
 

 

 

 السرية الذاتية
  (Personal Information)  معلومات شخصية 

 ( name)         االسم   د. عبدالرحمن محمد نجم الدين عيس ى

@uom.edu.sa  االيميل  الرسمي (Official email)    

 (Ex. No)رقم التحويلة       

  (Qualifications) املؤهل العلمي

  (Qualification)املؤهل Dateالتاريخ Universityالجامعة Collegeالكلية Majorالتخصص
 1 دكتوراة م32/1/3112 جامعة االزهر التجارة محاسبة

 3 ماجستير م21/7/3112 جامعة االزهر التجارة محاسبة

 2 بكالوريوس م1991 عين شمس التجارة محاسبة

 ( Training courses, seminars, lectures and workshops) الدورات التدريبية والندوات واحملاضرات وورش العمل 
  (Tanning program) البرنامج التدريبي  Organizerالجهة املنظمة

معهد " ،  0202 المملكةر التنمية اإلدارية في ضوء رؤية تممؤ " معهد االدارة العامة
هـ 1112 رجب 10-11االدارة العامة بالرياض ، فى الفترة من 

 م .0219 مارس  02-11الموافق 
 

1 

، معهد "قتصاديةاالدارية في ظل التحديات االلتنمية ار تممؤ " معهد االدارة العامة
هـ 1101صفر  01-00االدارة العامة بالرياض ، فى الفترة من 

 م .0216نوفمبر   01-00الموافق 
 

3 

خدمة العمالء فى القطاع الحكومى " ، معهد االدارة " مؤتمر ثقافة  معهد االدارة العامة
هـ الموافق 1107صفر  7-5العامة بالرياض ، فى الفترة من 

 م .0215نوفمبر -17-19
 

2 

"مؤتمر القيادات االدارية الحكومية فى المملكة العربية السعودية:  معهد االدارة العامة
الواقع والتطلعات " ، بمعهد االدارة العامة بالرياض ، فى الفترة من 

 م. 0211ديسمبر  1-0هـ الموافق 1106صفر  12-10
 

4 

م الى 1/1/1997دبلوم التنمية والتخطيط االقتصادى من  معهد التخطيط القومى
 م01/10/1997

5 



 

 

 

 6 م17/10/0227م الى0/9/0227البرنامج االحصائى من الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء

م الى 02/0/0221البرنامج االحصائى المتقدم من  واالحصاءالجهاز املركزى للتعبئة العامة 
 م10/6/0221

7 

م 0/0/0220الضريبة الموحدة وضريبة المبيعات من مصلحة الضرائب املصرية
 م02/0/0220الى

8 

-61ق،المحاااا وااااااااااااااداااالقطال ااااا  اااالق   قط اااا ا قال  اااا  قال اااا   - الجهاز املركزى للمحاسبات
82/3/6991. 
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Practical experience اخلربات العملية 

 Work مكان العمل  جامعة املستقبل  Period   الفترة م1/8/3133

place  

استاذ املحاسبة 

 املساعد
 الوظيفة الحالية

Current  job 

 م16/9/3119من 

 م16/6/3133الى 

  Work مكان العمل  كليات عنيزة  Period الفترة  

place  

استاذ املحاسبة 

 املساعد

 Job  الوظيفة

 م5/8/3114من 

 م5/8/3119الى 

 الفترة  

Period  
  Work مكان العمل  معهد االدارة العامة بالرياض

place  

استاذ املحاسبة 

 املساعد

 الوظيفة

 Job 

  (Academic courses taught)  املقررات األكادميية التي درستها  

 COURSEاملقرر     LEVEL املستوى  CREDIT HOURS عدد الساعات SEMESTER الفصل الدراس ي  

 مبادئ املحاسبة االدارية الرابع 2 االول 

 محاسبة التكاليف الرابع 2 الثانى

 املراجعة الداخلية الثامن 2 االول 

 محاسبة الزكاة والضريبة السادس 2 الثاني

 املراجعة الخارجية الثامن 2 الثانى

 متخصصة فى املحاسبةمواضيع  الثامن 2 الثانى

 املحاسبة املتقدمة الثامن 2 االول 

 الثانى
محاسبة املنشات غير الهادفة  السابع 2

 للربح

 التحليل املالى الثانى 2 برنامج الرقابة املالية ) ماجستير وظيفى(

 تحليل القوائم املالية الثانى 2 برنامج الرقابة املالية ) ماجستير وظيفى(



 

