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 احلالة العلمية:

على   - مرتبة حصل  مع  جدا  جيد   " تراكمي  بتقدير  المحاسبة  بكالوريوس 
 م. 2013 دور مايو  جامعة القاهرة، -كلية التجارة  –الشرف " 

بكلية التجارة جامعة القاهرة بتقدير    والمراجعة   محاسبةفي الماجستير  ال  اجتاز السنة التمهيدية إلعداد رسالة -
 م. 2014/2015، ترتيب الثالث على الجامعة ب و  جيد جدا  

وعنوان    2017  –كلية التجارة جامعة القاهرة    -  والمراجعة  محاسبةفي الماجستير  حصل على درجة ال -
الرسالة "قياس العالقة بين المحتوى المعلوماتي للفقرة اإليضاحية بتقرير المراجعة النظيف وبين قرارات  

 المستخدمين في بيئة األعمال المصرية: دراسة عملية". 
  جامعة القاهرة: تخصص المحاسبة والتمويل   –دكتوراه كلية التجارة  ال  التمهيدية إلعداد رسالةاجتاز السنة   -

التالية  ةسادر قام ب قد  و   . (2017/2018) للتسجيل    بنجاح   المقررات  واجتياز الحد األدنى من الدرجات 
 :ئحة الجديدة للدراسات العليااللبابالجامعة وفقا  لنظام الساعات المعتمدة 

 فلسفة المحاسبة. . 1
 البحوث المحاسبية المعتمدة على أسواق المال.  . 2
 األوراق المالية. دراسات متقدمة في محفظة  . 3
 المخاطر. دراسات متقدمة في المحاسبة وإدارة  . 4
 القواعد المنظمة إلعداد التقارير المالية.  . 5
 دراسات متقدمة في القياس االقتصادي.  . 6
 دراسات متقدمة في تمويل الشركات. . 7

 محاسبة. ال التخصص العام:
 . حاسبة والتمويل المالتخصص الدقيق: 

كلية التجارة جامعة   –  دكتور الفلسفة في المحاسبة والتمويل   للحصول على درجة  قام بتسجيل رسالة -
"أثر تنظيم اإلفصاح غير المالي على حالة عدم تماثل المعلومات   بعنوان  2/3/2020بتاريخ    -القاهرة  

  وفي انتظار انتهاء الحد األدنى  ، وتم االنتهاء من إعداد الرسالةوانعكاسها على األداء المالي للبنوك"
 . 2/3/2022وتاريخه  فصول دراسية،  4مدة إعداد الرسالة وقدرها ل



 احلالة العملية:
 .4/2016/ 17  وحتى   1/9/2014  من   لفترةخالل امعيدا  بقسم المحاسبة بمدينة الثقافة والعلوم    عمل -
باألكاديمية الدولية للهندسة وعلوم األعمال   –والتمويل بشعبة إدارة األعمال  عمل معيدا  بقسم المحاسبة   -

 . 18/9/2017 وحتى 2016/ 7/9 من  الفترة خالل نتاج اإلعالميمدينة اإل -
باألكاديمية الدولية للهندسة   -   بشعبة إدارة األعمال  والتمويل  بقسم المحاسبة   درس مساعديعمل حاليا  م -

 وحتى اآلن.  18/9/2017 نذ مدينة اإلنتاج اإلعالمي م  –وعلوم اإلعالم 
 اخلربات األكادميية: 

 شارك يف تدريس املقررات التالية: 
 . (1) المحاسبة المالية -
 (. 2المحاسبة المالية ) -
 محاسبة شركات األشخاص.  -
 محاسبة شركات األموال.  -
 التكاليف.أساسيات محاسبة  -
 أساسيات المراجعة.  -
 (. 1)المحاسبة الضريبية   -
 محاسبة المنشآت المالية.  -
 محاسبة المنشآت المتخصصة. -
 دراسات تطبيقية في المراجعة.  -
 المحاسبة اإلدارية.  -
 المحاسبة اإلدارية المتقدمة.  -
 المحاسبة الحكومية.  -
 المحاسبة الدولية.  -
 موضوعات متخصصة في المحاسبة.  -
 . سالبكالوريو تخرج اإلشراف على إعداد مشاريع شارك في  -
العالي  اجتياز  - التعليم  ومعاهد  لكليات  الفعال  والتعلم  التدريس  "استراتيجيات  مجلس    –"  دورة  رئاسة 

