
 

 
 

 كمية التجارة      
  دكتور / عبد الناصر محمد سيد درويشستا  الاتية الخاصة باألالسيرة ال    

*********************************************** 
 د/ عبد الناصر محمد سيد درويش أ .    -االسم  :    
 استا  المحاسبة والمراجعة بقسم المحاسبة بكمية التجارة جامعة بني سويف    
 م .02/11/1691تاريخ الميبلد :       
 تاريخ التعيين بالكمية :   عين سيادتو معيدًا بقسم المحاسبة بالكمية اعتبارًا    

 م .1/12/1699من 
 التدرج العممي :      

  تجارةالحاصل عمى بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من كمية – 
 م .1699مايو  -بني سويف  فرع -جامعة القاىرة 



  جامعة  – تجارةالحاصل عمى درجة الماجستير في المحاسبة  من كمية
 م.09/7/1661بني سويف بتاريخ  فرع -القاىرة 

 تجارة ال حاصل عمى درجة دكتوراه الفمسفة في المحاسبة  من كمية– 
 م.3/7/0221بني سويف بتاريخ جامعة القاىرة فرع 

 : التدرج الوظيفي      
  1/12/1699معيد بقسم المحاسبة بكمية تجارة بني سويف اعتبارًا من 

 . 32/6/1661حتى 
  مدرس مساعد بقسم المحاسبة بكمية تجارة بني سويف اعتبارًا من

 . 01/7/0221حتى  1/12/1661
  المحاسبة بكمية تجارة بني سويف اعتبارًا من مدرس  بقسم

 11/6/0226حتى  01/7/0221
 مساعد بقسم المحاسبة بكمية تجارة بني سويف اعتبارًا من   أستا

 .  0211|10|06حتى  11/6/0226
 بكمية تجارة بني سويف اعتبارًا من بقسم المحاسبة  المراجعة  أستا

32/10/0211. 
           المنسق األكاديمي لبرنامج المعامبلت المالية والتجارية بالتعميم المدمج

 .جامعة بني سويف –بكمية التجارة 



  جامعة بني سويف بتاريخ –رئيس قسم المحاسبة بكمية التجارة
 حتى تاريخو. 0216|9|19
 بجامعة بني  عميد معيد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 حتى تاريخو. 0216|7|31سويف بتاريخ 
  : الخبرات التدريسية 

مراجعة  بكمية التجارة في مرحمة البكالوريوس : تدريس مواد المحاسبة وال -1
ية بني سويف , ومساقات التدقيق والمحاسبة بجامعة الزيتونة األردن جامعة -

 م.0211حتى  0221في الفترة من 
الدكتوراه  الماجستير و العميا : التدريس لتمييديفي مرحمة الدراسات  -0

 بالمحاسبة ودبمومات المحاسبة والمراجعة واإلشراف عمى الرسائل العممية
( رسالة ماجستر ودكتوراه , وتمت 17, وتم اإلشراف عمى عدد )والمناقشة

في جامعات دكتوراه الماجستر و ال من رسائلالمشاركة في مناقشة عدد 
  .ه الرسائلطيو بيان بيومرفق , مختمفة

 
 
 
 



 كلية التجارة  
 إدارة الدراسات العليا والبحوث

             ********** 

السادة أعضاء هٌئة التدرٌس وأسماء الباحثٌن المشرفٌن علٌهم بقسم 

 الماجستٌروالدكتوراه.   أ.د/عبدالناصر محمد سٌد دروٌش.المحاسبة بمرحلة 

 

 تارٌخ المناقشة تارٌخ التسجٌل العنوان اسم الباحث 

 محمود قرنى عبدالعال-1

 )اشراف( 

دراسة تحلٌلٌة لمدى مسئولٌة ودور مراقب 

الحسابات فً التقرٌر عن القٌمة العادلة للشركات 

المساهمة المصرٌة فً ضوء متطلبات هٌئة 

دراسة -الرقابة المالٌة ومعاٌٌر المراجعة المصرٌة

 مٌدانٌة.