 

 

الداخلية ) ماجستير  برنامج املراجعة

 وظيفى(

املراجعة املالية والتشغيلية  الثانى 2

 واملتخصصة

    

    

 (Publications and Research) واالحباثاملؤلفات   

   Publication or Research Titleالبحث -عنوان املؤلف  Date and place of publication مكان وسنة النشر  

لأل ح ثقطالنش قال  م ق،قال  دقالمج لقاألك ديميلق
  8286الث لثقطال ش طنق،ق   ق

 حثق  نوانق"نحوقتف يلقدطرقالتوجلقاألوت اتيج ق -
لوظيفلقالم اج لقال اخ يلقلتحسينقجودةقأدائه ق
المهن قف قال    قال   قف قالمم كلقال  بيلق

الس وديلق"ق،قالمج لقاألك ديميلقلأل ح ثقطالنش ق
ق 8286طال ش طنق،ق   ققال  م ق،قال  دقالث لث

 

1 

مج لقديوانققالمح ودل،قالمج  قاألطلق،قال  دقاالطلق
 .8282ل   ق

 حثق  نوانق"قدطرقاالجهزةقال ا بيلقف قرفعق -
ق–مستوىقالنزاهلقطالشف فيلقلألجهزةقالحكوميلق

دراولقمي انيل"ق،قمج لقديوانققالمح ودل،قالمج  ق
 .8282األطلق،قال  دقاالطلقل   ق

 

3 

ال   ءقالت ريب قف قديوانقالم اقدلقال  ملق س  نلق م نق
قق62/ققق82ال قققق6999/قق62/قق9،قف قالفت ةقمنقق

 6999/ق

 حثق  نوانق"قأوتخ ا قالح ووبقف ق  -
الم اج لق"ق،ال   ءقالت ريب قف قديوانقالم اقدلق

/قق62/قق9ال  ملق س  نلق م نق،قف قالفت ةقمنقق
 6999/ققق62/ققق82ال قققق6999

 

2 

جامعة األزهر ، العدد –  المجلة العلمية لكلية التجارة

 م.4002الخامس عشر ، يونيو 
 حثق  نوانق"الم  م لقالض يبيلقلصف   قالتج رةق -

امعة ج–  المجلة العلمية لكلية التجارةااللكن طنيل"ق،ق

 م.4002األزهر ، العدد الخامس عشر ، يونيو 
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 (Participation in Membership and community committees)العضويات واللجان العلمية املشارك فيها 
  Committee / Association اللجنة او الجمعية  Membership type نوع العضوية  



 

 

 

ق،3202رامققل،المح وبينقطالم اج يينقالمص يقل ضوقجمعي عضو
2/5/8263. 

1 

 3 .لالض ائبقالمص ي ضوقجمعيهق عضو

،ق م ه ق ضوقلجنلقتح ي قمج لقاإلدارةقال  ملق - عضو
 .االدارةقال  مل

ق

2 

 (Other skill)   مهارات أخرى

  Skill type نوع املهارة  Skills   املهارات

  

 Languages اللغات    (language) اللغة   Speaking التحدث  Reading القراءة    Writing الكتابة 

 االنجليزية جيد جيد جيد

    

   Other skills 

  (Administrative work)االعمال اإلدارية املكلف بها  

  Administrative workالعمل اإلداري   Organizer الجهة املنظمة 
عضو لجنة االرشاد االكاديمى بكلية الدراسات  كليات عنيزة

 م.0219اكتوبر االنسانية واالدارية بكليات عنيزة منذو 
 

1 

مين قسم المحاسبة بكلية الدراسات االنسانية واالدارية أا -1 كليات عنيزة
 م .0202بكليات عنيزة من اكتوبر 

 

3 

رئيس قسم المحاسبة بكلية الدراسات االنسانية  -0 كليات عنيزة
 م .0201واالدارية بكليات عنيزة من اكتوبر 

 

2 

   وهللا ولي التوفيق،،،  


