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 غةمـــع عغبـــط الـــروبغ بغــظ الثئــرة السطمغـــئ والسمطغــــئ ، تغــث سمــض ضمتاجــإ صاظــــعظغ لفاــرة بـــقث جظـــــعات ،

ــط ضمراجــع أول شــغ الصطــاع الثــاص ــعان ، وطــظ ب ــئ تط ــط ألاتــص بالســطك الةاطســغ ضمتاضــر شــغ جاطســ  وطــظ ب

 ،وطــظ بـــط طساحـــار طـــالغ شــغ طآجســـئ شـــان ععلظـــث ( الممطضــئ الععلظثغــئ )  ولثغــه السثغـــث طظ افجاحــــارات

 لطصطــــاع التضـــعطغ والصطـــاع الثــــاص ، وعــع سدـــع شغ جةـــض المتاجئغظ والمراجسغظ المخري ، وجمسغئ اقوراق

 المالغــئ السماظغــئ ، وطسعــث المساحــــــارغغظ المالـــغظ شــغ الــــعقغات الماتــثة ، وتاخــض سطــغ درجــــئ الماجســاغر

 شــغ المتاجئــــئ والمراجســئ شــغ تثخــص المتاجــئئ والمراجســئ شــغ طعضــعع « حــراضئ الصطــاع الســام طــع الصطــاع

 الثـــاص « ، وصـــام بظحــر ٣ أبتــاث طظعــا بتــث شــغ طةــال « تطئغــص الظزــام المتاجــئغ شــغ حــراضئ الصطــاع الســام

 طــع الصطــاع الثــاص « تــط ظحــره شــغ أجــئاظغا ، بفضاشــئ الــغ طةمعســئ طــظ المآلفــات بالشــئ السربغــــئ وافظةطغجغـــئ

 طظعــــا ( المتاجئـــئ الثشارغــــئ – طعــــارات أضاحــــاف افخطــــاء شــغ المساطــــقت المالغــئ – المتاجــإ التضعطــغ )

. ،وصــثم  طاغصـــرب طــظ ١٥٠  دورة طاثخخــئ لطصطــاع الثــاص والصطــاع التضعطــغ

طصثطئ

+2 012 8669 6686

+ 968 - 9422 0183

@HaithamRouby

Haitham El-rouby

hutham elrouby

haithamelrouby

info@haithamelrouby.com

www.haithamelrouby.com

عغبط ذضى رحاد السغث الروبغ
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التخصصالكليةالجامعة الـــمؤهـــل�

شهادة استشارى مالى �
معهد المستشاريين IFCمعتمد

الماليين بأمريكا
محاسبة 
 ومراجعة

�ACCAACCANN 

�جامعة حلواندكتوراه
  ( االن )

كلية التجارة وادارة 
االعمال

نظم معلومات 
 محاسبية

�كلية التجارة وادارة حلوانماجيستير
االعمال

محاسبة 
ومراجعة

 

كلية التجارة وادارة حلواندبلوم عالى�
االعمال

محاسبة 
ومراجعة

 

كلية التجارة وادارة حلوانبكالوريوس تجارة�
إدارة أعمالاالعمال

 

دورة في المحاسبة الجنائية   جامعة فيرجينيا                                          ( الواليات المتحدة االمريكية )�

دورة في IFRS    FROM   ACCA   (N  )                                                                                           ( بريطانيا )   �

دورة في BUSINESS AVELUATION    FROM   ACCA   (N  )                                         ( بريطانيا )     �

دورة في  Certificate in International Auditing  FROM   ACCA   (N  )                                           ( بريطانيا )��

دورة معايير المحاسبة الحكومية الدولية – ACCA                                                                     ( بريطانيا ) ��

��دورة في طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعية – الجامعة االمريكية                            ) مصر (

��دورة في المحاسبة المالية – مكتب محمد معوض للمراجعة والمحاسبة                             ) مصر (

��دورة في اعداد المدربين – جامعة القاهرة                                                                                           ) مصر (    

املؤهالت العلمية والتدريبية
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السنةالدولةالمسمى الوظيفىم

