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 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 

ســنة  الدرجـة

 التخـرج

 التخصص البلد اســم الجامعـــة

 البكالوريـوس
 المحاسبة مصر عين شمس 1979

 الماجســــتيـر
 المحاسبة مصر عين شمس 1988

 الدكـتــــوراه
 المحاسبة مصر عين شمس 1997

 

 الوظيفي التدرج: ثـالـثـاً 

 الفترة الزمنية جهة العمل    

علمىمعيد جامعة عين شمس –كلية التجارة   (1899-1891)سنوات 7   

جامعة عين شمس –كلية التجارة  مدرس مساعد (1887-1899)سنوات 8   

جامعة عين شمس –كلية التجارة  مدرس (4002-1887)سنوات 7   

جامعة عين شمس –كلية التجارة  استاذ مساعد (4008-4002)سنوات5   

جامعة عين شمس –كلية التجارة  استاذ  2009 وحتى االن  

 

 الوظائف القيادية فى الكلية والجامعة : رابـعـاً 

حتى االن  1/8/4019أكتوبر بدءاً من  6عميد كلية االقتصاد واالدارة جامعة  1  

4015-4014عميد كلية التجارة جامعة عين شمس خالل الفترة  4  

(4017-4016) , (  4014-4008)دورتين بكلية التجارة جامعة عين شمس رئيس قسم المحاسبة والمراجعة  3  

4019حتى اغسطس  4008مدير مركز االستشارات المالية والمراجعة جامعة عين شمس خالل الفترة من مارس  4  

مركز البحوث )  4015- 4014رئيس مجلس ادارة المراكز والوحدات الخاصة بكلية التجارة جامعة عين شمس  5

(     وحدة االزمات. وحدة الحاسب االلى . وحدة الموارد البشرية  –والدراسات التجارية   

 



 

 

  عضوية لجان القطاع التجارى وقطاع المعاهد التجارية : خامساً 

1/14/4019التجارى كممثل  للجامعات الخاصة بدءاً من  عضو لجنة لقطاع 1  

وهى لجنة مصغرة منبثقة عن لجنة القطاع التجارى ولها اهمية كبرى )عضو لجنة التخطيط للقطاع التجارى فى مصر  4

1/14/4019وكممثل عن الجامعات الخاصة بدءا من ( ستوى القطاع التجارى معلى   

كممثل لجامعة عين شمس بصفتى عميد كلية التجارة ( 4015حتى  4014)عضو لجنة القطاع التجارى فى الفترة من  3

 فى هذه الفترة 

  4015حتى  4014عضو لجنة قطاع المعاهد التجارية خالل الفترة من  4

العتماد بعض برامجها وتجديد  تقييم عدد كبير من كليات التجارة فى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا 5

 المعادلة مثل 

كلية التجارة جامعة القاهرة -  

اكتوبر  6كلية االقتصاد واالدارة جامعة  -  

الجامعة الفرنسية بالقاهرة -  

االكاديمية العربية للنقل البحرى  -  

عدد كبير من المعاهد الخاصة -  
 

 

  الخبرات العلمية واالسشارية: سادساً 

 المجال م

 محاسب قانونى وخبير ضرائب 1

خبير محاسبى منتدب من محكمة الجنايات فى اشهر قضايا الكسب غير المشروع واستغالل النفوذ والفساد مثل قضة  2

 حسين سالم وحبيب العادلى وزير الداخلية/ والسيد  هالقرن المتهم فيها الرئيس االسبق محمد حسنى مبارك ونجلي

ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة / وقضية حديد الدخيلة المتهم فيها رجل االعمال احمد عز والسيد ,  األسبق

.وعدداخر من رجال االعمال , السابق   

جميع الكليات )  سنوات 8تدريب جميع المرشحين فى جامعة عين شمس لوظيفة رئيس قسم فى النواحى المالية لمدة  3

دورة الزامية(   

او ميناء القاهرة البرى لمدة اربعة سنوات ( الترجمان) للصناعات المتكاملة  المصريةمجلس ادارة الشركة عضو  4

.وعضو اللجنة المالية وكممثل للمال العام فى الشركة   

عضوية جمعيات مهنية  -   5  

عضو جمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية ( 1)  

وعضو جمعية الضرائب المصرية ( 4)  

وعضو مجلس ادارة جمعية المالية العامة والضرائب ( 3)  

  وعضو جمعية خبراء الضرائب( 2)

.واالستثمار وعضو الجمعية المصرية لحكومة الشركات  (5)  

.( 4015-4013)عضو الجمعية العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى لمدة سنتين كممثل للمال العام  6  

شركة مصر لاللومنيوم بنجع حمادى  مثل  للعديد من الشركات الكبرى فى مصرتقديم استشارات مالية وضريبية  7

 وشركة الجون فى الحديقة الدولية باالسكندرية وعدد اخر من الشركات  

واالردن  وليبيامؤتمر محلى وخارجى فى الجزائر  20رئاسة والمشاركة فى عدد كبير من المؤتمرات العلمية تزيد عن  8

. 

ة اكثر من مائة مرجع فى مجاالت المحاسبة والمراجعة والبورصة والضرائب وادارة المخاطر واالزمات تاليف وترجم 9



 وادارة السيولة واعادة هيكلة الشركات 

رسالة ماجستير ودكتوراة  140من االشراف والمشاركة ورئاسة لجان الحكم والمناقشة الكثر  10  

 نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة الوطنية الدولية لحقوق االنسان  11

 نائب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين فى القطاع الخاص واصحاب االعمال سابقاً  12

التدريب العملى لمأموري الضرائب فى مراكز التدريب الضريبى والمأمور الشامل ومركز كبار الممولين على الجوانب  13

  والضريبيةالمالية 

التدريب العملى للمحاسبين فى الشركات الكبرى مثل شركات البترول والبنوك والجهات الحكومية والشركة التجارية  14

 الصناعية داخل وخارج مصر 

ليفزيون المصرى والقنوات الفضائية الخاصة فى مجاالت االقتصاد والتعليم والموازنات القيام باحاديث كثيرة فى الت 15

 والبورصة 

 

 (أمثلة) البحوث واالنشطة العلمية : سابعاً 

 المجال م

 المعاملة الضريبية للتجارة االلكترونية  1

لترشيد قرارات المستثمرين الماليةنموذج مقترح لزيادة منفعة التقارير  2  

 اليات عالج عجز الموازنة العامة للدولة  3

 نموذج مقترح لمكافحة العش فى التقارير المالية   4

مكافحة الفساد المالى واالدارى ودور الجامعات فى نشر ثقافة الحوكمة  5  

 دعم وتنمية المشروعات الصغيرة  6

 اثر االبعاد الثقافية على جودة التقارير المالية  7

 نموذج مقترح للتكامل بين معلومات التدفقات النقدية واالرباح لترشيد قررات االستثمارات  8

 الدورات التدريبية : ثامناً 

واالقتصاد والبورصة  واالداريةمجاالت المحاسبية فى ال القيام بعدد كبير من الدورات التدريية داخل وخارج مصر 1 

 والبنوك

 

 

 
 


