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 سيرة ذاتية 

 

 اسم عضو هيئة التدريس جمال عبدالحميد عبدالعزيز علي د.  

 الكلية/القسم كلية إدارة األعمال / المحاسبة 

 الوظيفة كلية إدارة األعمال جامعة النهضة ب   مدرس 
 

 

 المؤهالت العلمية 

 الدرجة التخصص الكلية / الجامعة  التاريخ 

 دكتوراه محاسبة  التجارة ببني سويف/جامعة القاهرة كلية   م 02/04/2003

 ماجستير  محاسبة  كلية التجارة ببني سويف/جامعة القاهرة  م 26/04/1995

 م 1987مايو 

 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف 

 بكالوريوس محاسبة  كلية التجارة ببني سويف/جامعة القاهرة 

 عنوان رسالة الدكتوراه ألغراض ترشيد القرارات اإلدارية دراسة نظرية وتطبيقية تطوير نظم معلومات المحاسبة البيئية  

 عنوان رسالة الماجستير  نحو إطار مقترح لتدعيم الدور االجتماعي لمراقب الحسابات 
 

 الخبرات العلمية والعملية 
 المرتبة  من  إلى  الجامعة  /   الكلية  الدولة 

  مدرس  م2020/ 10/ 17 حتى تاريخه  النهضة كلية إدارة األعمال جامعة   مصر 

 منتدب   مدرس  م 22/09/2019 م 16/10/2020 كلية إدارة األعمال جامعة النهضة  مصر 

 م 03/08/2016 تبوك  -  جامعة تبوك  -كلية إدارة األعمال    المملكة العربية السعودية
 

 مدرس  م 25/08/2012

واإلدارة   المملكة العربية السعودية  االقتصاد  الملك    - كلية  جامعة 
 جدة   -   عبدالعزيز 

 م 24/08/2012
 

 مدرس  م 27/08/2005

 مدرس  م 30/04/2003 م 01/09/2008 جامعة القاهرة   - كلية التجارة ببني سويف   مصر 

 مدرس مساعد م 26/07/1995 م 29/04/2003 جامعة القاهرة   - كلية التجارة ببني سويف   مصر  

 معيد  م  1988/ 04/ 30 م1995/ 07/ 25  جامعة القاهرة   - التجارة ببني سويف  كلية   مصر  
 
 

 

 األبحاث في الدوريات المحكمة 
 المؤلفين/العنوان/اسم الدورية التاريخ 

أبريل  
 م.2007

المستهدفة جمال عبدالحميد عبدالعزيز علي  د.  والتكلفة  المستهدف  للتسعير  مقترح  "إطار  تحليل   ،  باستخدام 
الضبابية  الخبرة  ونظم  المجلة    – مجلة جامعة عين شمس  ",   Fuzzy Expert Systems الحساسية 

 م. 2007، أبريل  2، القاهرة ، جمهورية مصر العربية، العدد    العلمية لالقتصاد والتجارة 
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 /هـ1429

 . م2008

تصميم النظم المحاسبية   إطار مقترح لدعم دور المحاسبين اإلداريين في  ، " د. جمال عبدالحميد عبدالعزيز علي  

، كلية االقتصاد واإلدارة    االقتصاد واإلدارة   - مجلة  جامعة الملك عبد العزيز     في بيئة قواعد البيانات المشتركة"، 

 هـ.  1429،  2، العدد  22جامعة الملك عبد العزيز، جدة ، المملكة العربية السعودية، المجلد    -

 م 2012

مدخل مقترح لترشيد تكاليف الجودة باستخدام بطاقة األداء المتوازن  ، " د. جمال عبدالحميد عبدالعزيز علي 
، كلية االقتصاد واإلدارة    االقتصاد واإلدارة   - امعة الملك عبد العزيز  مجلة  ج "،  وعملية التحليل الشبكي الضبابي 

 هـ.  1433،  2، العدد  26جامعة الملك عبد العزيز، جدة ، المملكة العربية السعودية، المجلد    -

 م 2012

الرأسمالية  مدخل مقترح لدعم دور المحاسب اإلداري في إعداد الموازنة  ، " علي   د. جمال عبدالحميد عبدالعزيز 
، كلية  الدراسات والبحوث التجارية  مجلة  "،  باستخدام عملية التحليل الشبكي الضبابي وبرمجة األهداف الثنائية 

 . م 2012،    32، السنة    2، العدد    2بنها ، المجلد  جامعة    -   التجارة 

 م 2013

لألصول الثابتة في ظل ظروف  "إطار مقترح الحتساب قسط اإلهالك  ،  علي   د. جمال عبدالحميد عبدالعزيز 
،    بنها جامعة    -   ، كلية التجارة الدراسات والبحوث التجارية  مجلة  ،  عدم التأكد باستخدام نظم الخبرة الضبابية" 

 م. 2013،  33، السنة  4العدد  
 

 

 ؤلفات م

2015/2016 
االنتساب المطور بكلية  ( واعتماده كمقرر الكتروني يتم تدريسه لطالب 1تم تطوير مقرر مبادئ المحاسبة ) 

 إدارة األعمال بجامعة تبوك حتى اآلن. 
 

