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 سيرة ذاتية
 

 البيانات الشخصية :أوال : 
 األسم / أحمد نجاح محمد السيد متولي -1
 1953 – 12 – 3تاريخ الميالد /  -2

 الجنسية / مصري -3

معهد النيل العالي للعلوم اسبة بالتدريس ومدرس المح عضو هيئة/ الوظيفة الحالية  -4
  التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

 العلوم االداريةكلية  – أستاذ مساعد ورئيس قسم المحاسبة /الوظيفه السابقه  -5
 جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيه بالبحرين –والماليه 

 بجوار بنك التنميه واالئتمان الزراعي  –الشرقيه   –ديرب نجم العنوان /  -6

 drnagah53@yahoo.comالبريد اإللكتروني /  -7

   01223684848التليفون النقال /  -8

01094481816 

 

 الشهادات العلمية :ثانيا : 
 جامعة الزقازيق  -كلية التجارة  -1976محاسبة بكالوريوس تجارة  -1
 جامعة الزقازيق -كلية التجارة  -1977تمهيدي ماجستير محاسبة  -2

 نطاجامعة ط -كلية التجارة  -1983ماجستير محاسبة  -3

 جامعة قناة السويس -كلية التجارة  -1998الفلسفة في المحاسبة  دكتوراه -4

 القومي بالقاهرة طمعهد التخطي -1979وتطبيقاته  رالكومبيوتدبلوم في علوم  -5

 

 الدورات العلمية والتدريبية :ثالثا : 
دورة في الحاسب اإللكتروني واستخداماته في التخطيط واتخاذ القرارات من معهد  -1

 ساعة ( 236طيط القومي بمدينة نصر بالقاهرة ) التخ
 ( 246) دورات في اللغة االنجليزية من المعهد الثقافي البريطاني بالعجوزة بالقاهرة  -2

 لالحصول على شهادة التو يف -3

   ICDLللحصول على  تسوفدورة متقدمة على برنامج المايكرو -4

سب اآللي بجامعة ( بمركز الحا SPSSدورة حاسب آلي على استخدام برنامج )  -5
  2010مارس  24الى  2010فبراير  15دلمون الفترة من 

الورشة التدريبية التي عقدت بجامعة دلمون ونفذها مركز تطوير أداء الهيئة  -6
 2008أيار  2إلى  2008نيسان  30التدريسية في جامعة اليرموك ) الفترة من 

 (وقد شملت الموضوعات اآلتية : 

  خطة المساق 
 ريس طرائق التد 
 التقويم واالمتحانات الجامعية 

ة التدريس فذها مركز تنمية وتطوير أعضاء هيئحضور البرامج التدريبية التي ن -7
 في الموضوعات اآلتية : 2010و  2009بجامعة دلمون خالل عامي 

 الفلسفة التعليمية 

  تصميم مقرر دراسي 

mailto:drnagah53@yahoo.com


 مهارات التدريس 

 أنشطة تطبيقية حول التعلم االستكشافي 

 

    2017سبتمبر  17-16في الفترة من  –نظام الساعات المكتبية  –ياز دورة اجت -8
 قدرات أعضاء هيئة التدريس بمركز تطوير األداء الجامعي بجامعة  بمركز تنمية     
 المنصورة   
  20-19في الفترة من  –معايير الجودة في العملية التدريسية  –اجتياز دورة  -9

 نمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمركز تطوير األداء بمركز ت  2017سبتمبر     
 الجامعي بجامعة المنصورة    
 توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لمؤسسات  –اجتياز دورة  -10
 التي نظمتها إدارة   2017/  10/  27-26في الفترة من  –التعليم العالي      
 ندسة والتكنولوجيا بالمنصورةالتدريب بمعهد النيل العالي لله    

 /  11/  28-27في الفترة من  – نظم التقويم واإلمتحانات –اجتياز دورة  -11 
 التي نظمتها إدارة التدريب بمعهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا   2017     
 بالمنصورة     
     

 

 الخبرات الوظيفية :رابعا : 
 1978رة جامعة طنطا معيد بقسم المحاسبة بكلية التجا -1
 1984مدرس مساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا  -2

 1986مدرس مساعد بقسم التكاليف ونظم المعلومات بكلية التجارة جامعة طنطا  -3

وزارة التعليم  -محاسبة بالكلية التكنولوجية بالمحلة مدرس عضو هيئة التدريس و -4
 1989العالي 

 2002-1992 السعودية المملكة العربية – ية بجدةمحاضر محاسبة بالكلية التقن -5

 2003-2002مدرس المحاسبة بالمعهد الفني الصحي بالزقازيق  -6

 2005-2004 )فرع اسيوط( مدرس المحاسبة بالجامعة العمالية بالقاهرة -7

 2013 - 2007جامعة دلمون منذ عام  –أستاذ مساعد بقسم المحاسبة  -8

 2013-2012دلمون جامعه  والماليةاريه كليه العلوم االد المحاسبةس قسم رئي -9

 