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.  –الوزراء 
 . 2019أكاديمية ناصر العسكرية عام  –دورة "األمن القومي"  اجتياز -

  



 :قيد اإليداع الدويل -ة  املقررات التالي  يف ملستوى البكالوريوس  جامعية  قام بتأليف كتب 
 (. 1المحاسبة المالية )أساسيات  -
 (. 2المحاسبة المالية )أساسيات  -
 شركات األشخاص. في محاسبة ال -
 شركات األموال. في محاسبة ال -
 . الفعلية التكاليفأساسيات محاسبة  -
 أساسيات المراجعة.  -
 . على دخول األشخاص الطبيعيينالمحاسبة الضريبية   -
 تحليل ونقد التقارير المالية لمنشآت األعمال.  -
 . شركات التأمين( –)البنوك التجارية  محاسبة المنشآت المالية -
منشآت الوكالء وبضاعة األمانة   –منشآت الفروع    –)منشآت األقسام    محاسبة المنشآت المتخصصة -

 . (التأجير التمويلي  –
 المحاسبة اإلدارية. مقدمة في  -
 المحاسبة اإلدارية المتقدمة.  -
 المحاسبة الدولية.  -
 أساسيات نظم المعلومات المحاسبية.  -

 .عيار التعليم والتعلم، واملعيار املايل سابقاً مبيف العمل باجلودة باألكادميية  حاليًا  يشارك 
 مهارات احلاسب اآليل:

 جامعة القاهرة.  –كلية التجارة    –بمركز البحوث والدراسات التجارية  ICDLدورة في   اجتاز -
 Windows 10 professional & Microsoft Office:  حزمة برامجاستخدام    )إجادة تامة(  يجيد -

programs .والتعامل مع غالبية مشاكل السوفت وير والشبكات ، 
جامعة المنصورة وفقا  لنظام    –التعامل مع نظام ابن الهيثم لشؤون الطالب  اإلرشاد األكاديمي، و يجيد   -

 الساعات المعتمدة. 
محاسبة لمقررات التالية )التعامل بنظام التعليم عن بعد، حيث قام بتسجيل ورفع ا  (إجادة تامة يجيد ) -

موضوعات متخصصة   –المحاسبة اإلدارية    –محاسبة التكاليف    –  2محاسبة شركات    –  1شركات  
على منصة الكالس روم أحد    مسجلة  فيديو خالل حلقات    المحاسبة الدولية(- في المحاسبة والتمويل  

 . ابتداء  بفترة الوباء وحتى اآلن Googleالخدمات التعليمية التي يقدمها 
  



 مهارات اللغة اإلجنليزية:
 . جامعة القاهرة –كلية التجارة  –بمركز البحوث والدراسات التجارية  "Phonetics"اجتاز دورة في  -
 م. 2017/ 17/7؛ و  م. 2013/ 23/9اجتاز امتحان التوفل بتاريخ  -
ا - مقررات  تدريس  قام  ليجيد  حيث  اإلنجليزية،  باللغة  على تخصص  للحصول  التمهيدية  السنة  باجتياز 

إعداد   وفقا  للدراسة باللغة اإلنجليزية، إلى جانب   في المحاسبة بجامعة القاهرة  الدكتوراة و   تي الماجستيردرج 
تدريس كافة مقررات التخصص  ، ويتطلع لجنبية األمراجع  ال  على  بشكل كامل  اعتمادا    الرسالتين واألبحاث

 في الشعبة باللغة اإلنجليزية إلى جانب اللغة العربية. 
 السلوكية:املهارات 

 يجيد التعامل ضمن فريق عمل.  -
 يجيد العمل تحت ضغط.  -
 يتطلع إلى اكتساب المزيد من المعارف والخبرات والمهارات. -
 يجيد مهارات التدريس والتعامل مع الطالب، ويتطلع الكتساب المزيد.  -

 املوقف من التجنيد:
 العسكرية. من الخدمة  نهائيا   معفي -

 حممد خالد حممد عبد املنعم زكي لبيب                                                      
 م. 9/9/2021


