سيرة ذاتية
أوال :البيانات الشخصية والوظيفية
1
2
3
4
5

 اإلسم :مدثر طه السٌد أبوالخٌر الدرجة العلمٌة :دكتور الفلسفة فً المحاسبة الوظٌفة الحالٌة :نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون التعلٌم والطالب جهة العمل :جامعة طنطا -موالٌد 1957/3/7

ثانيا :المؤهالت والدراسات
 - 1بكالورٌوس التجارة شعبة محاسبة بتقدٌر ممتاز دفعة 1980
 - 2دراسات تمهٌدي ماجستٌر بجامعة طنطا 1983-1982
 - 3رسالة ماجستٌر تخصص مراجعة فى .1988/1/20
 - 4دراسات تمهٌدٌة للدكتوراه بجامعة طنطا .1990/1989
 - 5تسجٌل درجة الدكتوراه بنظام اإلشراف المشترك فً .1991
 - 6تنفٌذ اإلشراف المشترك بجامعة  Rutgers, New Jerseyفً نوفمبر  1991حتى
.1993
 - 7حصل على درجة دكتور الفلسفة فى .1994/6/28
 - 8حصل على درجة أستاذ مساعد فى إبرٌل .2003
 - 9حصل على دورات تطوٌر التعلٌم الجامعى 2008-2006
- 10حصل على درجة أستاذ المحاسبة المالٌة فى دٌسمبر .2009

ثالثا :التدرج الوظيفى
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 معٌد بقسم المحاسبة والمراجعة كلٌة التجارة جامعة طنطا اعتبارا من 1980/9/23 مدرس مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة كلٌة التجارة جامعة طنطا اعتبارا من1988/2/24
 مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة كلٌة التجارة جامعة طنطا اعتبارا من 1994/8/30 أستاذ مساعد بقسم المحاسبة كلٌة التجارة جامعة طنطا اعتبارا من 2003/4/29 أستاذ مشارك بقسم المحاسبة جامعة الملك سعود بالرٌاض اعتبارا من 2004/8/14 أستاذ المحاسبة المالٌة بجامعة طنطا اعتبارا من ٌناٌر .2010 وكٌل كلٌة التجارة جامعة طنطا 2013-2012 عمٌد كلٌة التجارة جامعة طنطامن  2013 /8/6حتى .2015/7/31 -نائب رئٌس جامعة طنطا لشئون التعلٌم والطالب اعتباراً من  2015/8/1حتى تارٌخه.

رابعا :المؤلفات
 - 1المحاسبة الدولٌة فى ظل معاٌٌر التقرٌر المالى الدولٌة IFRS
 - 2المحاسبة المتقدمة فى ظل معاٌٌر التقرٌر المالى الدولٌة IFRS
1

3
4
5
6
7
8

 المحاسبة فى شركات األموال المشاكل المحاسبٌة المعاصرة محاسبة المنشآت المالٌة المحاسبة الضرٌبٌة المراجعة -المحاسبة الحكومٌة والقومٌة

خامسا :اإلشراف العلمى والمناقشات واألنشطة العلمية
1
2
3
4

 ساهم كمشرف فى االشراف على عدد كبٌر من رسائل الماجستٌر والدكتوراهفى الحاسبة والمراجعة.
 اشترك فى لجان المناقشة والحكم على عدد كبٌر من الرسائل العلمٌة منالماجستٌر والدكتوراه بعدد من الجامعات المصرٌة والعربٌة.
 تابع عدد كبٌر من الباحثٌن فى إعداد مشارٌع بحثٌة مقدمة للتسجٌل لدرجةالماجستٌر والدكتوراه بقسم المحاسبة بكلٌة التجارة جامعة طنطا.
 تحكٌم العدٌد من األبحاث لعدد من المجالت والمجالس العلمٌة للترقٌة بعدد منالدول العربٌة العربٌة منها الكوٌت والسعودٌة وقطر واألردن وسورٌا
باإلضافة إلى جمهورٌة مصر.

