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            كلٌة التجارة       
    
 : البيانات الشخصية 

 محمد موسى علً شحاتة        م :ـــــــاالســـــــــ

 .جامعة مدٌنة السادات  - كلٌة التجارة - والمراجعةمدرس المحاسبة    : الوظيفة الحالية

  كفر الشٌخ شحاتة –مركز تال محافظة المنوفٌة ــ   -جمهورٌة مصر العربٌة  ـــوان :ــــــــالعنــــ

    1944 / 2 / 19     :الد ــــــتاريخ المي

  11113236264     يل :اوبــــــــــــــــم

  144 /2614249 : ســفاك   -  2611113/144      ون العمل :ــــــتليف

 ريـــمص     ة :ــــــــــــــالجنسي

 مـــمسل     ة :ـــــــــــــــــالديان

 متزوج    : الحالة االجتماعية

     إعفاء نهائً الموقف من التجنيد : 

 ma_moody2020@yahoo.com : االلكترونيالبريد 

  العلميةالمؤهالت  : 

 الجامعة /  الكلٌة  سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمٌة

 جامعة المنوفٌة -كلٌة التجارة بالسادات م 2115 البكالورٌوس فً المحاسبة

 جامعة المنوفٌة -بشبٌن الكوم كلٌة التجارة  م 2111 فً المحاسبة الماجستٌر

 جامعة قناة السوٌس –كلٌة التجارة باإلسماعٌلٌة  م2112 تؤهٌلً دكتوراه محاسبة

 جامعة مدٌنة السادات –كلٌة التجارة بالسادات  م2116 الدكتوراه فً المحاسبة 

mailto:ma_moody2020@yahoo.com


 التدرج الوظيفي األكاديمي : 

 إسسةــاسم الم سنة االلتحاق بها الوظٌفة

 جامعة المنوفٌة -فرع السادات  -كلٌة التجارة  م 2116 بقسم المحاسبة والمراجعة معٌد

 جـــامعة مدٌنة السادات  -كلٌة التجارة  م 2111 بقسم المحاسبة والمراجعةمدرس مساعد 

 جـــامعة مدٌنة السادات  -كلٌة التجارة  م2116 مدرس المحاسبة والمراجعة

 بالكلية الجودة ضمان ألنشطة المختلفة في مجالعضو أساسي ل :  

 ام داخلً للجودة بكلٌة التجارةالمشاركة فً إعداد وتنفٌذ ورش العمل الخاصة بإنشاء نظ -

 وحتً تارٌخه .2119فرع السادات من فبراٌر -جامعة المنوفٌة 

 وحتى تارٌخه . 2119من فبراٌر   بالكلٌة الجودة فرٌق عضو 

 2111/  2119لعام  الدراسٌة فً وضع نظام لتوصٌف المقررات والبرامج  المشاركة. 

 جامعة  -رة ام داخلً للجودة بكلٌة التجاالدراسة الخاصة بإنشاء نظ  المشاركة فً إتمام

 حتى تارٌخه . 2119فرع السادات منذ عام  -المنوفٌة 

 إلستراتٌجٌة لكلٌة التجارة والرسالة والغاٌات واألهداف ا الرإٌة المشاركة فً صٌاغة-

 . 2111/ 2119  فرع السادات -جامعة المنوفٌة 

 فرع  -جامعة المنوفٌة  -لكلٌة التجارة  السنوي والتقرٌر التنفٌذٌة الخطة إعداد فً المشاركة

 .2119 السادات

 فرع   -جامعة المنوفٌة  -لكلٌة التجارة  السنوي والتقرٌر التنفٌذٌة الخطة إعداد فً المشاركة

 .2111 السادات

  المشاركة فً استكمال استعداد الكلٌة للتقدم لمشروع التطوٌر المستمر والتؤهٌل

 .2111ابرٌل  (CIQAP) لالعتماد

  مسئول المتابعة والتقٌٌم بمشروع المشاركة الطالبٌة " قواعد بٌانات سوق العمل وملتقى

 . 2111التوظف " ، عام 

  مسئول التواصل الطالبً بالكلٌة فً إطار تنفٌذ المشروع القومً للشباب منذ مارس

 وحتى اآلن . 2114

 



 بالكلٌة ، منذ مستمر والتطوٌر الالجودة وقٌاس األداء بوحدة ضمان  رئٌس لجنة التقوٌم

 وحتى اآلن . 2114ٌونٌو 

  2114أمٌن المجلس التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة والتطوٌر المستمر بالكلٌة منذ ماٌو 

 وحتى اآلن .

  عضو مشارك بفعالٌات ملتقى الطالب المتمٌزٌن بالجامعات والمعاهد المصرٌة ، معهد

 . 2114إعداد القادة بحلوان ، سبتمبر 

  ًبمشروع دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة ضمن مشروعات الهٌئة القومٌة عضو أساس

 وحتى اآلن . 2115لضمان الجودة منذ ٌناٌر 

 الخبرة في التدريس  : 

 : قام بتدريس التطبيقات العملية للمناهج التالية بالشعبة العامة 

 . المحاسبة المالٌة 

  المحاسبة فً شركات األشخاص . 

 موال .المحاسبة فً شركات األ 

 . المحاسبة المتخصصة 

  أصول المراجعة . 

  المحاسبة اإلدارٌة . 

