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المحاسبة بعنوان:  .  م 24/04/1990 -طنطاجامعة كلية التجارة ماجستير في المحاسبة م   -
 .هدف تقويم األداء رسالة ماجستيرع  المسئولية االجتماعية للوحدات االقتصادية، ب

        Rutgers ) مصـــر ، ، طنطــامحاســـبة ، إشــراف مشــتر  بـــي  جــامعتي دكتـــوراا الفلســـفة فــي ال -
 بعنوان :  -م  USA  ،– 27/05/1997)  الواليات المتحدة األمريكية

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

 :فيالتدرج الوظي
بتــــاريخ  ،264بــــالقرار رقــــم )معيــــد بقســــم المحاســــبة والمراجعــــة بكليــــة التجــــارة جامعــــة طنطــــا  -1

 م .28/12/1983
، 2049بـــالقرار رقـــم)مـــدر  مســـاعد بقســـم المحاســـبة والمراجعـــة بكليـــة التجـــارة جامعـــة طنطـــا  -2

 م .6/6/1990 بتاريخ

 Rutgers, The Stateعضـو بعثـة اإلشـراف المشـتر  للحصـول علـي الـدكتوراا  لجامعـة  -3

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

  ، بتـــاريخ1014بــالقرار رقـــم )مــدر  بقســـم المحاســبة والمراجعـــة بكليــة التجـــارة جامعــة طنطـــا  -4
 .م 1997 /29/7

خــالل الفتــرة مــ  عــام  العربيــة الســعودية معــار للعمــل بمعهــد اإلدارة العامــة بالريــا  بالمملكــة -5
 م.)أستاذ مساعد ثم أستاذ مشار ،2008م حتى عام 1998

 ، بتاريخ325بالقرار رقم )أستاذ مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة طنطا  -6
 م30/03/2004م اعتبارا م  08/04/2004

، 1193بالقرار رقـم ) خكفر الشيوالمراجعة بكلية التجارة جامعة المحاسبة أستاذ مساعد بقسم  -7
 .م30/07/2008 يخبتار 

بــــالقرار رقــــم ســــات العليــــا والبحــــو  للدرا خكفــــر الشــــيوكيــــل كليــــة التجــــارة جامعــــة قــــائم بعمــــل  -8
 .م 03/09/2008 ، بتاريخ 1307)

للعـــام الجـــامعي لشـــئون التعلـــيم والطـــال   خوكيـــل كليـــة التجـــارة جامعـــة كفـــر الشـــيقـــائم بعمـــل  -9
 .م25/11/2010خ ، بتاري3009بموجب قرار رئيس الجامعة رقم ) م2010/2011

بموجـــب قـــرار رئـــيس  م 2010/2011للعـــام الجـــامعي رئـــيس قســـم المحاســـبة قـــائم بعمـــل  -10
 . م16/3/2011، بتاريخ 3158الجامعة رقم )

 بكليـــة التجـــارة جامعـــة كفـــر الشــــيخ) تخصـــص محاســـبة ماليـــة ، أســـتاذ بقســـم المحاســـبة  -11
 م .31/7/2011م   م اعتبار ا9/8/2011، بتاريخ 3486معة رقم )بموجب قرار رئيس الجا
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لشــــئون التعلــــيم والطــــال  ، ومشــــرفا  علــــي قســــم  خوكيــــل كليــــة التجــــارة جامعــــة كفــــر الشــــي -12
، 3508بموجـب قـرار رئـيس الجامعـة رقـم ) 2011/2012المحاسبة بالكليـة  للعـام الجـامعي 

 م .14/8/2011بتاريخ 

وات اعتبــار ا وكيــل كليــة التجــارة جامعــة كفرالشــيخ لشــئون التعلــيم و الطــال  لمــدة ثــال  ســن -13
م، و تجديد اإلشراف على 31/07/2012، بتاريخ 4369م بالقرار رقم )01/08/2012م  

 م .01/08/2012اعتبار ا م   2012/2013قسم المحاسبة للعام الجامعي 

، 5303بـالقرار رقـم ) 2013/2014تجديد اإلشراف على قسـم المحاسـبة للعـام الجـامعي  -14
   م .30/07/2013بتاريخ 

مـــ  م 2013/2014للعـــام الجـــامعي كليـــة التجـــارة جامعـــة كفـــر الشـــيخ عميـــد  قـــائم بعمـــل -15
 م .30/9/2013خ ، بتاري5539بموجب قرار رئيس الجامعة رقم ) م21/11/2013

م بعمـــــل عميـــــد كليـــــة التجـــــارة جامعـــــة كفـــــر الشـــــيخ للعـــــام الجـــــامعي يـــــاقتجديـــــد تكليـــــ  ال -16
ــــــيس الجامعــــــة رقــــــم ) 1/8/2014م مــــــ  2014/2015 ، بتــــــاريخ 6503بموجــــــب قــــــرار رئ

 م .1/8/2014

بعمـــل عميـــد كليـــة التجـــارة جامعـــة كفـــر الشـــيخ بموجـــب قـــرار رئـــيس  تجديـــد تكليـــ  القيـــام -17
م أو لحي  صدور 2015/2016م للعام الجامعي 1/8/2015، بتاريخ 7660الجامعة رقم )

 للكلية. اقرار جمهوري بتعي  عميد  

قــرار رئــيس جمهوريــة وجــب عميــد كليــة التجــارة جامعــة كفــر الشــيخ لمــدة ثــال  ســنوات بم -18
 . م16/9/2015بتاريخ  2015لسنة  ،373م )مصر العربية رق

تجديـــد تكليـــ  القيـــام بعمـــل عميـــد كليـــة التجـــارة جامعـــة كفـــر الشـــيخ بموجـــب قـــرار رئـــيس  -19
م أو لحـــي  صـــدور 2018/2019م للعـــام الجـــامعي 1/8/2018الجامعـــة رقـــم )   ، بتـــاريخ 

ا للكلية.  قرار جمهوري بتعي  عميد 

يــد كليــة التجــارة جامعــة كفــر الشــيخ لمــدة ثــال  ســنوات بموجــب قــرار رئــيس جمهوريــة عم -20
  م .23/12/2018بتاريخ  2018، لسنة 580مصر العربية رقم )

نائب رئيس الجامعة لشؤن خمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقـم  -21
نونيـة المقـررة إلنتهـاء الخدمـة م حتـى بلـوا السـ  القا8/4/2019بتاريخ  2019، لستة 186)

 م.29/12/2021في 

، بتـاريخ 1617ة رقـم )عبموجب قرار رئيس الجامالذكاء اإلصطناعي المشرف على كلية  -22
 م أو لحي  تعي  عميدا للكلية.2019/2020م للعام الجامعي 4/8/2019
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 : اللجان العلميةعضوية و  األنشطة
حتى  2008منذ عام  ة التجارةالدراسات العليا والبحو  بكليلجنة  رئيس -

 م .2010

عضو مجلس الدراسات العليا والبحو  بجامعة كفر الشيخ منذ عام  -
 م. 2010 م حتى عام2008

 م2010حتى  2008عضو لجنة المكتبات بجامعة كفر الشيخ منذ عام  -

 2010عضو مجلس شئون التعليم والطال  بجامعة كفر الشيخ منذ عام  -
 م  2013حتى عام 

حتى  2010منذ عام  شئون التعليم والطال  بكلية التجارةنة لج رئيس -
 م2013

 حتى اآلن 2010عضو مجلس كلية التجارة جامعة كفر الشيخ منذ عام  -

عضو المجمـع االنتخـابي ممـثال  عـ  كليـة التجـارة النتخـا  رئـيس جامعـة  -
 م.2011كفر الشيخ عام 

ـــــة التجـــــارة  - ـــــس إدارة مركـــــز الحســـــا  العلمـــــي لكلي امعـــــة ج –عضـــــو مجل
 م.18/1/2011، بتاريخ 3097كفرالشيخ لمدة ثال  سنوات بالقرار رقم )

