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األخــوة الزمــاء.. باألصالــة عــن نفســي وباإلنابــة عــن مجلــس إدارة الجمعيــة يســرني أن 
أضــع بيــن أيديكــم اإلصــدار الجديد مــن دليــل المحاســبين، وهــو دليــل تصــدره الجمعية، 
بهــدف خلــق قنــاة تواصــل فعالــة بيــن منتســبي مهنــة المحاســبة والتدقيــق مــن جهــة، 

وبينهــم وبيــن كافــة الجهــات المعنيــة بالمهنــة مــن جهــة أخــرى.

ويأتــي اإلصــدار الجديــد ليكــون قيمــة مضافــة ألنشــطة الجمعيــة التــي تشــهد طفــرة 
ــن  ــبين القانونيي ــة المحاس ــذل جمعي ــاندتكم. وتب ــم ومس ــل جهودك ــة بفض ملحوظ
القطريــة أقصــى الجهــود لمواجهــة التحديــات التــي تعــوق مســيرة التطويــر فــي مهنة 
ــادي  ــور االقتص ــتوى التط ــة مس ــن مواكب ــا م ــي تمنعه ــق الت ــة العوائ ــبة، وإزال المحاس

المتميــز الــذي وصلــت إليــه البــاد ولتحقيــق أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

ــبل  ــر س ــى تطوي ــة إل ــات الرامي ــات والتوصي ــم المقترح ــة تقدي ــل الجمعي ــا تواص كم
وآليــات ومجــاالت المحاســبة والقوانيــن المحاســبية لتتائــم مــع المســتجدات المتغيــرة 
ــم  ــم الدع ــى تقدي ــم إل ــعيها الدائ ــى س ــة إل ــتثمار، باإلضاف ــال واالس ــال األعم ــي مج ف
المســتمر والتدريــب الــازم لتأهيــل المحاســبين والمدققيــن لرفــع مســتواهم العلمــي 
ــاق  ــى االلتح ــًا عل ــن أيض ــن القطريي ــجيع المواطني ــل وتش ــي، ب ــم المهن ــودة أدائه وج
ــة  ــة المدرب ــوادر الوطني ــن الك ــزة م ــدة متمي ــاء قاع ــان إنش ــا لضم ــة ومزاولته بالمهن

ــة. والمحترف

وتعمــل الجمعيــة بشــكل مســتمر علــى مراجعــة واقتــراح وتعديــل معاييــر المحاســبة 
والمراجعــة وقواعــد ســلوك وآداب المهنــة، لتعزيــز اإليجابيــات وتقليــل الســلبيات بنــاء 
ــر  ــة لتطوي ــؤون المهن ــة بش ــات المعني ــرات الهيئ ــات وخب ــارب وممارس ــدث تج ــى أح عل

نظــام محاســبي حديــث وفعــال.

ــاد  ــر الب ــه خي ــا في ــري لم ــاد القط ــر االقتص ــم وتطوي ــى دع ــة عل ــل الجمعي ــا تعم كم
بشــكل عــام وتحقيقــًا لمصلحــة مكاتــب المحاســبة وأعضــاء الجمعيــة بشــكل خــاص، 
دعــم وتطويــر بيئــة أعمــال مســتدامة، تعزيــز اقتصــاد قطــر المميــز والمســاعدة علــى 
جــذب المزيــد مــن االســتثمارات، ومســاندة كافــة الجهــود التــي تعــزز مــن مكانــة دولــة 

قطــر كموجهــة اســتثمارية جاذبــة.

ــن  ــل م ــي الدلي ــاركين ف ــع المش ــى جمي ــكر إل ــدم بالش ــي أن أتق ــب ل ــًا يطي وختام
ــات  ــة الجه ــى كاف ــول إل ــكر موص ــبة، والش ــب المحاس ــن ومكات ــبين ومراجعي محاس

ــة. ــز للجمعي ــل والمتمي ــم المتواص ــى دعمه ــة عل ــي الدول ــؤولة ف المس
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أهداف الجمعية:
  1 - العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها. 

ــة  ــد المهن ــى تقالي ــة عل ــة والمحافظ ــاء الجمعي ــن أعض ــي بي ــي المهن ــر الوع  2- نش
ــا.  وآدابه

3- االرتقاء بالمستوى العلمي والمهني ألعضاء الجمعية .
 4- توثيق العاقات بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

المحليــه  والعلميــة  المهنيــة  والهيئــات  الجمعيــات  مــع  والتنســيق  التعــاون   -  5
والدوليــة.. واإلقليميــة 

عضوية الجمعية :
يشترط في عضو الجمعية مايلي :

1-أن يكون قطريًا.
2- أن يكون مقيًدا بأحد سجات القيد الخاصة بالمهنة.