سادسا :األبحاث المنشورة والدراسات وأوراق العمل غير
المنشورة
( )1األحباث املنشورة
-1
-2
-3
-4
-5

البحث
تحلٌل سلوك األرباح المحاسبٌة للتنبإ بؤسعار
األسهم باستخدام السالسل الزمنٌة :دراسة
مٌدانٌة
تقدٌر مدي تدخل اإلدارة فً تقرٌر األرباح
المحاسبٌة باستخدام أساس االستحقاق ورد فعل
المستثمرٌن فً سوق المال"
تحلٌل العالقة بٌن االختٌارات المحاسبٌة
والتكالٌف التعاقدٌة مع تقٌٌم فرص التطبٌق
المٌدانً فً مصر
إدارة الربح فً الشركات المصرٌة :دراسة
تحلٌلٌة ومٌدانٌة
تقدٌر درجة التركٌز فً سوق خدمات المراجعة
2

جهة النشر
كلٌة التجارة طنطا

السنة
1996
1997

كلٌة التجارة :المنصورة
1998
كلٌة التجارة :المنصورة
1999
كلٌة التجارة :طنطا
2000
كلٌة التجارة :طنطا

المصري
 - 6مدي مسئولٌة اإلدارة عن تسرٌب المعلومات
المحاسبٌة قبل النشر :دلٌل مٌدانً من تحلٌل
العوائد غٌر العادٌة السابقة على تارٌخ النشر.

2001
كلٌة التجارة :طنطا

كلٌة التجارة :طنطا

 - 7تكامل معلومات الفحص التحلٌلً ومعلومات
الفحص المحدود األخرى فً التقرٌر عن
القوائم المالٌة الفترٌة.
 - 8دراسة تحلٌلٌة وانتقادٌة ألسالٌب التموٌل خارج دراسة مقدمة للجنة
العلمٌة
المٌزانٌة

2002
2003
2005

 - 9مالئمة نموذج التقٌٌم المحاسبً
لتفسٌر أسعار األسهم فً األسواق
الناشئة :دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة.

كلٌة التجارة :طنطا

 - 10التغٌٌر اإلجبارى للمراجعٌن
وأثره على تكالٌف وجودة عملٌة
المراجعة :دراسة مٌدانٌة فً البٌئة

كلٌة التجارة :المنصورة 2006

السعودٌة.
كلٌة التجارة :بنها

 - 11دور المعلومات المحاسبٌة فً
تقٌٌم آلٌات الحوكمة الناتجة عن
خصخصة الشركات المصرٌة.
- 12أثر معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
والعوامل النظامٌة على جودة
التقارٌر المالٌة :دراسة مٌدانٌة عن

كلٌة التجارة :طنطا

2007

2007

تطبٌق معٌار االنخفاض فً قٌمة
األصول

- 13المنظور المعاصر للتحفظ
المحاسبً :بالتطبٌق على الشركات

كلٌة التجارة :طنطا

2008

المتداولة فً سوق األسهم المصرٌة
 - 14جودة معاٌٌر المحاسبة :بٌن القواعد
والمبادئ وتفضٌالت المهتمٌن

كلٌة التجارة :طنطا

2009

- 15التقرٌر المحاسبى عن القٌمة العادلة

كلٌة التجارة :طنطا

2009

3

لألصول غٌر المالٌة بالتطبٌق على
المعٌار الدولى .IAS 40

( )2أوراق العمل والدراسات:
 - 1اشترك ضمن فرٌق بحثى فى مشروع بحث حول "دور المعلومات المحاسبٌة
فى سوق األسهم المصرٌة" مسجل فى شئون الدراسات العلٌا والبحوث بجامعة
طنطا خالل الفترة من عام  1998حتى عام .2004
 - 2أعد دراسة عن "صناعة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة :دور الهٌئات والمجالس
الوطنٌة والعالمٌة " منشورة بهٌئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
الخلٌجى.
 - 3أعد ورقة عمل عن دور المعلومات المحاسبٌة فى تحدٌد القٌمة الحقٌقٌة للسهم ،
– دور المعلومات
قدمت فى الندوة الحادٌة عشرة لسبل تطوٌر المحاسبة
المحاسبٌة فى تنشٌط سوق األوراق المالٌة  -والمنعقدة فى نوفمبر عام 1996
بجامعة الملك سعود بالرٌاض.
 - 4أعد ورقة عمل عن " عوامل جودة التقرٌر المالً فى المملكة العربٌة
السعودٌة مقدمة فى ندوة" :السوق المالٌة السعودٌة – نظرة مستقبلٌة" المنعقدة
فى  14-12نوفمبر  2007بجامعة الملك خالد بؤبها.
 - 5المشاركة فى دراسة لتقٌٌم وإعادة هٌكلة مهنة المحاسبة فى المملكة العربٌة
السعودٌة .2009
 - 6إعداد دراسة عن أهمٌة المعاٌٌر الدولٌة والتوافق العالمى نحو مجموعة عالٌة
الجودة من المعاٌٌر المحاسبٌة .2010
 - 7االشتراك ضمن فرٌق بحثى لتقٌٌم البرامج األكادٌمٌة وعالقتها بنشاطات هٌئات
أسواق المال العالمٌة والمحلٌة .2011/2010
 - 8االشتراك فى فرٌق دراسة توحٌد أسالٌب الرقابة لدى الهٌئات الرقابٌة بالمملكة
العربٌة السعودٌة والذى ٌنفذه معهد الملك عبد هللا للدراسات بجامعة الملك
سعود بتفوٌض من هٌئة الخبراء بالمملكة .2012/2011
 - 9إعداد وتقدٌم ورقة عمل عن التطورات الحدٌثة فى معاٌٌر المحاسبة الدولٌة:
القٌمة العادلة والقٌاس المحاسبى  ،قسم المحاسبة كلٌة التجارة جامعة طنطا
2012
 - 10إعداد وتقدٌم ورقة عمل عن التطورات الحدٌثة فى معاٌٌر المحاسبة الدولٌة:
تجمٌع األعمال والقوائم الموحدة  ،قسم المحاسبة كلٌة التجارة جامعة طنطا
2012
4