أستشاري مالي لصندوق  األستثمار ( أركان ) ١
 

٢٠١٧/١ – حتي األن

٢ (   FREE LANCE ) ٢٠١٥/٧ – ٢٠١٦/١٢أستشاري مالي

٢٠١٤/١١ – ٢٠١٥/٦ محاضر في المعهد العالي للتكنولوجيا طنطا٣

٢٠١٢/٤ -٢٠١٤/١١استشاري في مؤسسة فان هولند ( المملكة الهولندية )٤

العمل في سلطنة عمان – المعهد العماني للتدريب ٥
( المحاسبة المالية – اعداد المواد العليمة )

 
٢٠١١/١ -٢٠١٢/٣

٦
العمل كمحاضر في جامعة حلوان كلية التجارة وادارة 
االعمال وتقيم دورات ( المحاسبة المالية – المحاسبة 

 االليكترونية – الهندسة المالية )
٢٠٠٩/١٢ -٢٠١٠/١٢

محاسب قانوني في المجموعة المصرية لللمحاسبة ٧
والمراجعة

 
٢٠٠٩/١ – ٢٠٠٩/١٢

مراجع مالي في الشركة العربية للصناعات الغذائية٨
 

٢٠٠٧/١١ –٢٠٠٨/١٢

International computer Driving License                                                                                        ( مصر ) ��

دورة في استخدام التحليل الفني في البورصة SMART                                                                 ( مصر ) ��

الخربات العملية
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استشاري في التنمية الوظيفية للتدريب١

٢ EGYPT – buro time استشاري مالي في شركة
 

٣LOGIC استشاري مالي في شركة
 

٤( EL- tawil international trade) استشاري برامج محاسبية في شركة

استشاري برامج حسابية في معمل سيجما٥

العمل كمدرب محاسبة في مشروع جمهعية جيل شباب المستقبل٦

استشاري برامج محاسبة في شركة جالكس تل لالتصاالت٧

مشروع استشاري في كلية العلوم الشرعية ( سلطنة عمان) )٨

استشارات
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املؤلفات واملجلدات
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المجموعة المصرية للمحاسبة والمراجعة ( جمهورية مصر العربية )١

المجلس االعلي للتخطيط  ( سلطنة عمان )٣

جامعة ام القري ( السودان الخرطوم ).٣

تداول   ( المملكة العربية السعودية  )٤

التدريب بشركة شرق الدلتا للنقل ( جمهورية مصر العربية )٦

وزارة القوي العاملة ( سلطنة عمان )٧

مركز الوافر للتنمية والتدريب ( السودان – الخرطوم )٨

مركز كامبيردج للعلوم والغات ( جمهورية مصر العريية )٩

جامعة النيلين ( السودان – الخرطوم )١٠

المعهد العماني للتدريب المهني ( سلطنة عمان )١١

جامعة حلوان – كلية التجارة وادارة االعمال ( جمهورية مصر العربية )١٢

سوق مسقط لألوراق المالية  (  سلطنة عمان )١٣

مجلس الشوري ( سلطنة عمان ) ١٤

وزارة التربية والتعليم ( سلطنة عمان )١٥

الهيئة العامة للتعدين ( سلطنة عمان )١٦

املؤسسات التى قمت بتدريبها
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المشتريات والمخازن٢أساليب التدقيق الداخلية الحديثة ١

المحاسبه االبداعية ٤الرخصة الدولية للهندسة المالية٣

استخدام ٦ سيجما في تحسين عمليات التدقيق٦االصول الثابتة والتدقيق عليها٥

برنامج الباتش تري المحاسبي  ٨التحليل المالي وقياس اداء الشركات٧

المعايير الدولية للتقارير المالية  ١٠اعداد دراسات الجدوي ٩

Ifrs ٩  والتعديالت التي حدثت عليه   ١٢أعداد دليل الحسابات المالي ١١

Certified Anti-Money Laundering ١٤أعداد موازنة البنود واالداء ١٣
Specialist

١٦CIAالتخطيط المالى واعداد الموازنات ١٥

١٨CMAالمعايير الحديثة فى المراجعة ١٧

اعادة هيكلة نظم المحاسبة الحكومية ١٩
٢٠Certificate in International Auditing (Cert IA)وتطويرها وفقا للمعايير الدولية 