عضو اللجنة الدائمة للوظـائ  القياديـة بالجامعـة مـ  ذوي الخبـرة ) درجـة  -
مـــدير عـــام أو الدرجـــة العاليـــة أو الدرجـــة الممتـــا ة أو الدرجـــة األعلـــي ومـــا 

 م.3/3/2012، بتاريخ 3975يعادلها، بموجب قرار رئيس الجامعة رقم )

محكم باللجنة العلمية الدائمة للمحاسبة والمراجعة لترقيات األساتذة  -
 وحتى تاريخه. م.2016 -2013واألساتذة المساعدي  الدورة 

 م حتى اآلن21/11/2013رئيس مجلس كلية التجارة جامعة كفرالشيخ م  -

 م حتى اآلن .21/11/2013عضو مجلس جامعة كفرالشيخ م  -

 م حتى اآلن.21/11/2013كفر الشيخ م  عضو مجلس عمداء جامعة  -

 عضو لجنة المدن الجام ية بجامعة كفر الشيخ . -

 عضو لجنة األ مات والكوار  بجامعة كفر الشيخ . -

 م حتى اآلن. 21/11/2013عضو لجنة المنشآت بالجامعة م   -

 م حتى اآلن . 21/11/2013عضو لجنة شئؤن العاملي  بالجامعة م   -

 م حتى اآلن .21/11/2013الجامعي م  عضو لجنة تطوير األداء  -



 22م   5صفحة 

 م حتى اآلن . 21/11/2013عضو لجنة المختبرات بالجامعة م   -

عضو لجنة تخطيط القطاع التجاري بالمجلس األعلي للجامعات الدورة  -
 م بموجب قرار و ير التعليم العالي .2014/2018

كفر اللجنة الخماسية الختيار عمداء الكليات بجامعة في  ا  أساسي عضوا   -
، 6481بموجب قرار رئيس الجامعة رقم ) الشيخ ممثال  ع  الجامعة

 م .17/7/2014بتاريخ 

ممــثال  عــ  فــي اللجنــة الخماســية إلختيــار عمــداء الكليــات  أساســيا   ا  عضــو  -
 م .22/11/2014، بتاريخ 6998بالقرار رقم ) الجامعة

، رئيس لجنة دراسة إنشاء صندوق للتأمي  الخاص )التكافل اإلجتماعي -
للسادة العاملي  وأعضاء هيئة التدريس بموجب قرار مجلس الجامعة 

 م.24/11/2014، بتاريخ 113بجلسته رقم )

رئــيس مجلــس إدارة مركــز الخدمــة العامــة بكليــة التجــارة جامعــة كفرالشــيخ  -
، 7174م بـــالقرار رقـــم )17/01/2017لمــدة عـــامي  قابلـــة للتجديـــد حتـــى 

 م .01/02/2015بتاريخ 

ـــاريخ 7503فحـــة الفســـاد فـــي الجامعـــة بـــالقرار رقـــم )عضـــو لجنـــة مكا - ، بت
 م .2014/2015م للعام الجامعي 14/06/2015

عضو وحدة تنمية الموارد البشرية بمحافظة كفر الشيخ لمدة ثال  سنوات  -
 م .7/9/2015، بتاريخ 10799بموجب قرار محافظ كفر الشيخ رقم )

ممــثال  عــ   الكليــات عضــو ا أساســي ا فــي اللجنــة الخماســية إلختيــار عمــداء -
 م.26/10/2015، بتاريخ 8027بالقرار رقم ) الجامعة

ـــاريخ 8029عضـــو لجنـــة مكافحـــة الفســـاد فـــي الجامعـــة بـــالقرار رقـــم ) - ، بت
 م.2015/2016للعام الجامعي  29/10/2015

، بتاريخ 8158عضو لجنة تسويق الجامعة داخلي ا و خارجي ا بالقرار رقم ) -
 م.24/12/2015

التظلمــات المقدمــة مــ  الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس عضــو لجنــة فحــص  -
ـــــة للعـــــام الجـــــامعي  ـــــالفرار رقـــــم )2016/2017للترقي ـــــاريخ 1167م ب ، بت

 م.30/10/2016

م 2016/2017عضو لجنة مكافحة الفساد بالجامعة للعام األكاديمي  -
 م.12/03/2017، بتاريخ 270بالقرار رقم )
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ختيار عمداء الكليات تجديد التكلي  في عضوية اللجنة الخماسية إل -
 م2016/2017ممثال  ع  الجامعة ع  العام الجامعي 

تجديد التكلي  لعضوية لجنة فحص التظلمات المقدمة م  السادة  -
رار رقم م بالق2017/2018للعام األكاديمي  أعضاء هيئة التدريس

 م.17/08/2017، بتاريخ 838)

داء الكليات تجديد التكلي  في عضوية اللجنة الخماسية إلختيار عم -
 م2017/2018ممثال  ع  الجامعة ع  العام الجامعي 

رئــــيس مجلــــس إدارة مركــــز الخدمــــة العامــــة و رئــــيس مجلــــس إدارة مركــــز  -
 م. 18/03/2018، بتاريخ 226الحسا  العلمي بالقرار رقم )

 البحوث المنشورة 
 تاريخ النشر مكان النشر عنوان البحث م
األوراق دور البيانــــات المحاســــبية فــــي ســــوق  1

ـــالتطبيق  -الماليـــة دراســـة نظريـــة اختباريـــة: ب
 على المملكة العربية السعودية

مجلـــة التجـــارة والتمويـــل، المجلـــة 
ــــــة التجــــــارة جامعــــــة  العلميــــــة لكلي

 طنطا

م.مــــــــ  ص 2000العــــــــدد األول 
1- 28 

مـــدخل المحاســـبة عـــ  التكلفـــة علـــى أســــا   2
ــــــة الخــــــدمات  ــــــا  تكلف النشــــــاس كأســــــا  لقي

 ت، مجلة اإلدارة العامةالصحية بالمستشفيا

مجلــــــــــة اإلدارة العامــــــــــة، معهــــــــــد 
اإلدارة العامــــة بالمملكــــة العربيـــــة 

 السعودية

هــــــــ، 1423العــــــدد األول محـــــــرم 
ـــــل   -43م. مـــــ  ص 2002أبري

98. 
تقريــــــــر المراجعــــــــة وفجــــــــوة التوقعــــــــات بــــــــي   3

ــــــــة  المــــــــراجعي  والمســــــــتثمري ، دراســــــــة نظري
 تطبيقية: حالة مصر

مجلـــــــــــة البحـــــــــــو  المحاســـــــــــبية، 
 جم ية السعودية للمحاسبةال

هــــــ، 1423العـــــدد الثـــــاني رجـــــب 
 115م. م  ص 2002سبتمبر 

– 160. 
المـــدخل اإليجـــابي لتحليـــل محـــددات اختيـــار  4

دراســـــــــــــة  -اإلدارة للسياســـــــــــــات المحاســـــــــــــبية
 اختباريه على الشركات المساهمة السعودية

مجلــــــــــة اإلدارة العامــــــــــة، معهــــــــــد 
اإلدارة العامــــة بالمملكــــة العربيـــــة 

 يةالسعود

هــــــ، 1423العــــدد الثالـــــث رجـــــب 
م. مـــــــــــــــ  ص 2003ســـــــــــــــبتمبر 

483- 536. 
المحاســـــبة عـــــ  تكلفـــــة الجـــــودة فـــــي القطـــــاع  5

 الصناعي
بحـــث مرجعـــي مقـــدم إلـــى اللجنـــة 
ـــة الدائمـــة لترقيـــات أســـاتذة  العلمي
 المحاسبة والمراجعة المساعدي 

 جلسة
 م.2004 /12/2 

تقيـــــــيم مســـــــتوس اإلفصـــــــا  المحاســـــــبي فـــــــي  6
 لية للشركات المساهمة المصريةالتقارير الما

المجلة العلميـة للتجـارة والتمويـل، 
 كلية التجارة، جامعة طنطا

 م ، 2006العدد الثاني، 
الصـــفحات مـــ  ، الملحـــق األول 

 192إلي  133
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اآلليات المحاسبية لتطبيـق حوكمـة الشـركات  7
 وأثرها على قيمة المنشأة

المجلة العلميـة للتجـارة والتمويـل، 
 ارة، جامعة طنطاكلية التج

م، الملحـــــق 2007العـــــدد األول، 
 .64 - 6م   صاألول  

المحتوس المعلومـاتي لقائمـة التـدفقات النقديـة  8
 دراسة اختباريه -وأثرها على قيمة المنشأة

المجلة العلميـة للتجـارة والتمويـل، 
 كلية التجارة، جامعة طنطا

م 2008المجلــــــــــــــــــــد الثالـــــــــــــــــــــث، 
  452إلي  405الصفحات م  

ور اإلفصــا  المحاســبي عــ  األداء البيئــي د 9
 في ترشيد وتحسي  جودة التقارير المالية.