3- أن اليكــون صــدر ضــده حكــم نهائــى فــي جريمــة مخلــة بالشــرف واالمانــة ، مــا لــم 
يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره. 

4- أن يكون حسن السمعة،محمود السيرة.

مزايا العضوية
* حضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية.      

 * حضور جميع المؤتمرات والفعاليات.
 * الحصول على خصم نسبتة 20  % من قيمة الدورات والبرامج التدريبية.

 * الحصــول المجانــي علــى المجــات والدوريــات والكتــب المتخصصــة التــي تصدرهــا 
الجمعيــة.

ــة  ــي للجمعي ــع اإللكترون ــي الموق ــرها ف ــم نش ــة يت ــات معين ــى خصوم ــول عل * الحص
ــات  ــى االتفاقي ــم عل ــم وإطاعه ــاع به ــاء واالجتم ــع األعض ــي م ــل االجتماع والتواص
التــي توقعهــا الجمعيــة مــع المعاهــد والمراكــز التدريبيــة والمكتبــات والمراكــز األخــرى 

ــات. ــة خصوم ــح الجمعي ــي تمن الت
ــة  ــات المهني ــة للجمعي ــارات خارجي ــراء زي ــة إج ــال رغبت ــي ح ــة ف ــو وخدمت ــم العض * دع
والمعاهــد المتخصصــة دوليــا  أو الحصــول علــى عضويــة  الجمعيــات المهنيــة الدوليــة 

ــراف. ــن األط ــيق بي ــال التنس ــن خ ــك م وذل
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عن دليل المحاسبين

ــود  ــى الجه ــة أقص ــن القطري ــبين القانونيي ــة المحاس ــذل جمعي تب

لمواجهــة التحديــات التــي تعــوق مســيرة التطويــر فــي مهنــة 

ــتوى  ــة مس ــن مواكب ــا م ــي تمنعه ــق الت ــة العوائ ــبة، وإزال المحاس

ــق  ــاد ولتحقي ــه الب ــت إلي ــذي وصل ــز ال ــادي المتمي ــور االقتص التط

أهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

وفــي إطــار ســعي الجمعيــة إلــى النهــوض واالرتقــاء بمهنــة 

المحاســبة والتدقيــق فــي دولــة قطــر، تعمــل الجمعيــة علــى إصــدار 

دليــل المحاســبين فــي قطــر والــذي يحتــوي علــى بيانــات تفصيليــة 

ــل  ــة التواص ــهيل عملي ــدف تس ــن به ــبين والمدققي ــة للمحاس محدث

ــة  ــات المعني ــن الجه ــة وبي ــن جه ــن م ــبين والمدققي ــن المحاس بي

ــرى. ــة اخ ــن جه ــق م ــبة والتدقي ــة المحاس ــر مهن ــم وتطوي بتنظي

قصة هوية جمعية المحاسبين القانونيين 
 القطرية

ــويق  ♦ ــال التس ــة بمج ــوان الخاص ــد األل ــو أح ــي: ه ــون البرتقال   الل

والمحاســبة.

اللون الماروني: يشير إلى دولة قطر. ♦

ــح  ♦ ــق الصحي ــات والتدقي ــى الثب ــهم إل ــدة الس ــير قاع ــهم: تش الس

بالعمــل داخــل دولــة قطــر. أمــا رأس الســهم فتشــير إلــى اإلنطــاق 

الجهــات  بعــض  مــع  االتفاقيــات  خــال  مــن  خارجيــًا  للعمــل 

ــة. ــة والدولي اإلقليمي

أهداف الدليل

تســهيل عمليــة التواصــل بيــن المحاســبين والمدققيــن مــن جهــة  ♦

ــق  ــبة والتدقي ــة المحاس ــة لمهن ــات المنظم ــن المؤسس ــم وبي وبينه

ــًا. ــًا وعالمي ــًا وإقليمي محلي

ــبين  ♦ ــدى المحاس ــة ل ــة والعلمي ــرات المهني ــف الخب ــر وتصني حص

ــو  ــا نح ــا وتوجيهه ــى تبادله ــاعد عل ــا يس ــر بم ــة قط ــن بدول والمدققي

ــة. ــاالت المائم المج

مســاعدة المعنييــن بمهنــة المحاســبة والتدقيــق علــى االســتفادة  ♦

مــن الخبــرات العلميــة والمهنيــة المتوفــرة.