 

 تقديم   – الدورات التدريبية  
 الموضوع/الجهة  التاريخ 

كلية  ب   نادي المحاسبة  من خالل  "تصميم النظم المحاسبية باستخدام الحاسوب"تم إعطاء دورة بعنوان  
 جدة ب االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز  

كلية  ب   نادي المحاسبة من خالل    "إعداد اإلقرارات الضريبية باستخدام الحاسوب"تم إعطاء دورة بعنوان   
 جدة ب االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز  

5 &12 /1/  
 هـ. 1433

وبالتحديد الجانب المحاسبي من خالل    كيف تبني مشروعك الصغير""  شارك في إعطاء دورة بعنوان  
 هـ . 1433/ 12/1&  5منظومة األعمال والمعرفة التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز  يومي 

من خالل اللقاء العلمي الشهري الثاني    "النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية"تم عرض   هـ 1434/ 28/1
 هـ28/1/1434لكلية إدارة األعمال جامعة تبوك في 

" لطالب قسم المحاسبة بكلية إدارة األعمال "التحليل المالي باستخدام الحاسوب تم إعطاء دورة بعنوان   هـ 1434/ 13/1
 .هـ13/1/1434في  حاسبة،جامعة تبوك من خالل نادي الم

الواقع   –المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية والتدريس والتعلم  "بعنوان    ورشة عملتم إعطاء   م 11/07/2021
، كمنسق للمعيارين وذلك للسادة أعضاء هيئة  "  وخطط التحسين والتطوير وخطة التنفيذ والمتابعة

من خالل    ة، ،بالكلية ، كلية إدارة األعمال ، جامعة النهض  2104التدريس والهيئة المعاونة بقاعة  
 وحدة الجودة بالكلية. 

 

 حضور  – الدورات التدريبية  

 الموضوع/الجهة التاريخ 

ولغة االختبارات المستخدمة هي    ( ICDLالرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )حصل على شهادة   2007
 م.2007اإلنجليزية عام 

 م. 1986بالقاهرة عام  ICL معهد من COBOLلغة في على شهادة  حصل 1986

 م.2000من مركز الحساب العلمي من جامعة القاهرة عام  الحاسب اآلليدورة في  إجتاز 2000

 هـ.1428عبدالعزيزعام الملك  جامعة من SPSS برنامج باستخدام  اإلحصائي التحليل دورةإجتاز 1428
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 بالقاهرة.   AMIDEASTمن 523 بدرجة TOEFL شهادة  على حصل 2002

 م 2002من جامعة القاهرة عام  العلمية الكتابة إجتاز دورة تدريبية في 2002

 م 1997من جامعة القاهرة عام  الجامعي المعلم إلعداد تدريبية إجتاز دورة 1997

 م 2005من جامعة القاهرة عام  اإلدارية المهارات تنمية إجتاز برنامج 2005

 هـ.1427" من جامعة الملك عبدالعزيز عام الطالب ودليل الدراسية المادة ملف إعداد إجتاز دورة "  1427

" من   FRONT PAGE " برنامج باستخدام تصميم موقع دراسي على اإلنترنتإجتاز دورة "   1427
 هـ.1427جامعة الملك عبدالعزيز عام 

 م.2009" من جامعة الملك عبدالعزيز عام األكاديمياالبتكار والتفكير اإلبداعي إجتاز دورة "  2009

 هـ.1430عبدالعزيز عام  الملك جامعة " مناستخدام نظام الفصول االفتراضية " دورة إجتاز 1430

فعاليات   1430 في  الطالبيةشارك  األنشطة  تفعيل  عمل  شؤون  1430عام    ورشة  عمادة  عقدتها  التي  هـ 
 الطالب بالجامعة. 

