػػػػػى  28/5/1422
 هػ3/6/1422

رة العامة إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدا
 بالرياض

إعػػػػػػػػػداد وعػػػػػػػػػرض الشػػػػػػػػػرا ح  9
M.S power Point 

هػػػػػػػػػػػػػػػػ حتػػػػػػػػػػػػػػػى 29/6/1423
 هػ 2/7/1423

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالرياض

هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 2/7/1424 مايكرو سوفت أكسس 13
 هػ 6/7/1424

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالرياض

هػػػػػ حتػػػػى 22/7/1426مػػػػف  البحث باالنترنت 11
 هػ1426/ 26/7

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالرياض
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إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالرياض
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 17مف  17صفحة 

 :الخبرات العممية داخل الجامعة وخارجها 
 : داخل الجامعة

جامعة كفر الشيخ وفقا  لنظاـ  –مقترحة لمدراسات العميا بكمية التجارة إعداد ال حة  -
 الساعات المعتمدة.

في تقديـ براما تنمية قدرات أعضاء هي ة التدريس بالجامعات المصرية حيث  ةشاركالم -
عمؿ كمدرب في براما : ، اتخاذ القرارات وحؿ المشكالت ، إدارة الوقت وضغوط العمؿ 

 لمجامعة ، رفع جودة التعميـ الجامعي . ، الجوانب المالية
في العديد مف الندوات وورش العمؿ في مجاالت كثيرة مثؿ تطوير المقررات  المشاركة -

الدراسية في مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا ، تطوير النظاـ الضريبي في مصر ، 
 الخصخصة .

 خارج الجامعة :
ؾ وشركات التأميف والشركات الصناعية مثؿ في التدريب لمعامميف في البنو  المشاركة -

البنؾ األهمي المصري ، بنؾ التنمية واال تماف الزراعي ، بنؾ التنمية الصناعية ، شركة 
 الدلتا لمتأميف ، وغيرها كثير .

عداد الحقا ب التدريبية  لمعديد مف البراما بمعهد اإلدارة العامة  - تصميـ وتنفيذ البراما وا 
هي ة السعودية لممحاسبيف القانونييف بالمممكة العربية السعودية والغرفة ومراكز التدريب وال

 ومراكز التدريب الضريبي بمصمحة الضرا ب المصرية . التجارية الصناعية بالرياض

 المشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها الهي ة السعودية لممحاسبيف القانونييف -
ة في مجاالت المحاسبة المالية ومراجعة الحسابات السعوديوالمؤهمة الختبارات الزمالة 

 .والزكاة والضريبة ومشكالت التطبيؽ

في  مهي ة السعودية لممحاسبيف القانونييفالزمالة لالمشاركة في تطوير قاعدة اختبارات  -
  .مجاالت المحاسبة المالية ومراجعة الحسابات والزكاة والضريبة 

الكثير مف الموا ح  ادية ومحاسبة التكاليؼ ، وأعدـ العديد مف نظـ المحاسبة الماليصمت -
بمصر  الداخمية والنظاـ األساسي لمعديد مف الشركات بمختمؼ أشكالها القانونية

 . والسعودية

اـ بإعداد الكثير مف دراسات الجدوا االقتصادية والفنية لممشروعات الصناعية يقال -
 .وديةفي مصر والمممكة العربية السعوالتجارية والزراعية 

 
 