 : ومؤتمرات محاضرات وأبحاث غير منشورةخامسا : 
بحث مقدم لمؤتمر السينما الذي عقد بكلية  -محاسبة التكاليف في صناعة السينما  -1

 التجارة جامعة طنطا

الجامعة والتحول  –المشاركة في المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين  -2
ذي نظمته كلية التجارة جامعة المنصورة بمدينة شرم الشيخ في الفترة ال –المجتمعي 

 2016أبريل  17-16من 
برنامج خدمة المجتمع والبيئة  -المحاسبة عن العمليات الخارجية والفروع االجنبية -3

 بالسعودية

برنامج خدمة المجتمع والبيئة  -المراجعة التحليلية ودورها في الحكم على األداء   -4
 بالسعودية

 برنامج خدمة المجتمع والبيئة بالسعودية -المحاسبة في منشآت البيع بالتقسيط  -5

 برنامج خدمة المجتمع والبيئة بالسعودية -المحاسبة لغير المحاسبين  -6

برنامج  -اعداد القوائم المالية الختامية في المنشآت التي تمسك دفاتر غير منتظمة  -7
 خدمة المجتمع والبيئة بالسعودية

 برنامج خدمة المجتمع والبيئة بالسعودية -ناديق ودورهم المحاسبي أمناء الص -8



 

 مؤلفات :سادسا : 
( ، مقرر دراسي على طالب الفرقة الثانية شعبة محاسبة بمعهد 2محاسبة الشركات ) -1

 2019-2016النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 

لى طالب الفرقة الثالثة شعبة محاسبة أصول محاسبة التكاليف ، مقرر دراسي ع -2
 2019-2015بمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 

أساسيات المحاسبة اإلدارية ، مقرر دراسي على طالب الفرقة الثالثة شعبة محاسبة  -3
 2015بمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 

المراجعة ، مقرر دراسي على طالب الفرقة الثالثة شعبة محاسبة بمعهد النيل أصول  -4
  2016، 2015العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 

محاسبة التكاليف ) الجزء األول (، مقرر دراسي على طالب الفرقة الثالثة شعبة نظم  -5
 2019-2016الحاسب بالمنصورة بمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا 

محاسبة التكاليف ) الجزء الثاني (، مقرر دراسي على طالب الفرقة الثالثة شعبة نظم  -6
 2019-2016بمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 

المحاسبة عن المشتقات المالية ، مقرر دراسي على طالب الفرقة الرابعة  شعبة  -7
-2016بمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة  محاسبة
2019 

محاسبة المنشآت المالية ، مقرر دراسي على طالب الفرقة الرابعة شعبة محاسبة  -8
 2017بمعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 

فرقة الرابعة شعبة نظم بمعهد النيل المحاسبة اإلدارية ، مقرر دراسي على طالب ال -9
 2015العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 

المراجعة ، مقرر دراسي على طالب الفرقة الرابعة شعبة محاسبة بمعهد النيل العالي  -10
 2015،2016للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة 

  كتاب مقرر على طالب المعاهد  –ة والتمويل العقاري محاسبة المؤسسات المالي -11     
 عام  – ثانيةطبعة  ،2006-2005عام  –طبعة أولى  –الفنية بوزارة التعليم العالي            
 -2008عام  – رابعةطبعة  ،2008-2007عام  – ثالثةطبعة  ،2006-2007          
 2010-2009عام  – خامسةطبعة  ،2009          

 1989 –المعهد التجاري بالزقازيق مذكرات لطالب  –الكمبيوتر ونظم المعلومات  -12   

 كمشارك  –كتاب مقرر على طالب وزارة التعليم العالي  –الحاسب اآللي وتطبيقاته  -13   
 وألربع طبعات متتالية 2001من  –في إعداد التطبيقات          

  -1991 –لطالب الزقازيق  –رك في إعدادها كمشا –تطبيقات في محاسبة التكاليف  -14   
         1992 

 – 2005 -لطالب الزقازيق  –كمشارك في إعدادها  –تطبيقات في محاسبة الشركات  -15   
        2006  

 1983،  في مشاكل التسعير في مراكز الربحية بحث غير منشور -10

في القياس المحاسبي ألثر المتغيرات السلوكية على قرارا التسعير  بحث غير منشور -11
 1998،  الداخلي

 

 المواد التي قام بتدريسها للطالب :سابعا : 
 برنامج الماجستير :

 مناهج بحث -1
 نظم معلومات محاسبية -2
 محاسبة التكاليف المعيارية -3



 النظرية المحاسبية والمعايير الدولية -4
 ريةمحاسبة إدا -5

 برنامج البكالوريوس :
 ، باللغة العربية واالنجليزية مع التطبيق على الحاسب ( 1محاسبة مالية )  -1
 ( ، باللغة العربية واالنجليزية مع التطبيق على الحاسب  2محاسبة مالية )  -2