مجلـــــة البحـــــو  التجاريـــــة، كليـــــة 
 التجارة، جامعة الزقا يق

، 2009العدد األول، يناير 

  49إلي  1م   31المجلد 

10 -  " How does Changing 

Measurement Change 

Management Behavior ? A 

review of the evidence  " Anne 

Beatty,Accounting and Business 

Research Special Issue, 2007 
 

مجلـــــــــة اإلدارة ترجمـــــــــة بحـــــــــث ل 
العامــــــــة، معهــــــــد اإلدارة العامــــــــة 

 بالمملكة العربية السعودية
ــــي أســــس  ــــر ف ــــؤدي التغي كيــــ  ي
القيا  المحاسبي إلي تغيير فـي 
الســــــــــلو  اإلداري   اســــــــــتعرا  

 بيتيلألدلة : تألي   آن 

هــــــــ، 1430العــــــدد األول محـــــــرم 
 -139م. مــ  ص 2009ينــاير 
161. 

أثـــــر توجـــــه معـــــايير المحاســـــبة نحـــــو القيمـــــة  11
العادلة على الخصـائص النوعيـة للمعلومـات 

 المحاسبية في ظل األ مة المالية العالمية

مجلــــــــة كليــــــــة التجــــــــارة للبحــــــــو  
 العلمية، جامعة اإلسكندرية

 ، العــدد الثــاني، يوليــو46مجلــد )
، ،الجـــــــــــــــــــــــزء الثـــــــــــــــــــــــاني 2009

 . 98إلي  39الصفحات من 
رأ  المـــال الفكـــري ودورا فـــي تحقيـــق الميـــزة  12

 التنافسية للمنظمات
 

المؤتمر الدولي للتنميـة اإلداريـة: 
نحــــــو أداء متميــــــز فــــــي القطــــــاع 

 الحكومي 

معهــــــــــد اإلدارة العامــــــــــة مـــــــــؤتمر 
ـــــــــــة  بالريـــــــــــا  بالمملكـــــــــــة العربي

الفتــرة مــ   فــي المنعقــدالســعودية 
هــــــــــ 1430ذو القعـــــــــدة  13-16
 م.2009نوفمبر  1-4

 األربا   العالقة بي  حوكمة الشركات وجودة 13
وأثرهــا علــى جــودة التقــارير الماليــة فــي بيئــة 

 األعمال المصرية

المجلة العلميـة للتجـارة والتمويـل، 
 كلية التجارة، جامعة طنطا

 العدد الثاني
 ، الجزء الثاني2010يوليو

ت مــــــ    الملحــــــق األول الصــــــفحا
 .432إلي   381

أثــر اســتخدام المقيــا  المتــوا ن لــألداء فــي  14
 للبنو  االستراتيجي تطوير األداء المالي

 التجاريــــة المصــــرية فــــي ظــــل المنافســــة

المجلة العلميـة للتجـارة والتمويـل، 
 كلية التجارة، جامعة طنطا

 م 2011العدد األول 
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ـــــــــا المعلومـــــــــا دراســـــــــة نظريـــــــــة  توتكنولوجي
 وتطبيقية

ــــات  15 ــــزام بتطبيــــق آلي ــــي  مــــدي اإللت العالقــــة ب
حوكمة الشركات ومستوي التحفظ المحاسبي 
فــــــي القــــــوائم الماليــــــة بــــــالتطبيق علــــــي بيئــــــة 

 األعمال المصرية

مجلـــــــــــــة الدراســـــــــــــات التجاريــــــــــــــة 
 –مجلــة كليــة التجــارة -المعاصــرة

 جامعة كفرالشيخ

ــــــاني  ــــــو  –العــــــدد الث  2016يوني
 )بحث مشتر ،

ــــر  للحــــد  16 مــــ  مشــــاكل ومعوقــــات إطــــار مقت
القيــــــا  المحاســــــبي المعتمــــــد علــــــى القيمــــــة 

 العادلة

ــــــــــة المصــــــــــرية للدراســــــــــات  المجل
 التجارية

جامعـــــــة  -مجلـــــــة كليـــــــة التجـــــــارة
 المنصورة

العدد  –المجلد الواحد واألربعون 
ـــــــــــاني الجـــــــــــزء األول  م 2017الث

 )بحث مشتر ،

 (IFRS 15)أثـــر تطبيـــق الم يـــار الـــدولي  17
ســة ميدانيـة فـي بيئــة علـى جـودة األربـا  )درا

 األعمال المصرية،

مجلـــــــــــــة الدراســـــــــــــات التجاريــــــــــــــة 
 –مجلــة كليــة التجــارة -المعاصــرة

 جامعة كفرالشيخ

م 2017ديسـمبر  –العدد الثالث 
 )بحث مشتر ،

العالقـــــــــة بـــــــــي  الـــــــــتحفظ المحاســـــــــبي اإلدارة  18
السـلبية لألربــا  وأثرهــا علـى جــودة اإلفصــا  

دراســـة المحاســـبي فـــي التقـــارير الماليـــة )مـــع 
 تطبيقية في بيئة األعمال المصرية ،

مجلـــــــــــــة الدراســـــــــــــات التجاريــــــــــــــة 
 –مجلــة كليــة التجــارة -المعاصــرة

 جامعة كفرالشيخ

م 2017ديسـمبر  –العدد الثالث 
 )بحث مشتر ،

19 Does Intellectual Capital 

Information (ICI) Make  

Difference to Investors 

Decisions? A Field Study on 

Egyptian Investors 

مجلـــــــــــــة الدراســـــــــــــات التجاريــــــــــــــة 
 –مجلــة كليــة التجــارة -المعاصــرة

 جامعة كفرالشيخ

م 2018يونيـــــو  –العـــــدد الرابـــــع 
 )بحث مشتر ،

أثـــــــر اإلفصـــــــال عـــــــ  ممارســـــــات المســـــــؤلية  20
اإلجتماعية في الشـركات المسـاهمة الكويتيـة 

 )مع دراسة ميدانية ،

مجلـــــــــــــة الدراســـــــــــــات التجاريــــــــــــــة 
 –ليــة التجــارة مجلــة ك-المعاصــرة

 جامعة كفرالشيخ

ديســــــــــــمبر  –العــــــــــــدد الخــــــــــــامس 
الجـــــــزء األول )بحـــــــث   -2018
 مشتر ،

21 The  Impact of Introducing The 

New Corporate Governance on 

the Egyptian Listed Companies 
مجلـــــــــــــة الدراســـــــــــــات التجاريــــــــــــــة 

 –مجلــة كليــة التجــارة -المعاصــرة
 جامعة كفرالشيخ

-ديســـــــمبر  –العـــــــدد الخـــــــامس 
الجــــــــزء الثــــــــاني )بحــــــــث  2018
 مشتر ،

أثر المحاسبة ع  أنشطة التحوس علـى إدارة  22
المخـــــاطر المصـــــراية )مـــــع دراســـــة ميدانيـــــة 

 بالبنو  ىالتجارية،

مجلـــــــــــــة الدراســـــــــــــات التجاريــــــــــــــة 
 –مجلــة كليــة التجــارة -المعاصــرة

 جامعة كفرالشيخ

-ديســـــــمبر  –العـــــــدد الخـــــــامس 
الجـــــــــــــزء األول )بحـــــــــــــث  2018
 مشتر ،
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 اإلشراف علي الرسائل العلمية:

 الجامعة عنوان البحث اسم الباحث 
محمـــــــــد موســـــــــي عبـــــــــد   1

 سلطان
 )نوقشت،

العالقة بي  مدي اإللتزام بتطبيق آليات حوكمة 
الشركات ومستوي التحفظ المحاسبي في القوائم 
 المالية بالتطبيق علي بيئة األعمال المصرية.