 بيانات المحاسبين
و مدققي الحسابات

 في القطاع 
الحكومي والبنوك
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معلومات شخصية

صباح سليمان العبد اهلل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة حماية للخدمات االمنية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم المحاسبة االدارية المسمى الوظيفي

66224905 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 7229 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44439234 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

رائد محمد مصلح اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مصرف قطر المركزي جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مصرف قطر المركزي المسمى الوظيفي

55861738 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

معهد التنمية االدارية   محاسبة 2004 2002 دبلوم
معهد اللغات انجليزي 2010 2008 دبلوم

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة عمان االهلية محاسبة 2000 1996 بكالوريوس محاسبة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من 2006وحتي االن رئيس قسم المحاسبة االدارية شركة حماية للخدمات االمنية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدير التدقيق ديلويت اند توش
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معلومات شخصية
عبد الرحمن محمد العجي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

كهرماء جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

55524491 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 8845 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44628202 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عبد العزيز علي عبد اهلل علي الصايغ اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مساعد المدير التنفيذي-خدمات الحسابات المسمى الوظيفي

55510900 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

مصر محاسبة 2000 1995 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

امريكا إدارة اعمال 1982 1978 بكالوريوس
امريكا محاسبة 1994 1992 ماجستير

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن محاسب كهرماء

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

شركة اتصاالت قطر-كيوتل

2008-2003 مدير مالية االعمال الخاصة شركة اتصاالت قطر-كيوتل

2003-1987 مدير الحسابات العامة شركة اتصاالت قطر-كيوتل
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معلومات شخصية

علي ثامر النعيمي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مصرف قطر المركزي جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير إدارة الشئون المالية المسمى الوظيفي

55531959 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 9582 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44319508 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

محمد موسي محمد النملة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

البنك االهلي جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

نائب الرئيس التنفيذي-دعم االعمال والخدمات المسمى الوظيفي

77557000 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 2309 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44436463 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2000 بكالوريوس إدارة واقتصاد
2002 ACPA

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2005 2001 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3 سنوات محاسب مصرف قطر المركزي

5 سنوات رئيس قسم الحماية مصرف قطر المركزي

سنة المساعد المالي مصرف قطر المركزي

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2009-2006 شريم ومدير عام  المجموعة الدولية للمحاسبة
والتدقيق

 مساعد مدير عام-اإلدارة
المالية بنك قطر الوطني



معلومات شخصية

محمد تميم سالم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الصحة العامة جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق مالي المسمى الوظيفي

66277622 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

محمد عبدالاله محمد حسن عسكر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة التعليم والتعليم العالي جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

محاسب مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة عين شمس محاسبة 1996 1992 بكالوريوس تجارة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة اسيوط محاسبة 2002 1998 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

5 سنوات مساعد مدير برايت ووترهاوس كوبرز

10سنوات مساعد مدير برايت ووترهاوس كوبرز
 حاصل علي عضوية المحاسبين

والمراجعين المصرية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان محاسب مؤسسة االركات التعلمية

3 سنوات محاسب  شركة الشهامة للتجارة
والمقاوالت
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معلومات شخصية
منيرة مصطفي سيف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

بنك قطر المركزي جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم-تحليل وقائي المسمى الوظيفي

66664526 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 63096 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44318346 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

نوف محمد البوعينين اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مصرف قطر المركزي جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم الموازن والمتابعة المسمى الوظيفي

55000496 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1234 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44319508 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2004 2000 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2004 2000 بكالوريوس إدارة واقتصاد

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان محلل اول بنك قطر المركزي

الي االن رئيس قسم-تحليل وقائي بنك قطر المركزي

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

كبير المساعدين قطر للبيترول

محاسب مصرف قطر المركزي



معلومات شخصية

وليد إسماعيل عبد القادر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

اللجنة العليا للمشاريع واالرث جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير مالي المسمى الوظيفي

55801629 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

يونس زهير البطرني اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 وزارة التعليم
والتعليم  العالي

جهــــــة العمـــــــــــل سوري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

55440935 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

االردن محاسية 1982 1978 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2007 2002 بكالوريوس إدارة واقتصاد

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

رئيس قسم المحاسبة االدارية شركة حماية للخدمات االمنية

9سنوات رئيس حسابات المجموعة مجموعة الدرويش

4سنوات مدير تدقيق ديلويت اند توش-ليبيا

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

8 سنوات مدقق حسابات مكتب داود وشركاه

3 اشهر متدرب البنك التجاري

2015 الي االن محاسب وزارة التعليم والتعليم العالي
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معلومات شخصية
عثمان خليل عثمان علي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 هيئة الرقابة اإلدارية
والشفاقية

جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب اول المسمى الوظيفي

55334325 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

عبد الرحمن الزبيري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قابكو جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المسمى الوظيفي

555 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1234 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44319508 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

ام درمان االسالمية محاسبة 2005 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2004 2000 بكالوريوس
 الواليات المتحدة

االمريكية 2009 2008 CIA

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

9سنوات ونصف محاسب القوات المسلحة

7سنوات ونصف محاسب مجموعة العدوية للتجارة

3سنوات محاسب مركز االستقالل التجاري

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

5 سنوات senior internal auditor شركه اوريدو

الي االن محاسب شركة قابكو



معلومات شخصية
فاطمة صباح العلي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 وزارة التنمية اإلدارية والعمل
الشؤون  االجتماعية

جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

استشاري اداري  المسمى الوظيفي

55030606 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

لولوه علي عبد الرحمن البوعينين اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الصحة جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم االسكان المسمى الوظيفي

55531035 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 80282 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44070850 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

البحرين 2009 2007 ماجستير قانون اداري
قطر محاسبة 1997 1993 بكالوريوس إدارة واقتصاد

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

قطر إدارة اعمال 2002 1999 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

6 سنوات خبير حسابي المحاكم القطرية

8سنوات مدير الشؤون المالية واالدارية معهد التنمية االدارية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن رئيس قسم االسكان وزارة الصحه

15   •   QCPA   •   www.qcpa.org.qa



QCPA   •   www.qcpa.org.qa   •   16

معلومات شخصية
مجدي احمد السويدان اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

القوات المسلحة جهــــــة العمـــــــــــل الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة فلسطيني

محاسب المسمى الوظيفي

55514617 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

محمد كمال الدين عمر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديوان المحاسبة جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

33883041 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 2466 صنـــــدوق البــــريــــــد

         mohammed.kamalalden@sab.gov.qa البريد االلكتروني 44319508 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر 2004 محاسبة 1999 بكالوريوس إدارة واقتصاد

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان محاسبة 1995 1991 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

7 سنوات محاسب  منظمة الخليج لالستشارات
الصناعية

محاسب القوات المسلحة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2010-1996 كبير مراجعين ديوان المراجع العام

الي االن محاسب ديوان المحاسبة



معلومات شخصية
محضار حسين سعيد العامري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل يمني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

محمد تركي الخميس اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

        mohdaqaaa@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

اليمن 1992 محاسبة 1988 دبلوم

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

الجامعة االردنية اقتصاد واحصاء 1972 1968 بكالوريوس
جامعة قطر ادارة 1981 1979 دبلوم ادارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب وزارة الدفاع

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدقق وزارة الدفاع

22سنة مدقق وزارة الخدمة المدنية واالسكان
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معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم محمد الحسن محمد عثمان

ديوان المحاسبة جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس فريق التدقيق المسمى الوظيفي

33661665 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 2466 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

ابتسام صالح المناعي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جهاز قطر لالستثمار جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الرئيس المالي باإلنابة ومدير إدارة الشؤون المالية المسمى الوظيفي

55823982 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 682 صنـــــدوق البــــريــــــد

        ebtesam23@hotmail.com البريد االلكتروني 44319508 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

محاسبة 2004 2005 بكالوريوس
محاسبة 2007 ماجستير محاسبة

ادارة 2013 ماجستير ادارة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر إدارة األعمال 2009 2007 ماجستير

جامعة قطر
 إدارة وإقتصاد

 تخصص
محاسبة

1990 1986 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3 سنوات محاسب مجموعة سكاي القابضة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل
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معلومات شخصية
شيخه علي سعيد الكواري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المجلس الوطني للسياحة جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

استشاري مالي المسمى الوظيفي

55660092 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 55213 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

لمياء يوسف عبد الرحمن احمد المال اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مصرف الريان جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير اول حسابات إدارية-الرقابة المالية المسمى الوظيفي

55549360 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 80820 صنـــــدوق البــــريــــــد

           lalmulla77@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر 2004 محاسبة 2000 بكالوريوس محاسبة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة فطر محاسبة 2000 1995 بكالوريوس محاسبة
ICPM(USA) 2014 شهادة مدير معتمد

حاليــا ادرس شــهادة
 certified management accountent 

CMA

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

خمس سنوات محاسب      المكتب الهندسي الخاص

خمس سنوات رئيس قسم االيرادات هيئة متاحف قطر

ثالث سنوات استشاري مالي المجلس الوطني للسياحة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

11 سنة  مدير اول حسابات إدارية
الرقابة المالية مصرف الريان

سنة ونصف محاسب اول رئيسي هيئة التقاعد

6سنوات ونصف محاسب اول رئيسي بنك قطر الوطني
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معلومات شخصية
احمد عبد اهلل سعد النصف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الديوان االميرى جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

القائم باعمال رئيس قسم المحاسبة المسمى الوظيفي

55091509 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 2962 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

الهادي علي الهادي جبريل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة سوداني

مدقق داخلي المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 الواليات المتحدة
االمريكية

محاسبة 1995 1990 بكالوريوس إدارة اقتصاد

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة القاهرة محاسبة 1987 1983 بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من 2009الي االن  القائم باعمال رئيس قسم
المحاسبة الديوان االميري

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

1996:2005 مدير التدقيق  المجموعة العامية
للمحاسبة والتدقيق
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معلومات شخصية
تامر احمد عبد الحميد طنطاوي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

