
 انفالحد.فبطًخ     ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انذاتُخانسُزح 

 

 

 

 ذاتــــيتالســيزة ال

 

 :البياناث األساسيت

 يفتبح خهُم انفالحفبطًخ  االســـــــــــــــــن:

 19/10/1969  ـــــالد:ـتاريخ الوي

 نُجُب  - اجذاثُب   ــــــالد:ـهكاى الوي

 نُجُه   ـــــت:ـالجنسيــــــــ

 نُجُب –ثُغبسٌ  – ثُغبسٌخ جبيؼ –كهُخ االلتصبد  –لسى انًحبسجخ   ـــىاى:ــــــــــــالعن

 00218913285289        00218944880822   ـــــف:ــــــــــالهات

 fatma_saed69@hotmail.com   انجزَذ االنكتزوٍَ:

 الوؤهالث العلويت:

 و.2015 ،جًهىرَخ يصز انؼزثُخ ،جبيؼخ االسكُذرَخ ،كهُخ انتجبرح: الفلسفت في الوحاسبت دكتىراه

 .و2003، ثتمذَز يًتبس  ،نُجُب  ،ثُغبسٌ  ،ثُغبسٌجبيؼخ  ،كهُخ االلتصبد  :بتـــــــــاسهاجستيز في الوح

 و.1996 ،نُجُب ،ثُغبسٌ  ،ثُغبسٌجبيؼخ  ،كهُخ االلتصبد  :بتــــــــــــهحاس بكالىريىس

 :الىظيفيالتدرج 

  و.1998إنً  و 1990 يٍ  ، نُجُب ،ثُغبسٌ ،ثىسارح انتؼهُىيذرص 

 و. 2003 إنًو  1998 يٍ ، نُجُب ،ثُغبسٌ ،ثُغبسٌجبيؼخ ، اللتصبدكهُخ اث  يؼُذ

 و.2007إنً و 2003 يٍ ، نُجُب  ،ثُغبسٌ، جبيؼخ ثُغبسٌ ،كهُخ االلتصبدثمسى انًحبسجخ،  يحبضز يسبػذ

 .إنً  اٌِو  2015يٍ ، نُجُب  ،ثُغبسٌ ،جبيؼخ ثُغبسٌ ،كهُخ االلتصبدمسى انًحبسجخ، ثيحبضز 

 : تىليهاتن  ههام إضافيت

 و.2016جبيؼخ ثُغبسٌ، يٍ  –كهُخ االلتصبد  –يُسك انذراسبد انؼهُب ثمسى انًحبسجخ 

 .يذرة يحتزف ثًزكش انجحز انًتىسظ نهتذرَت واالستشبراد وانجحىث

 :خبزة التدريس

 - اشخبصيحبسجخ شزكبد  –انًحبسجخ انًتىسطخ  –جخ يجبدا انًحبس هستىي البكالىريىس: علً

 .يحبسجخ االلسبو وانفزوع -يزاجؼخ انحسبثبد –يحبسجخ إدارَخ 
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 :البحىث العلويت

  :الدكتىراهرسالت 

دور يزاجؼخ االداء كًذخم نتضُُك فجىح انتىلؼبد فٍ يجبل انًزاجؼخ انحكىيُخ يغ انتطجُك ػهً " 

 ."انًُظًبد انحكىيُخ فٍ انجُئخ انهُجُخ 

دراسخ حبنخ  -االَفبق فٍ انجزايج انؼبيخ يزدود " لُبص وتمُُى االداء فٍ إطبر يزاجؼخ: رسالت الواجستيز

 انؼُبداد انًجًؼخ"

" يذي فؼبنُخ انُظبو انًحبسجٍ فٍ انًشزوػبد انصغُزح فٍ يذَُخ ثُغبسٌ" يمذو نهًؤتًز  بحج بعنىاى:

انؼهًٍ االول ) انًشزوػبد انصغُزح فٍ نُجُب رؤَخ جذَذح نتًُُخ يصبدر انذخم، 

االستشبراد وانخذيبد انؼهًُخ وانتذرَت، جبيؼخ ثئشزاف يزكش انُختبر نهجحىث و

 ػًز انًختبر.

  االهتواهاث البحثيت:

 .انًزاجؼخ -انًحبسجخ االجتًبػُخ  –اإلدارَخ انًحبسجُخ يىضىػبد 

  :يجيدها لغاث التيال

 انهغخ انؼزثُخ وانهغخ االَجهُشَخ.

   :الدوراث التدريبيت

 و.2007 -كش انهغبد جبيؼخ ثُغبسٌ" يٍ يزTOFELدورح شهبدح انهغخ االَجهُشَخ "  -

 و.2008-يٍ جبيؼخ االسكُذرَخ   ICDLدورح انزخصخ انذونُخ نمُبدح انحبسىة  -

 و.2016 –ثُغبسٌ  –يزكش انجحز انًتىسظ   TOTدورح انًذرة انًحتزف  -

االسكُذرَخ  -يٍ يزكش اَبن نهتذرَت واالستشبراد ACCOUNTING EXCELدورح  -

 و.2016

 -يٍ يزكش انجحز انًتىسظ نهتذرَت واالستشبراد SPSSثبستخذاو ثزَبيج  دورح تحهُم االستجُبٌ -

 .2016 -ثُغبسٌ