جامعـــة  كفـــر -رســـالة ماجســـتير
 م21/4/2013 –يخ الش

ـــــامر حمـــــادة عبـــــدالوكيل  2 ت
 الشيخ

 )نوقشت،

أثر اإلفصـا  عـ  قائمـة األربـا  المبدئيـة علـى 
 مسئولية ومهام مراقب الحسابات

جامعـــة  كفـــر -رســـالة ماجســـتير
 م27/10/2013 –خ يالش

إبــراهيم محمــد عبــد الكــريم  3
 الطحان
 م27/4/2017)نوقشت،

ة العادلـة أثر توجه معايير المحاسبة نحـو القيمـ
 علي مخاطر المراجعة

جامعــــة  كفــــر -رســــالة دكتــــوراا 
 م14/4/2014 –الشيخ 

ــــدا عــــت  4  عبــــدا أحمــــد عب
 14/3/2019 )نوقشت،

Integrating Internal Control 

Frameworks for Effective 

Information Technology 

Governance : A Proposed 

Framework for Publicly Traded 

Companies in Egypt 

جامعــــة  كفــــر -رســــالة دكتــــوراا 
 م14/4/2014 –الشيخ 

هبـــــــــــه عثمـــــــــــان محمـــــــــــود  5
 )نوقشــــــــــــــــــــت، هنـــــــــــــــــــداوي 

11/4/2019 

دور العص  الـذهني لفريـق المراجعـة فـي الحـد 
ــــل إلدارة  ــــأثير الســــلبي لممارســــات العمي مــــ  الت

 الربح

جامعـــة  كفـــر -رســـالة ماجســـتير
 م18/1/2015 –الشيخ 

التـــــزام المراجـــــع بأخالقيـــــات المهنـــــة علـــــى أثـــــر  سالم سي  محمد الغريب 6
 –مستوس الموثوقية في القوائم المالية المنشـورة 

ـــى الشـــركات الصـــناعية فـــي  دراســـة ميدانيـــة عل
 دولة الكويت

جامعــة كفــر  –رســالة ماجســتير 
 م18/1/2015 –الشيخ 

 محمد عبد  نوفل 7
 )نوقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت،

 م15/11/2017

ـــــار  ـــــرادات فـــــي ضـــــوء م ي المحاســـــبة عـــــ  اإلي
، وتــأثيرا علــى 15قــارير الماليــة الــدولي رقــم )الت

 دراسة نظرية وميدانية –جودة األربا  

جامعـــة  كفـــر -رســـالة ماجســـتير
 م21/4/2015 –الشيخ 

جامعـــة  كفـــر -رســـالة ماجســـتير The Relevance of Intellectualماجـــــــــــدا علـــــــــــى مجاهـــــــــــد  8
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 Capital Information to Investment )نوقشت،أحمد

Decisions In Securities: A Filed 

Study in Egyptian Organizations 
 م16/8/2015 –الشيخ 

أحمـــــــــــــد حســـــــــــــني علـــــــــــــى  9
 طاحون 
 م3/12/2017 )نوقشت،

العالقـــة بـــي  الـــتحفظ المحاســـبي اإلدارة الســـلبية 
لألربا  وأثرهـا علـى جـودة اإلفصـا  المحاسـبي 
في التقارير المالية )مع دراسة تطبيقية في بيئة 

 ية ،األعمال المصر 

جامعـــة  كفـــر -رســـالة ماجســـتير
 م20/9/2015 –الشيخ 

 أحمد فتو  محمد أبو بكر 10

 )نوقشت، 
أثــر أنشــطة التحــوس علــى كفــاءة إدارة المخــاطر 

 بالبنو  التجارية )مع دراسة ميدانية،
جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 

 م20/9/2015 –الشيخ 
 سارة مصطفى الطنطاوي  11

 )نوقشت،
Determinants of Risk Disclosure in 

the Financial Reports of Egyptian 

Listed Companies With an 

Empirical Study  

Master Thesis – 

Faculty of Commerce – 

Kafrelsheik University 

– 30/3/2016  
إســــــــــراء محمــــــــــود محمــــــــــد  12

 )نوقشت،هميسه
 م9/2018/  19

 دور المعلومــــات الماليــــة المســــتقبلية فــــي تقــــدير
مخاطر اإلئتمان فـي البنـو  التجاريـة المصـرية 

 مع دراسة ميدانية

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م17/4/2016 –الشيخ 

ـــس  حمادا فتح   السمادوني 13 ـــة وخصـــائص مجل أثـــر أنمـــاس هيكـــل الملكي
اإلدارة علـــى مســـتوس اإلفصـــا  اإلختيـــاري عـــ  
المخــاطر ريــر الماديــة مــع دراســة تطبيقيــة فــي 

 عمال المصريةبيئة األ

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م17/4/2016 –الشيخ 

هبه نصر الدي  بدير أبـو  14
 )نوقشـــــــــــــــــــــــــــــت،  يـــــــــــــــــــــــــــــد

2/4/2019 

اإلفصـــا  عـــ  تقـــارير المراجعـــة الداخليـــة وأثـــرا 
ــــرارات األطــــراف ذوي المصــــلحة خــــارج  ــــى ق عل
الشـــركة مـــع دراســـة ميدانيـــة فـــي بيئـــة األعمـــال 

 المصرية

ر جامعــة  كفــ-رسـالة ماجســتير 
 م19/6/2016 –الشيخ 

ـــــدالمنعم مجاهـــــد  15 ـــــامر عب ت
 مجاهد

التوكيــــــــد المحاســــــــبي علــــــــى تقــــــــارير األعمــــــــال 
ــة وأثــرا علــى فجــوة التوقعــات فــي ظــل  المتكالمل

 تنوع أساليب اإلفصا  "دراسة تجريبية"

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م19/6/2016 –الشيخ 

محاســـــــبي العالقـــــــة بـــــــي  مســـــــتوس اإلفصـــــــا  ال أحمد عاط  عيد 16
اإلختياري وخصائص لجنة المراجعة وأثرا على 

 ممارسات إدارة األربا  )مع دراسة تطبيقية،

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م19/6/2016 –الشيخ 

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير أثــر اإلفصــا  عــ  المســئولية اإلجتماعيــة علــى عبــــــــــــــــــدالرحم  ايصــــــــــــــــــل  17
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األداء المــــالي للشــــركات المســــاهمة مــــع دراســــة  )نوقشت،بندر
 لة الكويتتطبيقية بدو 

 م21/8/2016 –الشيخ 

إطـار مقتــر  لافصـا  عــ  معلومـات المســؤلية  تامر محمد فتحي عاشور 18
ـــــــــــة للشـــــــــــركات  ـــــــــــة بالتقـــــــــــارير المالي اإلجتماعي

 المساهمة المصرية

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م9/4/2017 –الشيخ 

وليـــــــــــد محمـــــــــــود إبـــــــــــراهيم  19
 محمود

لجنـة المراجعـة علـى رأي مراقـب أثر خصائص 
الحسـابات بشأــ  مقـدرة الشـركة علـى اإلســتمرار 

ـــــــة األعمـــــــال  - ـــــــي بيئ ـــــــة ف مـــــــع دراســـــــة ميداني
 المصرية

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م9/4/2017 –الشيخ 

دور الحوكمـــــــــة المصـــــــــراية فـــــــــي الحـــــــــد مـــــــــ   إسالم محمد وهبه صالح 20
ممارســـات المحاســـبة اإلبداعيـــة وتحســـي  جـــودة 