International Accounting Standards in ٢٢التحليل المالى وتقييم االستثمار ٢١
the Public Sector

   Chartered Financial Analyst ٢٤التخطيط االستراتيجى المالى ٢٣

مؤشرات قياس ورقابة االداء المالي في ٢٥
 ٢٦Professional Financial Accountantالمؤسسات الحكومية

المعايير المتقدمة ألنظمة المحاسبة ٢٧
االدارة المالية وادارة المخاطر٢٨الحكومية

اعداد اخصائي التخطيط المالي٣٠ترشيد النفقات المالية  ٢٩

دورة مهارات تحصيل الديون٣٢الحوكمة فى المؤسسات المالية ٣١

الربامج التى اقوم بتدريبها
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بحث في ( مشروعات شراكة القطاع العام مع ١
بحث في ( مشروعات شراكة القطاع العام مع الخاص ( ٢٠١٢ ٣القطاع الخاص ( ٢٠١١ القاهرة )

– مدريد – اسبانيا )

بحث في اسس وفروض التعليم االليكتروني ( ٢
بحث في البعد الثقافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( ٢٠١٢٤ – القاهرة ).

٢٠١٣ – سلطنة عمان )

ريادة األعمال بين الواقع والمأمول ( البعد المهمل )١

أستخدامات المحاسبة الجنائية في الرقابة ٢

الحياة المالية للمدرب ٣

مؤتمر الجامعة المصرية للتعليم االليكتروني ٦مؤتمر البحث العلمي العالمي ( اسبانيا – مدريد )١
( القاهرة )

مؤتمر الصيرفة االسالمية ( ماليزيا )٧مؤتمر التدريب الدولي ( القاهرة)٢

مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ( ٣
مؤتمر رابطة المدربين العرب (البحرين)٨سلطنة عمان – صاللة )

مؤتمر الكوتشنج العربي  ( جمهورية مصر ٩مؤتمر معايير التدريب  ( سلطنة عمان  )٤
العربية )

مؤتمر الموار البشرية  ( سلطنة عمان ) ١٠مؤتمر المربي الحضاري  ( الجمهورية اللبنانية )٥

جائزة جامعة القاهرة للطرق المؤدية للتعليم العالي٢جائزة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا١

٣
شهادة تقدير من جمعية جيل فريق النجاح

٤
شهادة تقدير من مؤتمر سيدة االعمال الخليجية – 

صاللة 

عضو رابطة المدربين العرب ٣سجل المحاسبين والمراجعيين المصريين ١

االتحاد العربي للكويتشنج ٤االتحاد الدولي لألستشاريين الماليين ٢

عضوية خبير في الجمعية العمانية لألوراق المالية ٥

األبحاث

املقاالت

املؤمترات

الجوائز

العضويات
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عدد المتدربينتاريخ الدورةمكان التنفيذم