15/1/2112 4/2/2115 

نورٌن عادل ولٌم محلى -2

 )اشراف(

دراسة تحلٌلٌة لبٌان أثر التقرٌر المعدل لمراقبى 

الحسابات على سلوك اسعار االسهم فى سوق 

 دراسة تطبٌقٌة.-االوراق المالٌة المصرى

12/3/2113 21/9/2113 

أسماء احمد عبدالجلٌل -3

 )اشراف(

تحليل تقارير مراجعى الحسابات لتصنيف نقاط 

الضعف فى نظم الرقابة الداخلية في ضوء 

 دراسة ميدانية.-المراجعة المتكاملة

19/5/2113 11/11/2112 

دور ومسئولٌة مراقب الحسابات فى التقرٌر عن  نٌللى فتحً أبوسٌف )اشراف(-4

أثر ذلك على سعر السهم عملٌات ادوات التحوط و

 دراسة مٌدانٌة.-فى سوق االوراق المالٌة

19/5/2113 22/11/2112 

 اٌمان رجب رجب سٌد-5

 )اشراف(

دراسة لتصورات شركاء المراجعة عن تدوٌر 

شرٌك المراجعة ومعرفة االثار المباشرة وغٌر 

دراسة تطبٌقٌة -المباشرة على جودة المراجعة

 والمراجععلى مكاتب المحاسبة 

11/6/2113 25/2/2112 

الشٌماء محمد ابوالخٌر احمد -6

 )اشراف(

دراسة تحلٌلٌة لبنود اختالف الربح المحاسبى 

والربح الضرٌبً بهدف التكامل والتوافق بٌن 

معاٌٌر المحاسبة المصرٌة والتشرٌع الضرٌبً 

 دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة.-فى الشركات االعتبارٌة

21/1/2113 24/5/2116 

اٌات مصطفً احمد مبروك -2

 )اشراف(

مدى مسئولٌة مراقبى الحسابات فى االفصاح عن 

أهم التحفظات فى االقرار الضرٌبً للحد من 

 )دراسة مٌدانً(.-التهرب

19/11/2113 12/11/2111 



 تارٌخ المناقشة تارٌخ التسجٌل العنوان اسم الباحث 

خالد محمود عباس -1

 ابراهٌم.)اشراف(

دراسة تحلٌلٌة لدور صنادٌق االستثمار علً 

العاملة فً اسواق المال  ادارة االرباح بالشركات

 دراسة مٌدانٌة-فى ظل عدم تماثل المعلومات

24/1/2114 15/5/2111 

سارة حسن عبدالعاطى محمد    -9

 )اشراف(

مدخل مقترح لتفعٌل اختبارات التحمل بما ٌالئم 

 دراسة تحلٌلٌة مقارنة-المصرف االسالمٌة

16/9/2114  

مروه عبدهللا حسن أحمد    -11

 )اشراف(

دراسة تحلٌلٌة السلوب التكلفة المستهدفة فى 

تخفٌض التكالٌف وزٌادة الربحٌة من خالل 

دراسة -استخدام التحلٌل الوظٌفى للتكالٌف

 تطبٌقٌة.

16/9/2114  

 غاده محمد صابر امٌن-11

 )اشراف(     

نموزج مقترح لتحدٌد تأثٌر اعادة تصوٌر القوائم 

عة المالٌة على االتعاب االضافٌة للمراج

 دراسة نظرٌة مٌدانٌة.-الخارجٌة

11/1/2115  

شٌماء أبوزٌد عبدالوهاب -12

 )اشراف(

تقٌٌم دور الهٌئة العامه للرقابة المالٌة وتأثٌرها 

 على اداء مراقبى الحسابات. 

21/4/2115 11/2/2111 

 هدٌر حمدي علً محمد-13

 )تشكٌل(      

دراسة تحلٌلٌة الثار خصائص استغالل اعضاء 

المراجعة وعملٌات تعدٌل القوائم المالٌة  لجنة

 علً سعر السهم فً سوق االوراق المالٌة.

11/4/2113 19/12/2116 

كامل كمال ابراهٌم الصٌاد -14

 )تشكٌل(

دور ومسئولٌة مراقب الحسابات فى تخفٌض 

ممارسات اعادة شراء االوراق المالٌة لفرض 

دراسة -البٌع للحد من ممارسات ادارة االرباح

 تطبٌقٌة على البٌئة المصرٌة.

19/5/2113 31/2112 

هٌثم رمضان عبدالجواد -15

 محمد  )تشكٌل(

النظام المحاسبى لزكاة المشروعات التجارٌة فى 

دراسة نظرٌة -ضوء المعاٌٌر المحاسبٌة المصرٌة

 وتطبٌقٌة.