 دراسة ميدانية –قارير المالية الت

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م23/5/2017 –الشيخ 

كـــرم محمـــد محمـــد إبـــراهيم  21
 ياسي 

ــــــى شــــــفااية  ــــــة عل ــــــر محاســــــبة القيمــــــة العادل أث
التقــــارير الماليــــة مــــع دراســــة ميدانيــــة فــــي بيئــــة 

 األعمال المصرية

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م11/6/2017 –الشيخ 

وســـــــــــ  حســـــــــــ  حســــــــــ  ي 22
 يوس 

أثــر عناصــر الــدخل الشــامل األخــرس المرتبطــة 
 بالقيمة العادلة في التنبؤ باألربا 

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م11/6/2017 –الشيخ 

ـــد   راشـــد  23 ســـالم فهيـــد عب
 العنزي 

أثر العالقة بي  الـتحفظ المحاسـبي وتكلفـة رأ  
مــع دراســة ميدانيــة  –المــال علــى قيمــة المنشــأة 

 دولة الكويتعلى 

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م8/10/2017 –الشيخ 

عوامـــــل نجـــــا  برنـــــامو أمـــــ  نظـــــم المعلومـــــات  ندا حامد توفيق أبو سعدا 24
ـــى الشـــركات  ـــة عل المحاســـبية مـــع دراســـة ميداني

 المصرية

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م15/04/2018الشيخ 

 IFRS 17 يــار الــدولي أثــر التجــول إفــي الم فهد مسلم وسمي العا مي 25
 على التقارير المالية

جامعـة  -شـهور 9بحث تكميلـي 
 م2/09/2018كفر الشيخ  

أثر مراجعة التنبؤات المالية على كفاءة بورصة  ساير شجاع ساير 26
 األوراق المالية بدولة الكويت

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م23/10/2018الشيخ 

أثـــر توكيـــد المعلومـــات المســـتقبلية علـــى ترشـــيد  السيد أحمد العدوي  27
قــرارات اإلســـتثمار مـــع دراســـة ميدانيـــة فـــي بيئـــة 

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م23/10/2018الشيخ 
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 مناقشة الرسائل العلمية:

 الجامعة عنوان البحث اسم الباحث 
ســــــحر محــــــي الــــــدي   1

 محمد علي
تحليـــل مشـــكلة االختيـــار بـــي  بـــدائل المحاســـبة عـــ  

مـع دراسـة تطبيقيـة علـى  -نفقات البحو  والتطـوير
 قطاع الصناعات الكيماوية

جامعــة  طنطــا -رســالة ماجســتير
 م2010 –

 كريـا عرفـات  إبـراهيم 2
 على
 

إطــار مقتــر  لافصــا  عــ  رأ  المــال الفكــري فــي 
 بيئة األعمال المصرية: دراسة نظرية وميدانية

جامعــة  طنطــا -رســالة ماجســتير
 م2010 –

طارق محمود ياسـي   3
 على عناني

أثـــــــر الخـــــــدمات ريـــــــر المراج يـــــــة علـــــــى مـــــــدركات 
المســــــــتثمر الســــــــتقالل المراجــــــــع ومعرفتــــــــه وجــــــــودة 

 اسة عمليةالمراجعة: در 

جامعـــــــــــة  –رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير 
 م2011 –القاهرة 

 األعمال المصرية
ـــــــــــــــد فهـــــــــــــــد ايصـــــــــــــــل  28 خال

 العسوسي
ــــي الحســــابات لتقــــديم  ــــل مراقب ــــة تأهي مــــدس كفاي
خدمات التوكيد األلكتروني : دراسة ميدانية في 

 األعمال الكويتية بيئة

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م23/10/2018الشيخ 

فتحــــــــــــي مبــــــــــــرو  جبــــــــــــر  29
 عبدالقوي 

أثــر تفعيـــل دور المحاســـب القـــانوني فـــي ترشـــيد 
التحاســــــــب الضــــــــريبي للحــــــــد مــــــــ  المنا عــــــــات 

 الضريبية )مع دراسة ميدانية،

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م4/11/2018الشيخ 

  إســـــــــماعيل عبـــــــــد الفتـــــــــا 30
 محمود الكاش 

أثــــــــر فاعليــــــــة التحاســــــــب الضــــــــريبي لضــــــــريبة 
التصـــرفات العقاريـــة علـــى الحـــد مـــ  المخـــاطر 

 الضريبية

جامعــة  كفــر -رسـالة ماجســتير 
 م23/12/2018الشيخ 

إطـــــار محاســـــبي مقتـــــر  لتقيـــــيم أثـــــر اإلفصـــــا   رادة حمدي محمد الشك 31
المحاســــبي عــــ  المحتــــوس المعلومــــاتي لتقــــارير 

اء الشركات المقيدة بالبورصة اإلستدامة على أد
 المصرية

جامعـــــــــــــة  –رســـــــــــــالة دكتـــــــــــــوراا 
 م13/1/2019كفرالشيخ 

محمـــــــــد موســـــــــى عبـــــــــد   32
 سلطان

أثـــــر تبنـــــي المعـــــايير الدوليـــــة إلعـــــداد التقـــــارير 
الماليــــة علــــى إدارة مخــــاطر اإلئتمــــان والســــيولة 

 بالبنو  التجارية في بيئة األعمال المصرية

جامعـــــــــــــة  –رســـــــــــــالة دكتـــــــــــــوراا 
 م13/1/2019الشيخ كفر 
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حســام حســ  محمــود  4
 الشعراوي 

دراســة تجريبيــة لتــأثير حوكمــة الشــركات بعــد هيكــل 
 التمويل على إدارة األربا 

جامعــــــــــــــة  -رســــــــــــــالة ماجســــــــــــــتير
 م2011 –اإلسكندرية 

ـــــــدا  5 ـــــــدا أحمـــــــد عب عب
 عت 

إطار مقتر  لتفعيل دور المراجعة الداخليـة فـي إدارة 
 المخاطر في بيئة األعمال المصرية

جامعــة  طنطــا -رســالة ماجســتير
 م2011 –

هــــــــديل توفيــــــــق أبــــــــو  7
 اليزيد أبو شلوع

محددات اإلفصا  اإلختياري في شركات المسـاهمة 
 دراسة نظرية وميدانية في بيئة األعمال المصرية –

جامعـة طنطـا  –رسالة ماجستير 
 م2013، 

مايســـــا علــــــى محمــــــد  8
 عبد 

قــــة بــــي  جــــودة المراجعــــة الداخليــــة وممارســــات العال
 إدارة األربا  : دراسة نظرية وتطبيقة

جامعـة طنطـا  –رسالة ماجستير 
 م2013، 

  A Proposed  Approach for Applying سما  بسيوني حبيب 9

the Lean  Accounting System in 

Service Organizations : Case Study 

Master Thesis – Faculty 

of Commerce – Tanta  

University  2014 
عمـــاد جـــورج إبـــراهيم  10

 حنا
إطار مقتر  للعالقة بي   تكلفة رأ  المال وكل م   
ـــــا  وجـــــودة حوكمـــــة  جـــــودة اإلفصـــــا  وجـــــودة األرب
الشــركات ، ودور خطــر المعلومــات فــي تفســير هــذا 

 العالقة

جامعــــــــــــــة  –رســــــــــــــالة دكتــــــــــــــوراا 
 م 2015اإلسكندرية، مايو 

اصـــر محمـــد محمـــد ن 11
 عبدالحليم

ـــة  دور السياســـات المحاســـبية إلعـــداد التقـــارير المالي
فــــــي تقيــــــيم مخــــــاطر المنشــــــأة بواســــــطة مســــــتخدمي 

 المعلومات المحاسبية )دراسة نظرية وميدانية،

جامعـة طنطـا  –رسالة ماجستير 
 م2015، سبتمبر

إســـالم يـــاقوت حســـ   12
 أبوهاشم

عيـة أثـر اإلفصـا  عـ  ممارسـات المسـئولية اإلجتما
 دراسة تجريبية –للشركات على قرارات المستثمري  

جامعـــــــــــة  –رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير 
 2/1/2016دمنهور ، 

 A proposed Model for improving CVP ريهام أحمد سامي 13

analysis under ABC- A proposed 

framework and applied study. 