األكاديمي " دورة إجتاز 2010 االعتماد  لمواصفات  وفقاً  الدراسية  المقررات  " تصميم 
 م. 2010عبدالعزيز عام  الملك  جامعة من

- 02من 
04/11/14

هـ 34
-08الموافق 

 م 10/2013

بعنوان  في ورشة عمل  بالحضور  شارك   االكاديمي  األكاديمي وضمان  االعتماد  االعتماد  "معايير 
- 1434التي أقامتها عمادة تطوير الجودة بجامعة تبوك في الفصل األول من العام الجامعي  الجودة"
م بواقع 10/2013-08هـ الموافق  04/11/1434-02هـ لمدة ثالثة أيام بفندق صحارى من  1435

 ساعة تدريبية.  15

-11-20من 
م إلى  2013

21-11 -
  م2013

عمل  بالحضور  شارك   ورشة   Computer Education: Quality and"في 
Innovation"    من الفترة  في  تبوك  بجامعة  والمعلومات  الحاسبات  كلية  أقامتها  - 11-20التي 

العام الجامعي  2013-11-21م حتى  2013 هـ لمدة يومين  1435-1434م في الفصل األول  من 
 بمركز األمير سلطان الحضاري. 

28-06 -
هـ 1435
-28الموافق 

 م 04-2014

عمل  بالحضور  شارك   ورشة  بالخدمات "في  والتعريف  التدريس  هيئة  أعضاء  مواقع  إدارة 
التي أقامتها عمادة التطوير والجودة بجامعة تبوك في معمل الحاسب اآللي بكلية المجتمع    "اإللكترونية
- 1434م في الفصل الثاني  من العام الجامعي  2014-04-28هـ الموافق  1435-06-28يوم االثنين  

 هـ.1435

03-01 -
هـ 1436
-27الموافق 

 م 10-2014

 "في القياس والتقويم واالختبارات الجامعيةمصطلحات مختارة  "في ورشة عمل  بالحضور  شارك  
- 3التي أقامتها وحدة القياس والتقويم بجامعة تبوك في مركز األمير سلطان الحضاري يوم االثنين  

، من هـ1436-1435م في الفصل األول  من العام الجامعي  2014-10-  27هـ الموافق  01-1436
 م.9.30م إلى 6.30

10-01 -
هـ 1436
-03الموافق 

 م 11-2014

 "مجاالت األهداف ومداخل تصنيفها وعالقتها بالنواتج التعليمية"في ورشة عمل  بالحضور  شارك  
-10التي أقامتها وحدة القياس والتقويم بجامعة تبوك في مركز األمير سلطان الحضاري يوم االثنين 

هـ من 1436-1435م في الفصل األول  من العام الجامعي  2014-11-  03هـ الموافق  01-1436
 م.9.30م إلى 6.30

13-01 -
هـ 1436
-06الموافق 

 م 11-2014

هـ الذي أقامته  1435/1436شارك بالحضور في اللقاء العلمي األول من الفصل األول للعام الجامعي  
" بعنوان  تبوك  جامعة  األعمال  إدارة  التدريسكلية  هيئة  لدى عضو  االبتكارية  المهارات  "، تنمية 

واآل  التربية  كلية  مسرح  على  الحميدي،  سليمان  عمر  د.  الموافق  دابوالمحاضر  الخميس   ،
 ظهراً.   1-11، من الساعة هـ13/1/1436

16-01 -
هـ 1436
-09الموافق 

 م 11-2014

، التي أقامتها عمادة التطوير والجودة بجامعة تبوك  بناء االختبارات""بعنوان    ورشة عملحضور  
- 01-16في مقر تدريب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية ، يوم األحد  

هـ، من الساعة 1436-1435م في الفصل األول من العام الجامعي  2014-11-09هـ الموافق  1436
 .م9 – 5
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16-01 -
هـ 1436
-09الموافق 

 م 11-2014

بعنوان   أقامتها عمادة التطوير والجودة  تصميم االستبانة اإللكترونية"حضور ورشة عمل  التي   ،"
التطبيقية ، يوم   العلوم الطبية  التدريس بكلية  بجامعة تبوك في مقر تدريب الموظفين وأعضاء هيئة 

الموافق  1436-01-23األحد   ال2014-11-16هـ  من  األول  الفصل  في  الجامعي  م  - 1435عام 
 م.  9 – 5هـ، من الساعة 1436

27-01 -
هـ 1436
-20الموافق 

 م 11-2014

هـ الذي أقامته  1435/1436شارك بالحضور في اللقاء العلمي الثاني من الفصل األول للعام الجامعي  
" بعنوان  تبوك  جامعة  األعمال  إدارة  المملكة  كلية  في  اإلنترنت  المصرفية عبر  الخدمات  استخدام 
"، والمحاضر د. معز  ونموذج جودة الخدمة  UTAUT2العربية السعودية : تطبيق مزدوج لنظرية  