بنك قطر الوطني جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس صرافين المسمى الوظيفي

55204173 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
العنود ناصر سلطان طوار الكواري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة التجارة والصناعة جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

55823982 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1043 صنـــــدوق البــــريــــــد

                althani2@qatar.net.qa البريد االلكتروني 44319508 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عين
شمس

محاسبة 1998 1993 بكالوريوس

 

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2005 كلية التجارة واالقتصاد

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

8اشهر رئيس قسم الحسابات عبد اهلل بن قاسم للمقاوالت

2006-2004 محاسب العلي لحلول االعمال

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن مدقق حسابات وزارة التجارة والصناعة
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معلومات شخصية
العنود حمد فطيس اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المجلس األعلى للقضاء جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مساعد مدير إدارة التدقيق الداخلي المسمى الوظيفي

44591279 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 2962 صنـــــدوق البــــريــــــد

umalgead@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

لولوا  جمال الكابي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب ثالث المسمى الوظيفي

33481009 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

        lulwaalkaabi@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 ماجستير في التمويل
السالمي

 جامعة حمد بن
خليفة

 االقتصاد
 والتمويل
االسالمي

طالبة دكتوراة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2018 2014 بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن  مساعد مدير إدارة التدقيق
الداخلي المجلس األعلى للقضاء

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من أكتوبر 2018 الي االن محاسب ثالث وزارة المالية



23   •   QCPA   •   www.qcpa.org.qa

معلومات شخصية
امجد فوزي شناعة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

55006255 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1833 صنـــــدوق البــــريــــــد

  afmhmood@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

امنة احمد الكراني اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الهيئة العامة لشؤون القاصرين جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

باحث اقتصادي المسمى الوظيفي

55050658 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 824 صنـــــدوق البــــريــــــد

      ak2030-@windowslive.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

عمان-االردن محاسبة 1999 1995 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر  دراسات مالية
ومصرفية 2006 2001 بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان ونصف محاسب قصر البستان للتجارة العامة

سنة ونصف مدقق حسابات مكتب علي حسين للتدقيق
6سنوات محاسب القوات المسلحة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

باحث اقتصادي  الهيئة العامة لشؤون
القاصرين
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معلومات شخصية
امنة محمد راشد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المجلس البلدي المركزي جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس الشؤون المالية المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

ثريا ناجي محمد شرف الدين محمد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الداخلية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2004 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2005 2000 بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

رئيس الشؤون المالية المجلس البلدي المركزي

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل
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معلومات شخصية
امنه سعد راشد عنزان العنزان اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المجلس األعلى للقضاء جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير إدارة الشؤون المالية المسمى الوظيفي

44591139 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 2962 صنـــــدوق البــــريــــــد

amalanzan@sjc.gov.qa البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

امينة الياس الشيباني اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قطر للبترول جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مديرة مساعد للموازنة والعقود المسمى الوظيفي

55824069 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 80664 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2002 1998 بكالوريوس

جامعة قطر محاسبة 2013 2011  ماجستير

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2002 بكالوريوس
فرنسا 2012 ماجستير

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدير إدارة الشؤون المالية المجلس األعلى للقضاء

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

13 سنة اخصائي موازنة قطر للبترول
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معلومات شخصية
بشاير مردف القاشوطي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

CRA هيئة تنظيم االتصاالت جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير وحدة التدقيق الداخلي المسمى الوظيفي

66738884 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 96746 صنـــــدوق البــــريــــــد

rose_5115@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

جاسم احمد محمد عبداهلل العمادي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديوان المحاسبة جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

إدارة تدقيق البيانات المالية الحكومية المسمى الوظيفي

55525750 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 12320 صنـــــدوق البــــريــــــد

jassim06@gmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة مالية 2009 2004 بكالوريوس

جامعة قطر المحاسبة 2015 2014 الماجستير

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2سنة رئيس الشؤون المالية  الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية

7سنوات اخصائي حسابات وزارة المالية
من 2019 وحتي االن مدير وحدة التدقيق الداخلي هيئة تنظيم االتصاالت

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

1998الي 2011   رئيس قسم الرقابة علي
االيرادات ديوان المحاسبة

2011حتى االن     اداره تدقيق البيانات
المالية الحكومية ديوان المحاسبة
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معلومات شخصية
جابر علي محمد العذبة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديوان المحاسبة جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير مكتب المسمى الوظيفي

55860058 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 5301 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

جالل محمد العطار اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

كلية احمد بن  محمد العسكرية جهــــــة العمـــــــــــل فلسطيني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم المحاسبة المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 64137 صنـــــدوق البــــريــــــد

   jalal_alatter@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1999 1994 بكالوريوس إدارة واقتصاد