 الحاسب اآللً . تطبٌقات محاسبٌة على 

  نظم معلومات محاسبٌة . 

  دراسات جدوى مالٌة . 

 . المحاسبة الضرٌبٌة 

 . المحاسبة الحكومٌة والدولٌة 

 : السياحة والفنادققام بتدريس التطبيقات العملية للمناهج التالية لطالب كلية 

 . المحاسبة المالٌة فً المنشآت السٌاحٌة والفندقٌة 
 . محاسبة المنشآت السٌاحٌة والفندقٌة 
 . محاسبة التكالٌف الفندقٌة  

 : الية لطالب كلية التربية العامقام بتدريس التطبيقات العملية للمناهج الت

 . المحاسبة المالٌة 

  المحاسبة فً شركات األشخاص . 

 اسبة فً شركات األموال .المح 

 . المحاسبة المتخصصة 

 . لطالب شعبة اللغة باللغة االنجليزيةقام بتدريس التطبيقات العملية لمنهج المحاسبة المالية 



 

  : الدورات التدريبية الحاصل عليها 

  ًمركز تطوٌر التعلٌم الجامعً كلٌة التربٌة جامعة عٌن شمس  – دورة كيف تكون باحثاً متميزا

 . 2114فبراٌر 

 م . 2119معهد إعداد القادة بحلوان ابرٌل  – دورة إعداد القادة حاصل على 

 إدارة  -دورة مهارات استخدام قواعد البيانات العالمية في إعداد الرسائل واألبحاث العلمية

 .2119جامعة المنوفٌة دٌسمبر  شبكة الربط والمكتبة االلكترونٌة

 بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات  دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس

 . 2119جامعة المنوفٌة 

 بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات  دورة معايير الجودة في العملية التدريسية

 . 2119جامعة المنوفٌة 

  بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات جامعة  وأخالقيات المهنةدورة سلوكيات

 . 2119المنوفٌة 

 بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات   دورة استخدام مهارات العرض الفعال

 . 2119جامعة المنوفٌة 

 القٌادات جامعة بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس و دورة تنظيم المؤتمرات العلمية

 . 2119المنوفٌة 

 بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات جامعة  دورة أخالقيات البحث العلمي

 . 2119المنوفٌة 

  دورة التحليل اإلحصائيSPSs " Statistical Analysis Using The Software 

Package   م 2113،  ، جامعة المنوفٌةبمركز الخدمة العامة 

   دورة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  ( ICDL ) "International Computer 

Driving License "  م.  2111،  جامعة المنوفٌة –التابعة لمركز الخدمة العامة بالسادات 

  ، قاعة المإتمرات الدولٌة مدٌنة عضو مشارك بمؤتمر سمارت فيجن السادس ألسواق المال

 . 2114نصر ، مارس 



 بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات ،  دورة االتجاهات الحديثة في التدريس

 . 2115جامعة مدٌنة السادات ، 

 بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس  دورة مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة

 . 2115والقٌادات ، جامعة مدٌنة السادات ، 

  بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات ، جامعة  االلكترونيدورة مهارات التعلم

 . 2115مدٌنة السادات ، 

 بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات ، جامعة  دورة إدارة األزمات والكوارث

 . 2115مدٌنة السادات ، 

 درٌس والقٌادات ، جامعة بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة الت دورة متطلبات التقدم لالعتماد

 . 2115مدٌنة السادات ، 

 بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات ،  دورة نظم االمتحانات وتقييم الطالب

 . 2115جامعة مدٌنة السادات ، 

  "  دورة اختبارات اللغة االنجليزية لغير الناطقين بهاtofel  "  مركز الخدمة العامة ، جامعة ،
 .2115سادات ، مدٌنة ال

  بمركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات ، جامعة مدٌنة  التخطيط االستراتيجيدورة

 . 2116السادات ، 

  : األبحاث المنشورة 

  ، كلٌة  " مدخل مقترح للمحاسبة اإلدارٌة من منظور بٌئً دراسة تطبٌقٌة " ، رسالة ماجستٌر
 . 2111التجارة بشبٌن الكوم ، جامعة المنوفٌة ، ٌولٌو 

  فً  طر واختبارات تحمل الضغوطالمحاسبً عن المخا واإلفصاح" نموذج مقترح للقٌاس
رسالة دكتوراه ، كلٌة التجارة ، جامعة  دراسة تطبٌقٌة " ، –ضوء حوكمة القطاع المصرفً 

 . 2116 مدٌنة السادات ، 

  المساهمة العملية : 

  دراسة وتحلٌل وتصمٌم النظم المحاسبٌة للعدٌد من الشركات الصناعٌة بمدٌنة السادات ، ومدٌنة
 أكتوبر ، ومدٌنة سوهاج . 6

  الشركات الصناعٌة .المشاركة فً تقدٌم االستشارات االدارٌة واالقتصادٌة للعدٌد من 
  الصغٌرة والمتوسطة اعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة للعدٌد من المشروعات الصناعٌة "

  والكبٌرة " .

 



 

  البرامج التدريبية: 

  ًاستراتيجيات قياس وتطوير األداء المالي والمحاسبي وإعداد الخطط البرنامج التدرٌب "
فندق جراند حٌاة بالقاهرة المركز الدولً لالستثمار البشري للتدرٌب واالستشارات ،  المالية "

 .2115 ٌونٌه، 