       عام ٢٠١٢

٢٠١٢/١/٢١٥محاسبة دفتري بالغة العربية١

٢٠١٢/١/١٥١٢محاسبة تطبيقية بالغة االنجليزية  ٢

٢٠١٢/١/٢١١٥اكسيل محاسبي٣

٤Peach tree٢٠١٢/٢/٣٩

٥Quick books٢٠١٢/٢/١٠٨

٢٠١٢/٢/١٥١٥محاسبة دفتري عربي٦

٢٠١٢/٣/١٠٧محاسبة تكاليف٧

٢٠١٢/٥/٣٣٠محاسبة اليكترونية٨

٢٠١٢/٥/١٥٢٥تجارة اليكترونية٩

٢٠١٢/٥/٢٠٢٢محاسبة لغير المحاسبين١٠

٢٠١٢/١٠/٣١٠الهندسة المالية١١

٢٠١٢/١٠/١٠٦التدقيق الداخلي١٢

٢٠١٢/١٠/١٧١٠المدير المالي١٣

     عام ٢٠١٣

٢٠١٣/١/٩٢٠بطاقات الدفع االليكتروني١٤

٢٠١٣/١/١٦١٤اعداد القوائم المالية١٥

٢٠١٣/١/٢٣١٩الهندسة المالية١٦

٢٠١٤/١/٣٠٧التدقيق الداخلي١٧

٢٠١٣/٣/١٣١٣الغش والفساد المالي في المؤساسات١٨

٢٠١٣/٣/١٦٥المدير المالي١٩

٢٠١٣/٣/٢٠٢٠المحاسبة لغير المحاسبين٢٠

٢٠١٣/٥/٣١٤مبادئ المحاسبة٢١

٢٠١٣/٥/٢٣١٠التحليل المالي٢٢

٢٠١٣/٩/٥٥التدقيق والحوكمة٢٣

٢٠١٣/١٠/١٠٥القوائم المالية٢٤

٢٠١٣/١٢/٩٨المعايير المحاسبية الدولية٢٥

٢٠١٣/١٢/٢٦١٤ - صباحيالمدقق الداخلي المعتمد٢٦

٢٠١٣/١٢/٢٦٢١ - مسائيالمدقق الداخلي المعتمد٢٧

الدورات املنعقدة



 11 

عام ٢٠١٤

٢٠١٤/١/٣٠٦المحاسبة االليكترونية٢٨

٢٠١٤/٢/١٣١٣االكسيل المحاسبي٢٩

٢٠١٤/٢/٢٠١٢اعداد القوائم المالية٣٠

٢٠١٤/٢/٢٧١٥المحاسبة الحكومية٣١

٢٠١٤/٤/٣١١االكسيل المحاسبي٣٢

٢٠١٣/٥/٣٢٤اعداد القوائم المالية٣٣

٢٠١٤/٥/١٥٥المحاسبة الحكومية٣٤

٢٠١٤/٥/٢٢٦الهندسة المالية٣٥

٢٠١٣/٦/٢١١التدقيق الداخلي والحوكمة٣٦

٣٧Peach tree

٢٠١٣/٦/١٣١٠ صباحي

٣٨Quick books٢٠١٣/٦/١٣١٠  مسائي

      عام ٢٠١٥ 

٢٠١٥/١/١٠٨مدير مالي٣٩

٢٠١٥/١/١٠٩ مسائيتدقيق داخلي٤٠

٢٠١٥/١/١٦٥هندسة مالية٤١

٢٠١٥/٢/١١١اكتشاف الخطأ والغش في المعامالت المالية٤٢

٢٠١٥/٢/١٠١٢محاسبة اليكترونية٤٣

٢٠١٥/٢/٢١١٦مهارات المحاسبة للمحاسبين حديثي التعين٤٤

٢٠١٥/٣/١٠٢٥التدقيق المالي واالداري٤٥

٢٠١٥/٣/٢٢٢٠المحاسبة الحكومية٤٦

٢٠١٥/٤/٣٨اعداد القوائم المالية٤٧

٢٠١٥/٤/١٠٧التحليل المالي٤٨

٢٠١٥/٤/١٧٨التدقيق الداخلي٤٩

٢٠١٥/٥/١٠٢٥التخطيط المالي واعداد الموازنات المالية٥٠

٢٠١٥/٥/١٧١٦مهارات المحاسبة لللمحاسبين حديثي التعيين٥١

٢٠١٥/٥/٢٤٤مدير مالي معتمد٥٢

٢٠١٥/٥/٣١٥ صباحيمدقق الداخلي٥٣

٥/٣١٤/ ٢٠١٥ مسائيالمحاسبة االليكترونية٥٤

٢٠١٥/٦/٧١٩ صباحيتنمية مهارات كاتبي الحسابات٥٥

٢٠١٥/٦/٧١٦ مسائيمهارات المدقيقين الداخلين٥٦
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١٤٢١ / ٢٠١٥/٦تنمية مهارات كاتبي الحسابات٥٧