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

اسكتلندا -بريطانيا محاسبة 2001 1998 دكتوراه

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

10سنوات محاسب اإلدارة العامة للجمارك

الى االن مدير مكتب ديوان المحاسبة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل
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معلومات شخصية
جاسم محمد الكراني اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

هيئة العامة للضرائب جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير إدارة خدمة المسلفين المسمى الوظيفي

55000656 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1789 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

جالل محمود البدري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة االقتصاد جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

فاحص ضريبي اول المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1996 1991 بكالوريوس إدارة واقتصاد

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة الزقازيق -القاهرة محاسبة 1982 1978 بكالوريوس تجارة

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

13 سنة محاسب ضريبي وزارة االقتصاد والمالية

الي االن مدير إدارة خدمة المسلفين هيئة الضرائب العامة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل
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معلومات شخصية
جياب علي سيف العامري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مؤسسة حمد الطبية جهــــــة العمـــــــــــل يمني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

66738884 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3050 صنـــــدوق البــــريــــــد

galaamri@hmc.org.qa البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

حسام الدين مصطفي مصطفي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب موازنة المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة وادي
النيل-السودان

محاسبة 2006 2003 ماجستير محاسبة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

المنصورة-مصر محاسبة بكالوريوس تجارة

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب مؤسسة حمد الطبية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب موازنة وزارة الدفاع

7سنوات مدير حسابات شركة الهندسة العربية
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معلومات شخصية
حصة عمر العامري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المجلس الوطني للسياحة جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم المشتريات المسمى الوظيفي

55061626 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 38355 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

حصة علي احمد الهيل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جامعة قطر جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم االيرادات المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3283 صنـــــدوق البــــريــــــد

hassa.ali@qu.edu.qa البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2001 1996 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2002 1998 بكالوريوس إدارة واقتصاد

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

14 سنة محاسب ضريبي وزارة االقتصاد والمالية

الي االن رئيس قسم المشتريات المجلس الوطني للسياحة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3سنوات محاسب وزارة الداخلية
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معلومات شخصية
حمد راشد محمد المنصوري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قيادة الحرس االميري جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق اول المسمى الوظيفي

55558662 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3037 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
حياه محمد عيس التميمي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

خبير مالي المسمى الوظيفي

55852152 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

التنميــة  معهــد 
االداريــة

محاسبة 2004 2002 دبلوم

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن مدقق اول قيادة الحرس االميري

7سنوات مشرف شؤون مالية وزارة المالية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

اخصائي شؤون مالية وزارة االقتصاد والمالية

الي االن خبير مالي وزارة المالية
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معلومات شخصية
خالد عوض الكريم خالد ابراهيم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 الهيئة العامة للطيران
المدني

جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

55775628 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44557196 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

خليل إبراهيم هاشم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة البلدية والبيئة جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

استشاري مالي المسمى الوظيفي

55223088 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان محاسبة وتمويل 2009 2008 دبلوم عالي

السودان  محاسبة
تكاليف 2003 1998 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2005 بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب الهيئة العامة للطيران المدني

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

6سنوات محاسب وزارة المواصالت والنقل

9سنوات  مشرف قسم الحسابات
ورئيس الموازنة المؤسسة العامة للبريد
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معلومات شخصية
خميس عبداهلل المريخي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الديوان االميري جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس الشؤون المالية المسمى الوظيفي

55510047 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 60565 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44945588 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

رباب محمود أبو وطفة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مؤسسة حمد الطبية جهــــــة العمـــــــــــل فلسطنية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3050 صنـــــدوق البــــريــــــد

rwatfa@yahoo.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1989 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1999 1996 بكالوريوس إدارة واقتصاد

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن رئيس الشؤون المالية الديوان االميري

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان محاسب المركز الطبي العالي



QCPA   •   www.qcpa.org.qa   •   34

معلومات شخصية
ريم جاسم النجدي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات االجتماعية المدني

جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب اول المسمى الوظيفي

5585744 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 663 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

ميثاء محمد حسن الجفالي النعيمي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

555500269 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 38110 صنـــــدوق البــــريــــــد

    meyouth72@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2001 1997 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2005 بكالوريوس محاسبة
CIA تحضير شهادة

 مدقق داخلي معتمد مع وزارة
المالية وجامعة قطر

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان ونصف باحث موازنة وزارة شئون الخدمة المدنية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

13سنة مدقق حسابات وزارة المالية
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معلومات شخصية
سامح رشراش الشمري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قيادة الحرس االميريالمدني جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مسؤول الرواتب واالجور المسمى الوظيفي

55000447 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 91324 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية

زياد عاصم أبو شرخ اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديوان المحاسبة جهــــــة العمـــــــــــل فلسطيني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مراجع اول المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 36390 صنـــــدوق البــــريــــــد

shark2000@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2004 2000 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة عين شمس-
القاهرة محاسبة 1990 1987 بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3سنوات محاسب قيادة الحرس االميري

4سنوات باحث شؤون مالية  الهيئة العامة لشئون
القاصرين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مراجع اول ديوان المحاسبة

8 سنوات مراجع اول طالل أبو غزالة
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معلومات شخصية
سيد نصر سيد عمر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة التجارة جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

اخصائي شئون اقتصادية المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1968 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
شريف احمد محمد فهمي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

خبير إيرادات وضرائب المسمى الوظيفي

55849005 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 11851 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44410580 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة بنها-
مصر

محاسبة 2004 2000 بكالوريوس تجارة انجليزي

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة القاهرة  محاسبة 1991 1988 بكالوريوس تجارة

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

5سنوات مأمور ضرائب مصلحة الضرائب المصرية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدير مراجعة رئيسي       ال خليفة للمحاسبة
والتدقيق
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معلومات شخصية
شيخه سلطان احمد البادي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 وزارة التنمية و العمل والشئون
االجتماعية

جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

باحث شؤون مالية المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 18882 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
صافية علي عبداهلل المري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المجلس البلدي المركزي جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر إدارة اعمال 2007 2000 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2005 بكالوريوس إدارة واقتصاد

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

6شهور باحث شؤون مالية الهيئة العامة للشباب

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل
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معلومات شخصية
صالح الدين محمد احمد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

باحث اول المسمى الوظيفي

55437403 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 28666 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
طرفا حسين راشد الحسين اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

فاحص ضريبي المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

القاهرة عالقات عامة 1980 1978 دبلوم عالي

السودان محاسبة 1987 1984 بكالوريوس تجارة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2005 2000 بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3سنوات مدير مالي واداري شركة امسكو السعودبة

5سنوات مدير حسابات السفارة االماراتية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

وزارة االقتصاد والماليةوالتدقيق فاحص ضريبي     
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معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم      طارق محمد خليل االعرج

بنك بروة جهــــــة العمـــــــــــل فلسطيني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مسؤول اول عالقات المساهمين والحوكمة المسمى الوظيفي

55507384 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 27778 صنـــــدوق البــــريــــــد

taeq.alaraj@hotmail.com البريد االلكتروني 44488677 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
علي جابر المري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير إدارة التدقيق الداخلي المسمى الوظيفي

77721999/55502996 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3160 صنـــــدوق البــــريــــــد

           aalmarri@grsia.gov.qa البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2002 1998 بكالوريوس
جامعــة وداي النيــل إدارة اعمال 2006 2004 ماجستير
العربيــة  االكاديميــة 

بالدنمــارك إدارة مصارف 2013 2011 دكتوراه

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

البحرين إدارة اعمال 2009 2007 ماجستير إدارة اعمال
بيروت 1999 بكالوريوس محاسبة

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

منذ2009وحتي االن  مســئول اول عالقــات المســاهمين
والحوكمــة بنك بروة

منذ2009وحتي 2009 مسؤول ائتمان اول أمالك للتمويل
منذ2008وحتي 2009 مسؤول الخدمات التجارية البنك التجاري

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

9سنوات     
 مدير إدارة التدقيق
 الداخلي ومدير إدارة
التفتيش والمراقبة

 الهيئة العامة
 للتقاعد والتأمينات
االجتماعيةوالتدقيق
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معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عاطف محمود هليل

وزارة التجارة جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

ahelaiel@mbt.gov.qa البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عائشة محمد سعد النعيمي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات  االجتماعية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مستشارة مدير الهيئة المسمى الوظيفي

77779999 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 24484 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني  44090200 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قناة السويس محاسبة دكتوراة الفلسفة في المحاسبة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة لندن    
 مجــال االســتثمارات
بصناديــق  الخاصــة 
التقاعــد دولــة قطــر

دكتوراه

 االكاديميــة االمريكيــة للعلــوم
الماليــة واالداريــة السيولة النقدية 2007 CFMشهادة 

جامعة قطر إدارة االعمال 2004 MPAماجستير
 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مراقب حسابات ديوان المحاسبة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

4سنوات      رئيس قسم المحاسبة المالية قافكو
6سنوات      بنك قطر الوطني فاحص ضريبي

مدير إدارة االستثمار    الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
االجتماعية
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معلومات شخصية
عبد الرحمن إبراهيم محمد أبو يعقوب السليطي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شبكة الجزيرة االعالمية جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير قطاع التدقيق الداخلي المسمى الوظيفي

55560598 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 13515 صنـــــدوق البــــريــــــد

  alsulaiti1966@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
صالح مهنا المناعي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مكتب رئيس مجلس الوزراء جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم الشئون المالية المسمى الوظيفي