 - 11إعداد وتقدٌم ورقة عمل عن التطورات الحدٌثة فى معاٌٌر المحاسبة الدولٌة:
معاٌٌر األدوات المالٌة  ،قسم المحاسبة كلٌة التجارة جامعة طنطا 2013

سابعا :األنشطة األكاديمية واإلدارية واالستشارية األخرى
شارك المتقدم فى العدٌد من األنشطة الجامعٌة األخرى أهمها:
 - 1القٌام بؤعمال أمانة قسم المحاسبة بالكلٌة من عام  1995حتى عام 2004
 - 2القٌام بجمٌع أعمال االمتحانات والكنتروالت لمرحلة البكالورٌوس بالكلٌة خالل
الفترة من عام  1994حتى عام .2004
 - 3المشاركة فى اللجان اإلدارٌة والمالٌة بالكلٌة  ،ومتابعة االشتراكات فى
الدورٌات العلمٌة لمكتبة الكلٌة خالل الفترة من عام  1994حتى عام .2004
 - 4المشاركة فى وضع الئحة قسم المحاسبة والتوصٌف العلمى لمقررات القسم فى
خطة الكلٌة السارٌة.
 - 5المشاركة فى لجان فحص حسابات بعض الصنادٌق الخاصة على مستوى
الجامعة وعلى األخص  ،حسابات االنتساب الموجه عن الفترة من  1993حتى
 ، 1996وحسابات وحدة التغذٌة التابعة للجامعة عن الفترة من  2001حتى
.2003
 - 6المشاركة كمقرر فرٌق إعداد الالئحة الدراسٌة لقسم المحاسبة بجامعة الملك
سعود عام .2006
 - 7المشاركة فى إعداد الالئحة المالٌة والنظام المحاسبى لمعهد الملك عبد هللا
بجامعة الملك سعود عام .2006
 - 8المشاركة فى إعداد الالئحة الدراسٌة لكلٌة تنمٌة المجتمع بمدٌنة الخرج .2007
 - 9شارك فى إعداد الالئحة الدراسٌة لقسم المحاسبة بجامعة األمٌر فهد بن سلطان
بتبوك – تحت التؤسٌس -عام .2008
 - 10العمل مستشار لهٌئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون لدول الخلٌج
العربٌة .2005-2004
 - 11العمل منسق (غٌر متفرع) للجنة معاٌٌر المحاسبة بالهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن
القانونٌٌن  2006حتى .2012
- 12مستشار بمعهد الملك عبدهللا للبحوث والدراسات .2012-2009
- 13العمل كمقرر على خطة االعتماد األكادٌمٌى لقسم المحاسبة بجامعة الملك
سعود .2009-2007
- 14مقرر لجنة تطوٌر الخطط الدراسة لمرحلة البكالورٌوس والماجستٌر العلمى
والماجستٌر المهنى والماجستٌر المهنى الموازى والدكتوراه بقسم المحاسبة
جامعة الملك سعود.