٢٠١٥/٩/٦١٥مهارات التدقيق٥٨

٢٠١٥/١٠/٤٦مهارات المحاسبين لحديثي التعيين٥٩

٢٠١٥/١٠/١١١٧مهارات المحاسبين حديثي التعيين٦٠

المحاسبة الحكومية واعداد الخطط المالية ٦١
٢٠١٥/١٠/١٨١الخاصة

٢٠١٥/١١/١١ صباحياعداد الموازنات المالية٦٢

٢٠١٥/١١/١١ مسائيالرقابة والتدقيق المالي الداخلي٦٣

٢٠١٥/١١/٨١٨التحليل المالي المتقدم ٦٤

٢٠١٥/١١/١٥١٧ادارة المشتريات والمخازن ٦٥

٢٠١٥/١١/٢٢٢٢مهارات المحاسبة لللمحاسبين حديثي التعيين٦٦

٢٠١٥/١١/٢٩٣ادارة المشتريات والمخازن٦٧

٢٠١٥/١٢/٦٨٠دراسة الجدوي االقتصادية ٦٨

ترشيد النفقات وكيفية التعامل مع االزمات ٦٩
٢٠١٦/١/٢٨٣٠المالية 

٢٠١٦/٤/١٠٥االتجهات الحديثة في التدقيق الداخلي ٧٠

٢٠١٦/٤/٢٤٨دراسة الجدوي االقتصادية والتخطيط التنموي ٧١

٢٠١٦/٥/١٥٨المشتريات االليكترونية ٧٢

٢٠١٦/٥/٢٢٦المحاسبة لغير المحاسبين ٧٣

٢٠١٦/٦/٢٩٦برنامج تاهيل المحاسبين ٧٤

٢٠١٦/٦/١٣٠المخاطر المالية واالدارية وكيفية التعامل معها ٧٥

٢٠١٦/٨/١٤٤المخاطر المالية وحل المشكالت ٧٦

٧٧ Advanced excel٢٠١٦/٨/١٤٦

        عام ٢٠١٦

٣٢٠/ ١/ ٢٠١٦اعداد المحاسب الحكومي٧٨

١٠١٧ / ١/ ٢٠١٦اعداد المحاسب الحكومي٧٩

٢٨٤ / ٢ / ٢٠١٦التدقيق الداخلي وادارة المخاطر٨٠

٦١٥ / ٣/ ٢٠١٦دراسات الجدوي االستثمارية٨١

٢٤٣٥ / ٣/  ٢٠١٦ادارة االزمات المالية٨٢

٢٩٢٥ / ٥/ ٢٠١٦ادارة المشتريات االليكترونية٨٣

١٣٠/ ٦ / ٢٠١٦ ادارة المخاطر المالية واالدارية٨٤

٢٤٣٠ / ٩/ ٢٠١٦المحاسبة والمراجعة عن العقود المالية٨٥
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مهارات التحليل المالي واعداد الموازنات ٨٦
٣٦/ ١٠ / ٢٠١٦ ومراجعة الحسابات الختامية