 ( 1محاسبة متوسطة )  -3

 ( 2محاسبة متوسطة )  -4

 محاسبة مالية متقدمة  -5

 لدوليةالنظرية المحاسبية والمعايير ا -6

 محاسبة البنوك -7

 المحاسبة الضريبية -8

 محاسبة إدارية -9

 ( 1محاسبة تكاليف )  -10   

 ( 2محاسبة تكاليف )  -11  

 مراجعة حسابات -12  

 الرقابة المالية -13

 تحليل القوائم المالية -14  

 ( 1تدقيق حسابات )  -15

 ( 2تدقيق حسابات )  -16

 محاسبة الشركات  -17

 (1ة )محاسبة إداري -18

 على الحاسب قمع التطبي نظم معلومات محاسبية -19

 محاسبة حكومية وقومية -20

 بحوث عمليات -21

 مراسالت باللغة االنجليزية  -22

 االحصاء أساسيات -23

 نصوص معالجة -24
 (2محاسبة إدارية ) -25
 مشكالت وحاالت محاسبية -26
بكالوريوس كمتطلب للحصول االشراف على أبحاث التخرج لطالب ال –بحث تخرج  -27

  على درجة البكالوريوس
 تطبيقات محاسبية بالحاسب اآللي -28
 المحاسبة عن المشتقات المالية -29
 محاسبة المنشآت المالية ) بنوك وتأمين ( -30

 

 أعمال أخرى :ثامنا : 
 : جامعة دلمون -1

 رئيس قسم المحاسبة
 العلوم اإلدارية والمالية كليةعضو مجلس 

 العلوم اإلدارية والمالية كليةس الدراسات العليا بعضو مجل
 مقرر قسم المحاسبة

 رئيس مجلس الدراسات العليا بالقسم



لجنة  ، لجنة التدريس والتعلم ، )لجنة متابعة الخريجينالمشاركة في لجان الجودة 
 لجنة المناهج والخطط ( ، مصادر التعلم

 المشاركة في المؤتمرات التي أقامتها الجامعة
 منسق البرامج اإلقليمية بالجامعة واإلشراف على اإلمتحانات

 وضع أسئلة االمتحانات وتقدير الدراجات وتصحيح أوراق اإلجابة

 : كلية التجارة جامعة طنطا -2
 المشاركة في أعمال الكنترول واالمتحانات

 المشاركة في لجان إعداد الجداول 
 المشاركة في أعمال األقسام المختلفة

 : (المعهد الفني التجاري بالزقازيقتكنولوجية بالمحلة)الكلية ال -3

 المشاركة في أعمال الكنترول واالمتحانات
 المشاركة في وضع الخطط التدريسية والمناهج التعليمية

 المشاركة في مراجعة االختبارات وتقييمها
 تدريس مواد أخرى تم التكليف بها مث اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي وتطبيقاته

 المشاركة في أعمال إدارية أخرى واألنشطة الطالبية
 وضع أسئلة االمتحانات وتقدير الدراجات وتصحيح أوراق اإلجابة

 ( الكلية التقنية بجدة ) المملكة العربية السعودية -4

 القيام بأعمال أمانة مجلس قسم المحاسبة وعضوا
 المشرف العلمي للمحاسبة بالقسم

 لتعليمية والمناهج بالقسم المشاركة في تطوير العملية ا
 األشراف على وحدة االمتحانات بالكلية

االشتراك نيابة عن القسم في اجتماعات مجلس الشئون األكاديمية ولجان الجداول 
 بالكلية 

 عضو بلجنة تطوير اإلسكان بالكلية
 المشاركة في لقاء المهنة األول والثاني بالكلية

 طالب بالقسمالقيام بأعمال االرشاد األكاديمي لل
 المشاركة في أعمال الجداول واالمتحانات بالقسم

 المشاركة في لجان األنشطة الرياضية للطالب
 المشاركة في ورش العمل للحصول على شهادة الجودة العالمية

المساهمة في تجهيز المختبرات والمعامل وتجهيزها بالبرامج المحاسبية باللغة 
 االنجليزية

مقررات الدراسية األخرى التي كلفنا بها مثل ) رياضيات مالية القيام بتدريس بعض ال
، معالجة نصوص ، سياسات نقدية ومالية ، مؤسسة النقد السعودي ، نظم معلومات 

 مصرفية (
 وضع أسئلة االمتحانات وتقدير الدراجات وتصحيح أوراق اإلجابة

 الجامعة العمالية : -5
 الجامعة بأسيوط  القيام بتدريس جميع المواد المحاسبية بفرع

 المشاركة في أعمال االمتحانات
 وضع أسئلة االمتحانات وتقدير الدراجات وتصحيح أوراق اإلجابة 