11/6/2113 16/2/2112 

أمل عبدالجلٌل على -16

 عبدالجلٌل   )تشكٌل(

ة الثار قٌاس وضبط مخاطر الفحص دراسة تحلٌلٌ

الضرٌبً على دقة وموضوعٌة فحص الوحدات 

 دراسة مٌدانٌة.-االقتصادٌة

11/1/2115 4/2/2111 

سمر احمد حسنى عبدالجواد      -12

 )تشكٌل(

دراسة تحلٌلٌة لمشاكل التحاسب الضرٌبً 

للعقودطوٌلة االجل بٌن معاٌٌر المحاسبة 

دراسة -الضرٌبًالمصرٌة واحكام التشرٌع 

 تطبٌقٌة.

16/4/2113 19/11/2112 

 امال سالم الطاهر-11

 )تشكٌل(  

دور ومسئولٌة مراقب الحسابات تجاه الحد من 

الفساد المالى بالتطبٌق على جمهورٌة مصر 

 العربٌة.

23/1/2116 22/3/2111 



 تارٌخ المناقشة تارٌخ التسجٌل العنوان اسم الباحث 

مراد محمود على أمحمد      -19

 )تشكٌل(

المسببة أثر االفصاح عن انبعاثات الغازات 

للحتباس الحرارى على جودة تقارٌر االستدامة 

 دراسة تطبٌقٌة.-للشركات المساهمة

11/4/2112 11/1/2119 

شٌماء عبدالحلٌم السٌد -21

 بدوى.  )اشراف(  دكتوراه.

اطار مقترح لقٌاس اثر المتغٌرات المؤثرة فً 

جودة التقارٌر المالٌة على جودة عملٌة المراجعة 

 على البٌئة المصرٌة.دراسة تطبٌقٌة –

19/11/2111  

 الدورات والبرامج التدريبية  :    
دورة إعداد المعمم الجامعي التي عقدت بجامعة القاىرة في الفترة من  -1

 . 12/1/1667إلى  06/1/1667
عقد بجامعة بني سويف  يبرنامج التدريس لؤلعداد الكبيرة والصغيرة ال -0  

 .6/7/0227إلى  7/7/0227في الفترة من 
بجامعة الفيوم في الفترة  ي عقدقرارات وحل مشكبلت ال برنامج اتخا -3   

 .19/7/0227إلى  11/7/0227من
بجامعة الفيوم في الفترة  ي عقدبرنامج التعمم مدى الحياة ال -1  

 . 09/7/0227إلى  01/7/0227من
  من الفترة في القاىرة بجامعة عقد يبرنامج الساعات المعتمدة ال -1

 . 31/7/0227 إلى 06/7/0227
  الفترة في سويف بني بجامعة ي عقدبرنامج ميارات العرض الفعال ال -9

 .11/7/0211 إلى 13/7/0211 من



 عقد برنامج الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية ال ي -7
 .19/7/0211 إلى 11/7/0211 من الفترة في سويف بني بجامعة

 سويف بني بجامعة عقد ال يبرنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس  -9
 .16/7/0211 إلى 17/7/0211 من الفترة في

 في سويف بني بجامعة عقد برنامج النشر الدولي لمبحوث العممية ال ي -6
 .01/7/0211 إلى 02/7/0211 من الفترة

 األنشطة البحثية :    
 تاريخ جية النشر منشور عنوان البحث م

 النشر
دور اإلفصاح المحاسبي في  1

التطبيق الفعال لحوكمة 
دراسة تحميمية -الشركات
 .ميدانية

مجمة الدراسات √ 
-المالية والتجارية

 –كمية التجارة 
 جامعة بني سويف

يونيو
0223 

التجارة دراسة ميدانية آلثار  0
اإللكترونية عمى خدمات 
التأكيد  المينية لمدققي 

الحسابات في المممكة األردنية 
 الياشمية.

مجمة الدراسات √ 
- المالية والتجارية

–كمية التجارة 
 جامعة بني سويف

مارس 
0221 

العدد مجمة الدراسات √ ر دراسة اختبارية لآلثا 3



اإليجابية لممعيار األمريكي 
( في تضييق 66SASرقم)

فجوة التوقعات في المراجعة 
 بالتطبيق عمى البيئة المصرية.