Master Thesis – Faculty 

of Commerce – Tanta  

University 5/1/2016 
وداد ســـــلطان محمـــــد  14

 على
أثر األفصا  المحاسبي اإلختياري على أسعار 

 األسهم في سوق األوراق المالية الليبي

جامعـــــــــــة  –رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير 
 م13/4/2016 -المنصورة

محمــد موســي عبــد   15
 سلطان

العالقة بي  مدي اإللتزام بتطبيق آليات حوكمة 
حاسبي في القوائم الشركات ومستوي التحفظ الم

 المالية بالتطبيق علي بيئة األعمال المصرية.

جامعــــة  كفــــر -رســــالة ماجســــتير
 م6/2016/–الشسخ 

رــــادا حمــــدي محمــــد  16
 الشك

أثر تفعيل قواعد وآليات حوكمة الشركات الداخلية 
على الحد م  مشكلة عدم تماثل المعلومات : 

 دراسة نظرية وميدانية

جامعـــــــــــة  –رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير 
 م7/2016/   -رالشيخكف
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أحمـــــــد عبـــــــدا الســـــــيد  17
 الصباا

إطار مقتر  لمعالجة المشاكل المحاسبية في 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في جمهورية 

 مصر العربية

جامعــــــــــــــــة  -رســـــــــــــــالة دكتــــــــــــــــوراا 
 21/7/2016-األسكندرية

 Using Time Driven Activities Based حمد طلعت شاكرأ 18

on Costing Information to Improve 

Budgeting Process with Exploratory 

Case Study  

Master Thesis – Faculty 

of Commerce – Tanta  

University 6/9/2016 

في قيا  الكفاءة النسبية   DEAاستخدام مدخل  هبة السيد طنطاوي  19
لوحدات األداء الفرعية لدعم إدارة األداء مع دراسة 

 حالة
 

جامعـة طنطـا ،  –اا رسالة دكتـور 
 م10/11/2016

ــــــد الوهــــــا   20 ــــــى عب من
 حسي  الشيخ 

A Framework for the Accounting 

Determinates of Adopting Stock  

option Compensation : Evidence from 

Egyptian Companies 

PhD Thesis in 

Accounting- Faculty of 

Commerce- Alexandria 

University-  23/03/2017 
هشــــام محمــــود عبــــدا  21

 حسي 
قيا  أثر خصائص المنشأة ومكتب المراجعة على 

تقرير المراجع الخارجي : دراسة  توقيت صدور
 تطبيقية

جامعـــــــــــة  –رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير 
 م2017/  6/4 –القاهرة 

ـــــد  22 ـــــراهيم محمـــــد عب إب
 الكريم الطحان

أثر توجه معايير المحاسبة نحو القيمة العادلة علي 
 مراجعةمخاطر ال

جامعة –رسالة دكتوراا 
م27/4/2017كفر الشيخ   

أيــــــــه ســــــــمير محمــــــــد  23
 بركات

استخدام نظام التكلفة على أسا  النشاس الموجه 
بالوقت في قيا  تكافة الخدمات الفندقية: مع 

 دراسة حالة في بيئة األعمال المصرية

 –رسالة ماجستير 
 جامعة كفر الشيخ

م27/8/2017  
د إســراء محمــود محمــ 24

 هميسه
دور المعلومات المالية المستقبلية في تقدير مخاطر 
اإلئتمـــان فـــي البنـــو  التجاريـــة المصـــرية مـــع دراســـة 

 ميدانية

جامعـــة  كفـــر -رســـالة ماجســـتير 
 م19/9/2018 –الشيخ 

ـــــراهيم الســـــيد  25 ـــــى إب من
 عبد الحميد

دراسة العالقة بي  الربح المحاسبي والعائد السوقي 
مع  -لمحاسبة المصريةلألسهم في ظل معايير ا

 دراسة تطبيقية

كلية  –رسالة ماجستير 
 -التجارة جامعة طنطا

م 3/10/2017  
 Improving Strategic Performance عابد محمد سالم 26

Management Using Beyond 

Budgeting Information – An 

Exploratory Study 

Master Thesis – 

Faculty of Commerce – 

Tanta  University 
18/10/2017 



 22م   15صفحة 

أســــــــامة أحمــــــــد أبــــــــو  27
 الخير

محددات اإلفصا  ع  معلومات رأ  المال الفكري 
 مع دراسة تطبيقية في بيئة األعمال المصرية –

 –رسالة ماجستير 
م2/11/2017 جامعة كفرالشيخ  

المحاسبة ع  اإليرادات في ضوء م يار التقارير  محمد عبد   نوفل 28
، وتأثيرا على جودة األربا  15) المالية الدولي رقم

 دراسة نظرية وميدانية –

 –رسالة ماجستير 
 جامعة كفرالشيخ

م15/11/2017  
العالقة بي  التحفظ المحاسبي اإلدارة السلبية  أحمد حسني طاحون  28

لألربا  وأثرها على جودة اإلفصا  المحاسبي في 
التقارير المالية )مع دراسة تطبيقية في بيئة 

 المصرية ،األعمال 

جامعة -رسالة ماجستير
–كفر الشيخ    

م3/12/2017  

ســــــــــــمر عبدالحميــــــــــــد  29
 محمد العدالني

أثر تنوع هيكل الملكية وخصائص مجلس اإلدارة 
مع دراسة تطبيقية على  -على جودة األربا 

 شركات المساهمة المصرية

 –رسالة ماجستير 
 –جامعة المنصورة 

م22/2/2018  
 دينــا حــاتم محمــد أبــو 30

 رحا 
أثر التحفظ المحاسبي المشروس على مخاطر 

 دراسة تطبيقية -القرارات االستثمارية
 –رسالة ماجستير 

جامعة عي  
2018م/10/7شمس  

مصـــــــــــــطفى كمـــــــــــــال  31
 الشامي

اإلفصا  المحاسبي ع  مخاطر اإلئتمان 
المصرفي طبقا  للم يار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ، وقررات با ل7)

جامعة -رسالة ماجستير
م18/7/2018 –كفر الشيخ    

32 Mustafa 

Yuosef 

 Mustafa 

Saadeh 

The Role of Voluntary Disclosure 

Earnings Quality and Information 

Asymmetry on The Cost of Capital 

Doctor of  Philosophy 

of Accounting- 

University  Malaysia 

Terengganu 20/6/2018 
دالرحم  أميرة عب 33

 إبراهيم حبيب

العالقة بي  جودة المراجعة الخارجية والتحفظ 
 المحاسبي مع دراسة تطبيقية

كلية التجارة  –رسالة ماجستير 
م13/8/2018جامعة كفرالشيخ   

هدير متولي رشاد  
 متولي

The Relationship Between Corporate 

Governance Mechanisms and 

Disclosure of Internal Control 

Material Weaknesses With a Field 

Study 

كلية التجارة  –رسالة ماجستير 
م21/9/2018جامعة كفرالشيخ   

لميس أمي  محمد  34
 عبد المجيد

Importance of Using Intellectual 

Capital Information in Measuring 

Performance in Governmental 

Universities in Egypt With Filed 

Study 

Master Thesis – Faculty 

of Commerce – 

Kafrelsheik University 

20/9/2018 
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سميحة عبدالحليم  35
 الدسوقي الدسوقي

إطار مقتر  للتكامل بي  التكلفة المستهدفة ومفهوم 
دورة حياة المنتو لتدعيم القدرة التنافسية للمنشأة مع 

 دراسة ميدانية في بيئة األعمال المصرية

جامعة  –ماجستير  رسالة
م27/9/2018كفرالشيخ   

روان عبدالخالق  36
 محمد

The Role of Accounting Conservatism 

in Mitigating Contracting Conflicts: 

An Empirical Study on Egyptian 

Comp Cross Cultural Differences 

PhD Thesis in 

Accounting- Faculty of 

Commerce- Alexandria 

University- 11/10/2018 

قنديل السعيد محمد  37
 قنديل

العوامل المؤثرة على عملية التفاو  بي  مراقب 
الحسابات وعميل المراجعة وأثرها على موق  
المراقب م  ممارسات إدارة األربا  )مع دراسة 

 ميدانية بالبيئة المصرية،

كلية التجارة  –رسالة ماجستير 
 -جامعة طنطا

م18/10/2018  

صفاء أحمد محمد  38
 صالح

The Impact of Recognition Verses 

Disclosure of Lease Accounting 

Information on Credit Officers 

Decisions: An Experimental Study in 

Egypt 

PhD Thesis in 

Accounting- Faculty of 

Commerce- Alexandria 

University- 8/11/2018 

رحا  سيد  39
 العزيز حس عبد

The Effect of Disclosure of Revenue 

from Contracts with Customers 

According to IFRS 15 on the Quality 

of Accounting Information: A Field 

Study in the Egyptian Business 

Environment. 