 المعهد الفني الصحي بالزقازيق التابع لوزارة الصحة : -6
بتكليف  ) محاسبة حكومية وقومية (القيام بتدريس المادة المحاسبية الوحيدة لديهم

 من وزارة التعليم العالي
 وضع أسئلة االمتحانات وتقدير الدراجات وتصحيح أوراق اإلجابة

  



 خبرات أخرى تطبيقية :تاسعا :    
 القيام باستشارات محاسبية في بعض الشركات الخاصة -1
 تصميم نظم محاسبية في بعض الشركات الخاصة -2

 المشاركة في لجان تقييم األداء لبعض الشركات الخاصة -3

 مراجعة حسابات بعض الشركات -4

  صميم نظم تكاليفية في شركات خاصةت -5

 : عاشرا
  مناقشتها: التي تمرسائل الماجستير 

الصفة بلجنة  أسم الطالب عنوان األطروحة تاريخ المناقشة
 المناقشة

نظام تكاليف األنشطة ودوره في ترشيد تكلفة  17/1/2012
دراسة تطبيقية على  –خدمات النقل الجوي 

 الخطوط الجوية الكويتية

ورئيس لجنة  –مشرفا  عد الحمضان   ناصر س
 المناقشة

األبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات وتأثيرها  27/6/2012
 على سوق الكويت لألوراق المالية

ورئيس لجنة  –مشرفا  عيد عوض الحربي
 المناقشة

المحاسبة اإلسالمية ودورها في مواجهة األزمة  10/1/2013
مصارف بالتطبيق على ال–المالية العالمية 

 اإلسالمية بدولة الكويت

ورئيس لجنة  –مشرفا  إسراء يوسف يعقوب بورحمة
 المناقشة

أثر تكنولوجيا المعلومات في أداء العمل  12/1/2013
دراسة تطبيقية في الهيئة العامة  –المحاسبي 

 للصناعة في دولة الكويت

ورئيس لجنة  –مشرفا  البوص محمد سعد عبد اهلل
 المناقشة

 -اإلجراءات التحليلية في مراحل التدقيق 16/5/2013
دراسة تطبيقية على مكاتب التدقيق بدولة 

 الكويت

ورئيس لجنة  –مشرفا  تهاني ياسين إبراهيم عبداهلل
 المناقشة

مدى التزام المصارف اإلسالمية بمعايير  20/6/2013
دراسة  –التدقيق الداخلي المتعارف عليها 
ة في دولة تطبيقية على المصارف اإلسالمي

 الكويت

ورئيس لجنة  –مشرفا  مها سبتي مرزوق العنزي
  المناقشة

أثر التدقيق الداخلي على األداء االقتصادي  1/12/2011
 للمصارف التجارية الكويتية

 عضوا داخليا سالم بدر الدين شهاب

أهمية دور المراجعة التحليلية في تقليل مخاطر  28/6/2012
 دراسة ميدانية -التدقيق

 عضوا داخليا  أحمد ناصر خالد الجاسر

تقييم دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ  12/7/2012
دراسة ميدانية على  –القرارات اإلدارية 

 الشركات النفطية في دولة الكويت

علي  نأحمد عبد الرحم
 األنصاري

 عضوا داحليا

دور الهيئات الحكومية في الرقابة على مكاتب  8/1/2013
دراسة  –سابات بدولة الكويت تدقيق الح

 تطبيقية

 عضوا داخليا عاصم حمد سليمان العاصم



أثر جودة المعلومات المحاسبية لقائمة  13/1/2013
التدفقات النقدية في ترشيد القرارات 

 االستثمارية

 رئيس لجنة المناقشة حمد راشد عيد العازمي

مدى تطبيق نظام محاسبة المسئولية في  12/4/2013
 االتصاالت الكويتيةمؤسسة 

 عضوا داخليا سعود سالم سعود العجمي

  التي تم اإلشراف عليها ولم تناقش بعد ماجستيررسائل: 
 اإلتمام نسبة أسم الطالب عنوان األطروحة

 –العامة بدولة الكويت  موازنةالمعوقات تطبيق 
  بالتطبيق على وزارة الكهرباء

 صتمت وقدمت للفح علياء صالح أحمد الشمالي

أثر استخدام المحاسبة اإللكترونية على القياس 
دراسة  -المحاسبي في شركات التجزئة 
 تطبيقية على شركة رامز العالمية

 في المرحلة النهائية لكتابة النتائج والتوصيات حنيدق خلف اهلل ننصر الدي

دراسة لمشاكل التحول من موازنة البنود إلى 
 لكويتفي دولة ا موازنة البرامج واألداء

 في مرحلة التطبيق العملي عيسى راشد البكر

                                       
                                         

 

 

 

 

 