 ظهراً.    1-11هـ، من الساعة  27/1/1436منصف بلعج، بقاعة االجتماعات بالكلية، الخميس الموافق  

01/02-02 -
هـ 1436

الموافق  
23/24-11 -

 م 2014

"، التي أقامتها عمادة شؤون المكتبات بجامعة تبوك  الوعي المعلوماتي"حضور ورشة عمل بعنوان  
م 2014-11-23/24هـ الموافق  1436-02-01/02في فندق ميسلون بتبوك، يومي األحد واإلثنين  

 م.  8.30 – 6.15هـ، من الساعة 1436-1435في الفصل األول من العام الجامعي 
 
 

12/13-05 -
هـ 1436

الموافق  
03/04-03 -

 م 2015

وحدة القياس  ، التي أقامتها  القياس والتقويم في الجامعات بين النظرية والتطبيق حضور ورشة عمل  
-12/13  والثالثاء  ، يومي اإلثنينمبنى كلية الطب الجديد بالمدينة الجامعية  عة تبوك في  بجاموالتقويم  

هـ، 1436-1435من العام الجامعي  الثاني في الفصل   م 2015 -03-03/04هـ الموافق 05-1436
 م.   4.00  –ص  9.00من الساعة 

 

إلى   05من 
إبريل  07

 م 2021

دورة "توصيف البرامج والمقررات وتقويم نواتج التعلم لكليات ومعاهد التعليم العالي"، الهيئة  حضور  
التعليم واالعتماد، أقيمت الدورة في مقر جامعة النهضة ببني سويف، في الفترة  القومية لضمان جودة  

 .  ساعات يومياً  5م، ولمدة 2021إبريل  07إلى  05من 

إلى   17من 
إبريل  19

 م 2021

"حضور   العاليدورة  التعليم  ومعاهد  لكليات  الذاتي  التعليم  التقويم  جودة  لضمان  القومية  الهيئة   ،"
من   الفترة  في  ببني سويف،  النهضة  جامعة  مقر  في  الدورة  أقيمت  إبريل    19إلى    17واالعتماد، 

 .  ساعات يومياً  5م، ولمدة 2021
 

 وجوائز   أنشطة أخرى

 ولمدة عامين هـ1435-1434من الفصل الثاني للعام تبوك مستشار وكيل جامعة  -

 تبوك(:  )جامعةجوائز 
حصل على جائزة عضو هيئة التدريس المثالي بقسم المحاسبة بكلية إدارة األعمال جامعة تبوك للعام الجامعي   -

 هـ. 1434/1435
 

 مجاالت االهتمام العلمي والبحثي 
 محاسبة التكاليف.  -      محاسبة إدارية.  -   نظم معلومات محاسبية.   -
 الذكاء االصطناعي.   -
 البرامج المحاسبية الجاهزة.   -
 الطرق واألساليب الكمية.   -
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 مقررات تم تدريسها 

 لماجستير المحاسبة المهنية:

 ) نظري وفي المعمل(.  نظم معلومات محاسبية −

 نظم معلومات محاسبية متقدمة.  −

 تحليل مالي )مع تطبيقات حاسوبية(.  −

وتكاليف   − إدارية  تطبيقات  محاسبة  )مع  متقدمة 
 حاسوبية(. 

 لطالب التعليم عن بعد: 

 0مهارات التفكير والبحث العلمي −

 . (1)  مبادئ المحاسبة −
 Microsoft teamsمن خالل 

الثاني   − الدراسي  الفصل  مقررات  جميع 
2019/2020 . 

)الصيفي(   − الحالي  الفصل  مقررات  جميع 
2019/2020 . 

−  ( الحالي  الفصل  مقررات  ( األولجميع 
2020/2021  . 

 Moodleمن خالل 

الدراسي   − الفصل  مقررات    الصيفي جميع 
2020/2021 . 