Master Thesis – Faculty 

of Commerce – Tanta  

University . 22/11/2018 

 Modeling the Joint effect of Corporate محمد عادل الذهبي 40

Governance and Risk Disclosure 

Quality on Information Asymmetry 

with application on Egyptian Listed 

Banks 

PhD Thesis in 

Accounting- Faculty of 

Commerce- Alexandria 

University- 4/4/2019 

طفى محمد مص 41
 محمود رضوان

تقييم أثر اإلفصا  ع  السالمة البيئية على جودة 
التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية 

 والبيئية بالتطبيق على شركات البترول

كلية التجارة  –رسالة ماجستير 
 –جامعة المنواية 

م10/4/2019  

خالد حمدي عو   42
 جعفر

تحسي  فعالية أثر جودة المراجعة الداخلية في 
عمليات إدارة المخاطر إلضافة قيمة : دراسة حالة 

 على البنك الزراعي المصري 

كلية التجارة  –رسالة ماجستير 
م23/4/2019 -جامعة طنطا  

سلوس نصر على  43
 مصطفى

A Proposed Framework for  

Measuring and Evaluating the Effect 

of Concentrated Ownership Stuctures 

of Voluntary Disclosure: An Applied 

PhD Thesis in 

Accounting- Faculty of 

Commerce- South 

Valley University 
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Study 15/6/2019 

إيمان كمال السيد  44
 الميهي

أثر اإلفصا  ع  المعلومات اإلستراتيجية على 
مؤشرات رضا العمالء مع دراسة ميدانية بالبيئة 

 المصرية

كلية التجارة  –تير رسالة ماجس
27/6/2019 -جامعة طنطا  

أريو محمد سامي  45
 راضي

إطار مقتر  ألثر مصدر أنشطة المراجعة الداخلية 
على قرار المراجع الخارجي باإلعتماد على نشاس 

 مع دراسة ميدانية –المراجعة الداخلية 

 -رسالة ماجستير في المحاسبة
أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية 

األسكندرية فرع –  

أسماء إبراهيم  46
 العراقي اسماعيل

The Examining The Information 

Content of The Proposed Key Audit 

Matters in The Auditors Report : A 

filed Study 

Master Thesis – Faculty 

of Commerce – Tanta  

University . 14/07/2019 

المعز لدي    نبيل  47
 أبو ش يشعأحمد 

استخدام نظام التكالي  على أسا  النشاس الموجه 
بالوقت لتحسي  قيا  تكلفة الخدمات الصحية: مع 

 دراسة ميدانية في جمهورية مصر العربية

جامعة  –رسالة ماجستير 
م24/7/2019كفرالشيخ   

نانسي السعيد عبد  48
 الحميد ابوالعطا

أثر التكامل بي  نظامي التكلفة على أسا  
وتكالي  تدفق القيمة في دعم القدرة  مواصفاتال

 التنافسية للشركات الصناعية

جامعة  –رسالة ماجستير 
م27/7/2019كفرالشيخ   

جمال السيد ابراهيم  49
 رطبة

المحاسبة على أسا  القيمة العادلة لنظام معاشات 
التقاعد في ضوء المخاطر وقرارات اإلستثمار 

ة األوراق بالشركات المصرية المسجلة ببورص
 المالية )دراسة ميدانية،

جامعة الزقا يق  –رسالة دكتوراا 
م1/8/2019،   

محمد رضا  50
 إسماعيل الفار

ترشيد قرار إختيار مراقب الحسابات باستخدام 
 عملية التحليل الهرمي مع دراسة ميدانية

جامعة  -رسالة ماجستير
م5/8/2019 –كفرالشيخ   

 :ألنشطة البحثية األخري المؤتمرات العلمية والندوات وا

المشـاركة بالحضــور بـالمؤتمر الــدولي األول لقســم المحاسـبة لكليــة التجـارة بجامعــة القــاهرة  -
 م بفندق ماريوت القاهرة .2015سبتمبر  13, 12والمنعقد يومي 

" رأ  المال الفكري ودورا في تحقيـق الميـزة التنافسـية للمنظمـاتالمشاركة ببحث بعنوان "  -
والــذي نظمــه لــدولي للتنميــة اإلداريــة: نحــو أداء متميــز فــي القطــاع الحكوميالمــؤتمر افــي 

ذو  16-13معهـــد اإلدارة العامـــة بالريـــا  بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــالل الفتـــرة مـــ  
 م.2009نوفمبر  4-1هـ الموافق 1430القعدة 
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اإلسالمية ،  المشاركة بالحضور ) المؤتمر العالمي الثاني لرابطة كليات اإلدارة في الدول -

 م.2014مايو  6-5المنعقد بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة م  

م  1994 سـنة (AAA) السـنوي  مؤتمر جم ية المحاسبة والمراجعة األمريكية -
 .المتحدة األمريكيةبالواليات   نيويور مدينة بفندق ماريوت منهات  بوالمنعقد 

ال أفريقيــــا لالقتصــــاد والتجــــارة الدوليــــة وأســــواق مــــؤتمر الشــــرق األوســــط وشــــم -
 ، بفندق ماريوت القاهرة.1997المال، 

ندوة المحاسبة والمراجعة المنعقـدة بكليـة االقتصـاد واإلدارة بالريـا  ، جامعـة  -
 م.1999الملك سعود، 

نــدوة المحاســبة والمراجعــة المنعقــدة بكليــة االقتصــاد واإلدارة بالريــا ، جامعــة  -
 م.2001الملك سعود 

م، 2002مـــؤتمر المحاســـبة األول للجم يـــة الســـعودية للمحاســـبي  القـــانوني ،  -
 بمركز الملك فهد للمؤتمرات.

النـدوة السـنوية لـديوان المراقبـة العامـة بالمملكـة العربيـة السـعودية بعنـوان ســبل  -
تعزيــز التعــاون لتحقيــق أهــداف المراجعــة الشــاملة والرقابــة علــى األداء، فبرايــر 

 د اإلدارة العامة بالريا .م، بمعه2006

ندوة الجم ية السعودية للمحاسبة بعنوان االكتتابات األوليـة فـي سـوق األسـهم  -
 بفندق االنتركونتيننتال بالريا . 2006السعودية، مايو 

نــدوة الهيئــة الســعودية للمحاســبي  القــانونيي  بعنــوان حوكمــة الشــركات، ينــاير  -
 ة بالريا .، بمركز البابطي  للترا  والثقاف  2007

المملكـــة  -النـــدوة العلميـــة األولـــي لقســـم المحاســـبة بجامعـــة الملـــك خالـــد بأبهـــا -
نظــرة مســتقبلية" خــالل  –العربيــة الســعودية  بعنوان"الســوق الماليــة الســعودية 

 . هـ1428ذو القعدة  4-3الفترة  م  

جميع الندوات والمـؤتمرات التـي أقيمـت بمعهـد اإلدارة العاميـة بالريـا  خـالل  -
 رة العمل بالمملكة العربية السعودية.فت

ندوة كلية التجارة جامعة كفرالشيخ بعنـوان األ مـة الماليـة العالميـة وأثرهـا علـى  -
 م.2008مصر، 

ــــوان حوكمــــة الشــــركات ، أبريــــل  - ــــة التجــــارة جامعــــة كفــــر الشــــيخ بعن ــــدوة كلي ن
 م .2009
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تعلــيم المــؤتمر العلمــي لتحســي  جــودة بــرامو الدراســات العليــا، فــي مؤسســات ال -
أبريـــل  26 -25العـــالي "مواجهـــة التحـــديات وتوجـــه نحـــو المســـتقبل والتنميـــة" 

 م، بجامعة المنواية. 2009

عضــو هيئــة تحريــر دوريــة اإلدارة العامــة بمعهــد اإلدارة العامــة بالريــا  منــذ  -
 م.2008م حتى 2001عام 

تقيــيم العديــد مــ  البحــو  للنشــر بدوريــة معهــد اإلدارة العامــة ومجلــة البحــو   -
المحاســــبية الصــــادرة عـــــ  الجم يــــة الســــعودية للمحاســـــبي  ومجــــالت كليـــــات 

 التجارة.