5

ثامنا :الخبرات المهنية والعملية والتدريبية
- 1االشتراك فً العدٌد من البرامج التدرٌبٌة للقطاعات اآلتٌة بجمهورٌة مصر
العربٌة :البنوك  ،الشركات الصناعٌة  ،الجمعٌات المهنٌة  ،الغرف التجارٌة
وجمعٌات رجال األعمال  ،تدرٌب طلبة الدراسات العلٌا بالجامعة على برامج
الحاسب اآللً واإلحصاء.
- 2االشتراك فً أعمال المراجعة وتقٌٌم الشركات والتحلٌل المالً للعدٌد من
الجهات بجمهورٌة مصر العربٌة منها :الهٌئة العامة لسوق المال  ،مكاتب
المراجعة  ،شركات الوساطة والتحلٌل المالً  ،البنوك  ،القضاء ،االنتداب
كخبٌر فنً فى النزاعات المحاسبٌة والمالٌة.
 - 3إعداد دراسة لهٌئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون موضوعها:
" دور البورصات العالمٌة فً صناعة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة".
- 4إعداد ورقة عمل عن "الرقابة الداخلٌة وإدارة المخاطر فً قطاع األعمال
والقطاع الحكومً" مقدمة لندوة المراجعة الشاملة التً نظمها دٌوان المراقبة
العامة بالمملكة العربٌة السعودٌة فً ربٌع أول .1426
- 5ورقة عمل عن " استراتٌجٌات التؤهٌل والتدرٌب فً دواوٌن المراقبة العامة
لدول مجلس التعاون الخلٌجً.
- 6إعداد مواد علمٌة للهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن وهٌئة المحاسبة والمراجعة لدول
مجلس التعاون الخلٌجً فً موضوعات :تقٌٌم الشركات  ،الخدمات االستشارٌة
اإلدارٌة  ،التحلٌل المالً  ،السندات  ،اإلٌجار الرأسمالً  ،وخطط الحوافز ،
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة.
 - 7المشاركة فى دراسة تقٌٌم وتطوٌر دور األجهزة الرقابٌة فى المملكة العربٌة
السعودٌة خالل الفترة من .2012-2010
- 8اػذاد مبدة تذريبيت ومذبضراث في انخذمبث االستشبريت بىاسطت مراقبي
انذسبببث ،مقذمت نههيئت انسؼىديت نهمذبسبيه.
- 9تقذيم مذبضراث في انرقببت انذاخهيت انهيئت انسؼىديت نهمذبسبيه.
- 10تقذيم مذبضراث في كبفت مىضىػبث انمراجؼت وانرقببت انمبنيت انخبرجيت.
 - 11تقذيم مذبضراث في كبفت مؼبيير انمذبسبت انذونيت .IFRS
 - 12إػذاد انمىاد انتذريبيت نؼذد مه انمؼبيير انذونيت مىهب:
 انؼرض واإلفصبح IAS1 انسيبسبث انمذبسبيت  ،انتغييراث فى انتقذيراث انمذبسبيت  ،واألخطبءIAS8
 تىديذ انقىائم انمبنيت IFRS 106

13
14
15
16
17
18
19
20

تجميغ األػمبل IFRS 3
انمذبسبت ػه انترتيببث انتؼبقذيت IFRS 11
انؼقبراث االستثمبريت IAS 40
انزراػت IAS 41
اوخفبض األصىل IAS 36
انؼقبراث اآلالث وانمؼذاث IAS 16
اإليجبر IAS 17
أرببح انسهم IAS 33

 تىقيخ انذقيبت انتذريبيت نهمراجؼت نهيئت انمذبسبت بذول مجهس انتؼبون نذولانخهيج.
 تىقيخ انذقيبت انتذريبيت نهمذبسبت نهيئت انمذبسبت بذول مجهس انتؼبون نذولانخهيج.
 دراست وانتؼقيب ػهى مشروع مؼيبر انرقببت انمبنيت نذول انخهيج. اػذاد مشروع مقبروت مؼبيير انمذبسبت انسؼىديت ببنمؼبيير انذونيت. إػذاد انمبدة انتذريبيت وتذريس انرقببت انذاخهيت مه مىظىر COSO إػذاد أوراق ػمم إلدارة انمخبطر فى انؼذيذ مه انقطبػبث انتجبريتواألكبديميت وانذكىميت.
 إعداد المادة العلمٌة لموضوع الرقابة والمراجعة الداخلٌة فى الوحداتالحكومٌة فى المملكة العربٌة السعودٌة.
 تقدٌم محضرات فى "الجوانب المالٌة للجامعات” وذلك بمركز تنمٌة القدراتبجامعة طنطا .2015/2012
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