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 شادي أحمد ذكى عوٌس

 المنصورة -الدقهلٌة –العنوان: مصر 
 shoda20@yahoo.comالبرٌد االلكترونً:          

          01000606110/+210113411102 الموبٌل: 
01210000210  

 
 البيانات الشخصية 

 االسم       شادي أحمد ذكى عويس 

      4/5/1981تاريخ الميالد 

 الجنسية    مصري 

  13 –شارع الصفا المتفرع من امتداد أحمد ماهر  73-المنصورة     العنوان 

 عمارات المروة مصر الجديدة -القاهرة                 

      01004300012-01289999289-01000656115المحمول 

        البريد االلكترونيshoda20@yahoo.com 

 تماعية    متزوجالحالة االج 

 

 المؤهالت 

 2002سم محاسبو كميو التجارة جامعو المنصورة الوريوس تجاره قبك 

  التقدير جيد 

  بعنوان "دراسة تحميمية لقياس أثر استراتيجية التخصص القطاعي  2007ماجستير في المحاسبة
 دراسة ميدانية" –عمي أداء مينة المراجعة في مصر 

 2008جامعو قناة السويس باإلسماعيمية تأىيمي دكتوراه كميو التجارة 

  2000بكمية التجارة جامعة بورسعيد أكتوبر في المحاسبة التسجيل لدرجة الدكتوراه. 

 بعنوان " اطار مقترح لتطوير المراجعة   2002 منح درجة الدكتوراه في المحاسبة سبتمبر
 الداخمية لمحد من الفساد المالي في المحميات في مصر "

 المغات 

 بية : المغة األمالعر 
 االنجميزية :جيد جدا في التعامل مع البيئة المينية واالجتماعية.

 جيد جدا تحدثا وكتابو لمغة االنجميزية           
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 مجاالت الخبرة 

o تطوير العمل 

o محاسبو إداريو 

o مراجعو الحسابات 

o تطوير النظم 

o ميزانيةال 

 

 خبرات العمل 
o  0/02/2112حتى  0/01/2114من 

 معيد محاسبو 

 دارة األعمال  ااكاديميو العموم االداريو بالزرق دمياط "المعيد العالي لمحاسب االلي وا 
 بالزرقا "

 
o  حتى اآلن  27/12/2007من 

  (27/02/2007بتاريخ  2266) منقول بقرار وزاري  محاسبومدرس مساعد 

 (09/4/2004بتاريخ  0200عة )بقرار وزاري رقم مدرس محاسبة ومراج 

 العموم "معيد النيل العالي لمعموم التجارية وتكنولوجيا الحاسب النيل  اكاديميو
 بالمنصورة"

  جمعية المحاسبين والمراجعين  جاري االنتياء من اجراءات التسجيل لعضوية
 المصرية.

 : العمل كمحاضر لمعديد من الدورات التدريبية 

 دورة إعداد وتأىيل المحاسبين. .0

 المراجعة المالية . .2

 المحاسبة في البنوك .2

 المحاسبة االلكترونية. .4

 برامج المحاسبة اإلدارية والمراجعة المالية ومعايير المحاسبة المالية .5

 محاسبة التكاليف .6
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 اإلكسيل المحاسبي  .7

 

 ال اإلدارية:ــــاألعم 

o  قائم بأعمال رئيس قسم المحاسبة بالمعيد 

o شاريع التخرج لمفرقة الرابعةمالعديد من  عام عمي المشرف ال . 

o  الخاصة بقسم المحاسبة الكتب الدراسية مراجعة المحتوي العمميالمشرف عمي . 

o لتطبيقيا .  المفوض في حضور جميع  ندوات ولجان الجودة واالعتماد تمييدا 

o .المشاركة في أنشطة رعاية الشباب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

o  عن وضع الجدوال النظرية والعمميو باالكاديمية.المسئول 

 التي قام بتدريسها المواد 
 محاسبو إداريو 
 محاسبو ماليو 
 محاسبو تكاليف 
 محاسبو ضرائب       

 محاسبة دولية بالمغة اإلنجميزية 

 دراسات تجارية بمغة أوربية 

 نظم التكاليف 

 محاسبة منشآت مالية   

 نظم معمومات محاسبية بالمغة اإلنجميزية 

 دراسات محاسبية بالمغة اإلنجميزية 

 

 لسمات الشخصيةا
 ، لدي القدرة عمى التعمم السريع 

  ، مخمص ، دقيق ، قادر عمى العمل الجماعي 

  . لدي ميارة في حل المشكالت 

  .لدي القدرة عمى العمل تحت الضغط وأظير اتجاه ايجابي في العمل 

 .أحب عممي وأبذل ما في وسعي ألدائو بكفاءة ونجاح 

 يام في وقت واحد.القدرة عمي التعامل مع العديد من الم 



 

 ات خبره كمعيد ومدرس مساعد ومدرس محاسبة ومراجعةسنو                             15
 

- 4 - 

 
 
 

  العممية الخبرات
 

 حاصل عمي دبمومة برمجة : .0

"   word- excel - power  point - internet - access  -visual basic 3 

level” 
  .ETSمن  2009سبتمبر  472بمجموع    tofelحاصل عمي  .2

2. Tofel local 500   2000أكتوبر . 

 ة المنصورة في:اجتياز دورات مركز التطوير الجامعي بجامع .4

 نظام الساعات المعتمدة 

 معايير الجودة في العممية التدريبية 

حضور ورشة عمل اجرائيةة بعنةوان " توصةيف البةرامج والمقةررات وتقةويم نةواتج الةتعمم لم سسةات  .5
 التعميم العالي"بأكاديمية النيل لمعموم.

ة المنصةةةورة بعنةةةوان " جامعةةة –لكميةةةة التجةةةارة   26المشةةةاركة فةةةي فعاليةةةات المةةة تمر السةةةنوي رقةةةم .6
 .2006الجامعة والتحول المجتمعي" وجرت فعاليتو بشرم الشيخ أبريل

 ل عمي درجة أستاذ مساعد المحاسبة.اعداد أبحاث لمحصو جاري  .7