-المالية والتجارية
 –كمية التجارة 

 جامعة بني سويف

الثاني 
0221 

إطار مقترح لممسئولية  1
القانونية لمراقب الحسابات في 
ظل تحديات المراجعة في بيئة 

دراسة -التجارة اإللكترونية
 ميدانية.

مجمة الدراسات √ 
-المالية والتجارية

 –كمية التجارة 
 جامعة بني سويف

العدد 
الثالث 

يسمبر د
0221 

اتجاىات التطور في  1
استراتيجية تدقيق الحسابات 
الخارجي بشأن المخاطر في 

-القطاع المصرفي األردني
 دراسة ميدانية.

مجمة الدراسات √ 
-المالية والتجارية

–كمية التجارة 
 جامعة بني سويف

العدد 
ألول ا

0229 

أثر اإلفصاح المحاسبي عن  9
األداء البيئي لمشركات 

الصناعية األردنية عمى ترشيد 
القرارات وجودة التقارير 

 مدخل أخبلقي.-المالية

المجمة المصرية √ 
-لمدراسات التجارية

جامعة -كمية التجارة
 المنصورة

العدد 
األول 
0227 

العدد المجمة المصرية √ تقييم اتجاىات التطور في  7



تطبيق معايير محاسبة القيمة 
العادلة في إعداد البيانات 
المالية وانعكاساتيا عمى 

دراسة -الوظيفة المحاسبية
ميدانية عمى شركات التأمين 

 األردنية.

-لمدراسات التجارية
جامعة -كمية التجارة

 المنصورة

الثاني 
0227 

دراسة ميدانية لقياس مستوى  9
إدراك مدققي الحسابات لئلطار 

الدولي لعمميات التأكيد 
بالتطبيق عمى مكاتب التدقيق 

 األردنية.

مجمة الدراسات √ 
-المالية والتجارية

–كمية التجارة 
 جامعة بني سويف

العدد 
األول 
0229 

تقييم إدراك مراجعي الحسابات  6
لئلجراءات الوقائية المبلئمة 

لمواجية التطورات في مخاطر 
دراسة ميدانية–االستقبللية  .

مجمة المحاسبة √ 
كمية –المصرية 
جامعة  –التجارة 
القاىرة 

العدد 
 –الثاني 
السنة 
األولي 

 0211
إطار مقترح لفحص التقارير  12

المالية المرحمية في شركات 
المساىمة العامة )دراسة 

تطبيقية عمي البنوك وشركات 

المجمة المصرية  √ 
لمدراسات التجارية  

 –كمية التجارة  –
جامعة المنصورة 

المجمد 
السادس 
والثبلثو

–ن 



العدد التأمين األردنية (. 
األول 

 0210
تقييم موقف شركات  المحاسبة  11 11

المينية من تطبيق متطمبات 
اإلطار الدولي لمرقابة عمي 

دراسة –جودة الخدمات المينية 
تحميمية استطبلعية في مكاتب 

التدقيق األردنية .

المجمة المصرية  √ 
لمدراسات التجارية  

 –كمية التجارة  –
جامعة المنصورة 

المجمد 
السادس 
والثبلثو

 –ن 
العدد 
الثاني 

 0210
دور أنشطة المراجعة الداخمية  10

في تفعيل إدارة المخاطر في 
شركات التأمين المصرية 

)دراسة ميدانية ( .

مجمة المحاسبة √ 
اتحاد  –والمراجعة 

–الجامعات العربية 
–كمية التجارة 

جامعة بني سويف 

العدد 

 –الثاني 

ديسمبر 

0213 

إطار مقترح لتفعيل دور مراقب  13
الحسابات عند مراجعة األداء 
البيئي في منشآت األعمال 
المصرية" دراسة ميدانية ". 