−  

 لمرحلة البكالوريوس:
 باللغة العربية: 

 تطبيقات محاسبية بالحاسب.  -          نظم معلومات محاسبية.  −

 تكاليف. المحاسبة   -                  .إداريةمحاسبة  −

 إدارية محاسبة  -               2محاسبة التكاليف −

 (. 2مبادئ المحاسبة ) -                   مبادئ المحاسبة.  −

 (. 2)متوسطة  محاسبة  -         (.1)متوسطة  محاسبة  −

   محاسبة ضريبية. -      محاسبة منشآت متخصصة −

 محاسبة شركات     -       محاسبة مالية متقدمة      −

 بحوث عمليات  -محاسبة دولية                     −

 مهارات التفكير والبحث العلمي  -              مبادئ الحاسب اآللي −

  -                        1المراجعة  -                    بحث وتدريب. −
 2المراجعة

−  
 باللغة االنجليزية:                 

− Accounting Information Systems 

− Managerial Accounting 

− Health Cost Accounting 

− International Accounting 

− Corporate Accounting 

− Principles of Accounting 

− Intermediate Accounting 1 

− Intermediate Accounting 2 

− Operations Research 

− Cost Accounting1 

− Cost Accounting2 

− Corporate Accounting 

−  
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 : الجامعة /عضوية اللجان على مستوى القسم / الكلية 
 المملكة العربية السعودية  –جدة  – جامعة الملك عبدالعزيز

 هـ(2012-8-23هـ الموافق 1433-10-5م حتى  2005- 8-27هـ الموافق  1426-7-22من)في الفترة 
 على مستوى الكلية:  )أ( 

تاريخ -1 نشأته وحتى  منذ  بالكلية  االفتراضي  المحاسبة  مكتب  )  المشرف على  الخدمة  - 10-5إنهاء 
 .(هـ2012-8-23هـ الموافق 1433

 .((AACSB) عضو لجنة تأكيد التعلم بالكلية )إحدى لجان االعتماد األكاديمي -2
( لعمل قاعدة  AACSBعضو لجنة معلومات أعضاء هيئة التدريس الخاصة باالعتماد األكاديمي ) -3

 . SEDONAبيانات 
  

 على مستوى القسم:  )ب(
 كمقرر لجنة:  
 لجان داخلية بالقسم.  ةمقرر عد -1

 كعضو لجنة:  
 عدة لجان داخلية بالقسم. عضو  -1
 قسم. الب المقرراتمنسق ملفات  -2

  

 المملكة العربية السعودية –تبوك  – جامعة تبوك
( م2016-08-03هـ الموافق 1437-10-29هـ حتى 2012- 8-25هـ الموافق 1433-10-7من )في الفترة   

 :الجامعةعلى مستوى  ( )أ
 ولمدة عامين.  هـ1435-1434جامعة من الفصل الثاني للعام المستشار وكيل   -1

 على مستوى الكلية:  ( )ب 
 هـ.1434/1435عضو لجنة وحدة الجودة للعام الجامعي  -1
2- 
3- 

 هـ.1434/1435لجنة الجداول للعام الجامعي عضو 
 (.2015/2016هـ )1436/1437مشرف وحدة القياس والتقويم الجامعي بالكلية للعام الجامعي 

 على مستوى القسم:  ()ج
 هـ.1433/1434نادي المحاسبة  للعام الجامعي  مشرف -1
 هـ. 1434/1435منسق وحدة الجودة بالقسم للعام الجامعي  -2
ضمن مجلس القسم    (3)هـ ، بموجب القرار رقم  1434/1435أمين قسم المحاسبة للعام الجامعي   -3

 هـ.1434-10-26هـ والمنعقد يوم اإلثنين الموافق 1435-1434للعام الجامعي  (1)رقم 
هـ والمنعقد  1435-1434للعام الجامعي    ( 4)مقرر اللجنة العلمية بالقسم بموجب مجلس القسم رقم   -4

  .هـ1435-3-27يوم الثالثاء الموافق 
           5- 

6- 
 هـ. 1435-1434بالقسم من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي عضو لجنة الخطط الدراسية  

بقسم   والتقويم  القياس  وحدة  الجامعي  منسق  للعام  األول  الدراسي  الفصل  من  -1435المحاسبة 
 هــ . 1436

  



 - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر  –بني سويف  – النهضةجامعة 
 ( م حتى تاريخه2020-10-01من )في الفترة 

 م 2020 لشهر نوفمبر  3مشرف قسم المحاسبة بموجب قرار مجلس الكلية رقم  -1

 م 11/04/2021م بتاريخ األحد 2021لسنة   8رئيس الكنترول بموجب قرار مجلس الكلية رقم  -2

 م2020/2021للعام الجامعي  منسق معياري "المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية" & "التدريس والتعلم"   -3

4- 
م  2021لسنة    11مدير وحدة القياس والتقويم الطالبي بالكلية منذ نشأتها بموجب قرار مجلس الكلية رقم  

 م.11/07/2021بتاريخ 