الهيئــة الســعودية باالشــترا  مــع المشــاركة فــي إعــداد دراســة لهيئــة ســوق المــال  -
 للمحاسبي  ع  تطبيق معايير المحاسبة السعودية بالشركات المساهمة.

 الكتب والمؤلفات:
 ،2مبادئ المحاسبة المالية ) -
 .بة المالية المتقدمةالمحاس -
 أصول مراجعة الحسابات. -
 مبادئ المحاسبة اإلدارية . -
 محاسبة المنشآت المتخصصة. -
 تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب اآللي. -
 التحليل المحاسبي للقوائم المالية. -
 ،2مبادئ محاسبة التكالي  ) -
 نظم التكالي  الفعلية -
 نظم التكالي  الم يارية -
 المحاسبة المالية  بادئم -

 الخبرات األكاديمية:
 –) دبلومات لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا  بتدريسها تالمقررات الدراسية التي قم -

 :دكتوراه( -ماجستير

 مقررات تم تدريسها باللغة العربية: -
 المحاسـبة الماليـة . -
 تحليل وتقييم األداء المالي. -

 محاسبة المنشآت المالية -
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 محاسـبة الشـركات . -

 مبادئ المحاسبة. -

 المحاسبة المتوسطة. -

 المـراجعـة)التـدقيـق، .أصول  -

 نظـرية المحاسـبة . -

 .المحاسبة الحكومية -

 المحاســبة اإلدارية . -

 محاسـبة التكالي  . -

 )مراحـل وأوامر إنتاجية، . الفعلية نظم محاسـبة التكاليـ  -

 . الموا ناتم ياريـة و التكالي  ال -

 قيق الداخلي.التد -

 مقررات تم تدريسها باللغة اإلنجليزية: -
- Accounting Principles 

- Auditing. 

- Financial Accounting 

- Advanced Accounting 

- Intermediate Accounting 

- Cost Accounting 

- Accounting studies. 

- Standard costing and Budgeting  

- Accounting for Commercial Entities 

- Financial Statement Analysis. 
 

 :الدورات التدريبية 
 مكان انعقاد الدورة فترة الدورة اسم الدورة رقم
الجوانــــــــــــــــــــــــب القانونيــــــــــــــــــــــــة  1

 بالجامعات
ـــــــــــى 5/7/2005مـــــــــــ   م حت

 م7/7/2005
مركـــز تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

 بجامعة طنطا
اتخـــــــــــــاذ القـــــــــــــرارات وحـــــــــــــل  2

 المشكالت
ـــــــــــى 1/8/2005مـــــــــــ   م حت

 م4/8/2005
مركـــز تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

 بجامعة طنطا
ـــــــــــى 9/8/2005مـــــــــــ   أخالقيات وآدا  المهنة 3 م حت

 م11/8/2005
مركـــز تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

 بجامعة طنطا
يئـــة التـــدريس مركـــز تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هم حتـــــــى 16/5/2009مـــــــ  نظــــــام االمتحانــــــات وتقــــــويم  4
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 بجامعة كفرالشيخ م18/5/2009 الطال 
حتــــــــــى  23/5/2009مــــــــــ   سلوكيات المهنة 5

 م25/5/2009
مركـــز تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

 بجامعة كفرالشيخ
معـــايير الجـــودة فـــي العمليـــة  6

 التدريسية
م حتـــــــى 26/5/2009مـــــــ  
 م28/5/2009

مركـــز تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 
 بجامعة كفرالشيخ

طـــــــوير البـــــــرامو تصـــــــميم وت 7
 وإعداد الحقائب التدريبية

ــــى 10/5/1420مــــ   هـــــ حت
 هـ19/5/1420

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالريا 

ـــــــــــــــــــة  8 المحاســـــــــــــــــــبة الحكومي
 بالحاسب اآللي

هــــــــــــــ حتـــــــــــــى  28/5/1422
 هـ3/6/1422

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالريا 

ح إعـــــــــداد وعـــــــــر  الشـــــــــرائ 9
M.S power Point 

ـــــــــــــــى 29/6/1423 هــــــــــــــــ حت
 هـ 2/7/1423

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالريا 

هــــــــــــــــــــ حتـــــــــــــــــــى 2/7/1424 مايكرو سوفت أكسس 10
 هـ 6/7/1424

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالريا 

ــــى 22/7/1426مــــ   البحث باالنترنت 11 هـــــ حت
 هـ1426 /26/7

التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة إدارة 
 بالريا 

هــــــــ حتـــــــى 9/8/1428مـــــــ   مايكرو سوفت اكسل 12
 هـ11/8/147

إدارة التخطيط والتطوير بمعهد اإلدارة العامة 
 بالريا 

 :الخبرات العملية داخل الجامعة وخارجها 
 : داخل الجامعة

معة كفر الشيخ وفقا  لنظام جا –إعداد الئحة مقترحة للدراسات العليا بكلية التجارة  -
 الساعات المعتمدة.

في تقديم برامو تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية حيث  ةشاركالم -
عمل كمدر  في برامو : ، اتخاذ القرارات وحل المشكالت ، إدارة الوقت وضغوس العمل 

 ، الجوانب المالية للجامعة ، رفع جودة التعليم الجامعي .
في العديد م  الندوات وورش العمل في مجاالت كثيرة مثل تطوير المقررات  شاركةالم -

الدراسية في مرحلتي البكالوريو  والدراسات العليا ، تطوير النظام الضريبي في مصر ، 
 الخصخصة .

 خارج الجامعة :
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في التدريب للعاملي  في البنو  وشركات التأمي  والشركات الصناعية مثل  المشاركة -
بنك األهلي المصري ، بنك التنمية واالئتمان الزراعي ، بنك التنمية الصناعية ، شركة ال

 الدلتا للتأمي  ، وريرها كثير .

تصميم وتنفيذ البرامو وإعداد الحقائب التدريبية  للعديد م  البرامو بمعهد اإلدارة العامة  -
كة العربية السعودية والغرفة ومراكز التدريب والهيئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  بالممل

 ومراكز التدريب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية . التجارية الصناعية بالريا 

 المشاركة في الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية للمحاسبي  القانونيي  -
ابات السعودية في مجاالت المحاسبة المالية ومراجعة الحسوالمؤهلة الختبارات الزمالة 

 .والزكاة والضريبة ومشكالت التطبيق

في  لهيئة السعودية للمحاسبي  القانونيي الزمالة لالمشاركة في تطوير قاعدة اختبارات  -
  .مجاالت المحاسبة المالية ومراجعة الحسابات والزكاة والضريبة 

لوائح الكثير م  ال ادم العديد م  نظم المحاسبة المالية ومحاسبة التكالي  ، وأعديصمت -
بمصر  الداخلية والنظام األساسي للعديد م  الشركات بمختل  أشكالها القانونية

 . والسعودية

ام بإعداد الكثير م  دراسات الجدوس االقتصادية والفنية للمشروعات الصناعية يقال -
 .في مصر والمملكة العربية السعوديةوالتجارية والزراعية 

                                                                                                           
 