مجمة المحاسبة  
اتحاد  –والمراجعة 

–الجامعات العربية 
–كمية التجارة 

العدد 
 –األول 
يونيو 

 0211



جامعة بني سويف 
 
 

 الكتب العممية :
1-ACCOUNTIG INFORMATION SYSTEMS,  دار النيضة العربية

 . 0221, بني سويف, مصر, الطبعة األولى 
والعممية ( , دار صفاء لمنشر مبادئ المحاسبة المالية )األصول العممية  -0

. رقم اإليداع لدى دائرة  0212والتوزيع , عمان ,األردن ,الطبعة األولى 
 .(06/1/0226المكتبة الوطنية )

مبادئ المحاسبة المالية ) التسويات الجردية واإلفصاح المحاسبي (,دار  -3
يداع . رقم اإل0212صفاء لمنشر والتوزيع, عمان,  األردن, الطبعة األولى 

 .(06/1/0226لدى دائرة المكتبة الوطنية )
محاسبة الشركات , دار صفاء لمنشر والتوزيع, عمان ,األردن ,الطبعة  -1

 .(1937/1/0226. رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )0212األولى 
,  0213دار األصول لمطباعة , بني سويف , مصر , الطبعة األولى  -1

Accounting Principles. 
,  0211دار األصول لمطباعة , بني سويف , مصر , الطبعة األولى  -9

Financial Accounting. 



المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر , القاىرة , مصر , الطبعة األولى  -7
0213 ,   Computer Practices in Accounting. 

, بني سويف, دراسات في المحاسبة الحكومية , دار النيضة العربية  -9
 . 0211مصر, الطبعة األولى 

, دار النيضة العربية , بني سويف, دراسات في المحاسبة الضريبية -6
 . 0219مصر, الطبعة األولى 

, دار النيضة العربية , بني سويف, دراسات في اقتصاديات المشروع -12
 . 0219مصر, الطبعة األولى 

, دار النيضة العربية , بني سويف, مصر, الطبعة دراسات في التكاليف -11
 . 0211األولى 

, دار النيضة العربية , بني سويف, مصر, الطبعة دراسات في المراجعة -10
 . 0211األولى 

, دار النيضة العربية , بني مقدمة في معايير اعداد التقارير المالية -13
 . 0211سويف, مصر, الطبعة األولى 

ضريبية عمى دخول االشخاص الطبيعيين, دار النيضة المحاسبة ال -11
 .0216العربية, بني سويف, مصر, الطبعة األولى, 

11-Introduction To Financial Accounting ,Part One  دار ,
 . 0216 ,النيضة العربية , بني سويف, مصر, الطبعة األولى



 المؤتمرات العممية :     
 المشاركة في عدد من المؤتمرات العممية داخل مصر وخارجيا ومرفق       

  ه المؤتمرات.طيو بيان بي
مؤتمر االستثمار والتنمية وتحديات القرن الحادي والعشرون , كمية  -1    

 . 0223سبتمبر  13 – 11الفترة من اإلسكندرية في  التجارة , جامعة 

مؤتمر الحوكمة واقتصاد المعرفة , كمية االقتصاد والعموم اإلدارية , -0    
 19-11ن جامعة الزيتونة األردنية الخاصة , عمان , األردن , في الفترة م

 . 0221ابريل 

مؤتمر أخبلقيات األعمال واقتصاد المعرفة , كمية االقتصاد والعموم  -3   
اإلدارية , جامعة الزيتونة األردنية الخاصة , عمان , األردن , في الفترة من 

 . 0229أبريل  11 -13

مؤتمر إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة , كمية االقتصاد والعموم  -1    
اإلدارية , جامعة الزيتونة األردنية الخاصة , عمان , األردن , في الفترة من 

  0227أبريل  16 -17

مؤتمر إدارة التغيير ومجتمع المعرفة , كمية االقتصاد والعموم  -1    
اإلدارية , جامعة الزيتونة األردنية الخاصة , عمان , األردن , في الفترة من 

  0229أبريل  03 -01



مؤتمر اقتصاديات البيئة والعولمة , , كمية االقتصاد والعموم اإلدارية  -9   
 -02اصة , عمان , األردن , في الفترة من , جامعة الزيتونة األردنية الخ

  0226أبريل  03

مؤتمر الريادية في مجتمع المعرفة , كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ,  -7  
 -09جامعة الزيتونة األردنية الخاصة , عمان , األردن , في الفترة من 

  0212أبريل  06

ة الفساد المالي مؤتمر تفعيل آليات المحاسبة والمراجعة لمكافح – 9  
سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات  جامعة بني -اري , كمية التجارة  واإلد

 . 0213أبريل  9 -7العربية في الفترة من 
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