٢٠٥ / ١١ / ٢٠١٦أعداد كشوف الرواتب ومنافع التعاقد٨٧

١١٨ / ١٢ / ٢٠١٦استراتيجيات قياس وتطوير االداء المالي٨٨

٢٩١٨ / ١٢ / ٢٠١٦أسس التقييم٨٩

         عام ٢٠١٧

٢٢٠/ ١/  ٢٠١٧دورة البحث العلمي ٩٠

٢٦٥ / ١/ ٢٠١٧التخطيط المالي واعداد الموازنات ٩١

٢٦٤ / ٢/ ٢٠١٧دورة التخطيط المالي ٩٢

٥٥/ ٣ / ٢٠١٧دورة خدمة العمالء ٩٣

١٢٤ / ٣/ ٢٠١٧المشتريات وادارة المخازن٩٤

١٩٢٢ / ٣/ ٢٠١٧االحتيال والفساد المالي واالداري ٩٥

٢٦٨ / ٣/ ٢٠١٧التخطيط المالي واعداد الموازنات ٩٦

الهندسة المالية وترشيد النفقات في الجهات ٩٧
٢٧/ ٤/ ٢٠١٧الحكومية

٩٤/ ٤/ ٢٠١٧اعداد مدير مالي محترف ٩٨

١٦٢٢ / ٤/ ٢٠١٧ادارة المخازن ٩٩

٢٣١٦ / ٤ / ٢٠١٧ادارة مشتريات ومخازن / بالغة االنجليزية ١٠٠

٣٠٨ / ٤/ ٢٠١٧استخدام التحليل المالي بهدف صنع القرار ١٠١

١١٤ / ٦/ ٢٠١٧اعداد المدقق الداخلي المحترف ١٠٢

٢٠١٧/٨/٢٠٢٥دورة غسيل األموال ومكافحة تمويل األرهاب١٠٣

٢٠١٧/٧/١٩٦التخطيط المالي وأعداد الموازنات ١٠٤

٢٠١٧/٩/٢٤١٨أدارة المخازن األلكترونية ١٠٥

٢٠١٧/١٠/١٦أدارة المخازن األلكترونية١٠٦

٢٠١٧/١٠/٨١٨أدارة المشتريات والمخازن ١٠٧

٢٠١٧/١٠/١٥٢٠التقنيات الحديثة في المشتريات والمخازن ١٠٨

٢٠١٧/١٠/٢٩١٩أعداد الحسابات الختامية والموازنات الحكومية ١٠٩

المحاسبة الحكومية واستخدام المؤشرات ١١٠
٢٠١٧/١١/٥٦المالية في القطاع الحكومي 

٢٠١٧/١١/١٢٣٠القائد المالي١١١

دراسات الجدوي للمشاريع الصغيرة ١١٢
٢٠١٧/١١/١٩١٦والمتوسطة 
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٢٠١٧/١١/١٩١األحصاء التقدمية ١١٣

٢٠١٧/١١/٢٦٩أدارة المخازن ١١٤

٢٠١٧/١٢/١٧١أكتشاف الغش والخطأ في القوائم المالية ١١٥

عام ٢٠١٨

٢٠١٨/١/٧٤المحاسبة المالية ١١٦

٢٠١٨/١/١٤١٨التحليل المالي١١٧

٢٠١٨/١/٢١١٥التحليل المالي ١١٨

٢٠١٨/١/٢٨١٣التدقيق الداخلي ١١٩

٢٠١٨/٢/٤٢٠أعداد دراسات الجدوي١٢٠

٢٠١٨/٢/١١٥أعداد الموازنات المالية١٢١

٢٠١٨/٢/١٨٩أعداد الموازنات المالية والتحليل المالي ١٢٢

٢٠١٨/١٢/٢٥٤أساسيات المحاسبة المالية ١٢٣

٢٠١٨/٣/٤٢٠أدارة المخازن ١٢٤

٢٠١٨/٣/١١الحوكمة ١٢٥

٢٠١٨/٣/١٨٢٥معسكر أعداد رجال وسيدات االعمال الصين ١٢٦

٢٠١٨/٣/٢٥١٠أدارة المشتريات األلكترونية ١٢٧

٢٠١٨/٤/١١٢معايير أعداد التقارير المالية ١٢٨

٢٠١٨/٤/٨٢٠قياس األداء ألدارة المشتريات ١٢٩

٢٠١٨/٤/١٥٩التحليل المالي ١٣٠

٢٠١٨/٤/٢٢٦تطبيقات المحاسبة علي االكسيل١٣١

٢٠١٨/٤/٢٩٨أعداد وتحليل القوائم المالية والموازنات الحكومية ١٣٢

٢٠١٨/٥/٦٣أكتشاف الغش والخطأ في القوائم المالية ١٣٣

١٣٤(  ACCA ) ٢٠١٨/٥/١٣٥معايير المحاسبة الحومية

١٣٥(  ACCA )  ٢٠١٨/٧/٢٩١٢معايير التدقيق والمراجعة الدولية

٢٠١٨/٨/٢٦٢٠المالية لغير الماليين ١٣٦

٢٠١٨/٩/٩١٦المالية لغير الماليين١٣٧

٢٠١٨/٩/١٦١٥المالية لغير الماليين١٣٨

٢٠١٨/١١/١١٩المالية لغير الماليين١٣٩

١٤٠ FINANCE FOR NON FINANCE٢٠١٨/١١/١٨٥

١٤١ FINANCE FOR NON FINANCE٢٠١٨/١١/٢٥٧

١٤٢ FINANCE FOR NON FINANCE٢٠١٨/١٢/٢١٠

١٤٣ FINANCE FOR NON FINANCE٢٠١٨/١٢/٩٦

١٤٤ AUDIT FOR NON AUD ITORS٢٠١٨/١٢/٢٣٧

٢٠١٨/١٢/٣٠٩مهارات تحصيل الديون المتعثرة ١٤٥
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صـــــور
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