55510391 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 10425 صنـــــدوق البــــريــــــد

       salehmna@hotmail.com البريد االلكتروني 44358807 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 الواليات المتحدة
االمريكية

تدقيق 2005  زمالة المحاسبين القانونيين
CPA االمريكية

 الواليات المتحدة
االمريكية محاسبة 1993 1991 ماجستير

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1995 بكالوريوس محاسبة

2001 شهادة محاسب قانوني

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

1996حتي2011 مديــر إدارة الرقابــة علي القطاع االقتصادي ديوان المحاسبة

1996-1987 مساعد مراجع/رئيس قسم ديوان المحاسبة
من 2011وحتي االن مدير إدارة التدقيق الداخلي شبكة الجزية االعالمية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

4سنوات مدير إدارة الشئون المالية واالدارية المكتب الهندسي الخاص
6اشهور خبير مالي األمانة العامة لمجلس الوزراء

الي االن  رئيس قسم الشئون
المالية األمانة العامة لمجلس الوزراء
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معلومات شخصية
عبد الرحمن بن شاهين بن سعد الربيعة الكواري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الداخلية جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مالزم اول المسمى الوظيفي

55511377 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 20485 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عبد العظيم عوض الجاك اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مسؤول قسم التدقيق المسمى الوظيفي

55624139 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3323 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44612189 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1991 1987 بكالوريوس إدارة واقتصاد

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان محاسبة 1984 1980 بكالوريوس
السودان ادارة 1986 1984 دبلوم عالي

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

ضابط وزارة الداخلية

سنتان ونصف نائب مدير الفرع مصرف قطر االسالمي
12سنة محاسب قطر للبترول

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

24سنة      مسؤول مكتب التدقيق القوات المسلحة-مديرية الرواتب

سنتان مساعد مفتش مراجع ديوان المراجع العام-السودان
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معلومات شخصية
عبد العزيز علي الكواري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء

جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب الموازنة المسمى الوظيفي

55070670 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عبد المنعم حسين حسن صالح اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قيادة الحرس االميري جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر  إدارة اعمال في
المحاسبة والمالية 2016 2012 بكالوريوس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 ام درمان
االسالمية

محاسبة 2005 بكالوريوس

 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن محاسب الموازنة  المؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدقق       قيادة الحرس االميري
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معلومات شخصية
عثمان خليل عثمان علي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

 osmankh42@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عبداهلل محمد علي المحري المهندي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الداخلية جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

ضابط محاسبة المسمى الوظيفي

55910004 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

           almehri94@gmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان محاسبة 1996 1992 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب القوات المسلحة

7سنوات محاسب مجموعة العدوية للتجارة
3سنوات محاسب مركز االستقالل التجاري

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

شهرين عمالء االمتياز مصرف قطر االسالمي

الي االن ضابط محاسب وزارة الداخلية

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2016 2012 بكالوريوس

 



45   •   QCPA   •   www.qcpa.org.qa

معلومات شخصية
عبداهلل سعد سالم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

استشاري مالي المسمى الوظيفي

55858621 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 16354 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44849598 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عبداهلل مبارك عبداهلل السيف الخيارين اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

هيئة االشغال العامةوشكاه جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مساعد مدير الخدمات العامة المسمى الوظيفي

55005577 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 90745 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44950502 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2002 1999 بكالوريوس إدارة واقتصاد

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

بريطانيا إدارة اعمال 2009 2008 ماجستير ادارة

مصر إدارة -محاسبة 2000 1994 بكالوريوس
 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

6سنوات محاسب وزارة البلدية
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معلومات شخصية
علي مسند علي المسند المهندي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 اليخوت االميرية-الديوان
االميرى

جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مستشار باللجنة  االشرافية علي اليخوت االميرية المسمى الوظيفي

55555784 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 60375 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44425651 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عمر محجوب محمد الحسين اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قيادة الحرس االميري جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس مكتنب التدقيق المسمى الوظيفي

55572021 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 12928 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44618193 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر إدارة عامة 1990 1986 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

7سنوات  مدير إدارة الشؤون
المالية واالدارية رئاسة الوزراء األمانة العامة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب القوات المسلحة

محاسب  شركة االندلس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان محاسبة 2006  دكتوراه
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معلومات شخصية
عمر محمد خضر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

اللجة االوليمبية القطرية جهــــــة العمـــــــــــل لبناني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق داخلي اول المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 7494 صنـــــدوق البــــريــــــد

omar@khodr.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عوني عمر حسن النعيمي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة البلدية والبيئة جهــــــة العمـــــــــــل عراقي الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

اخصائي لوائح وعقود المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

بيروت محاسبة 1996 1992 بكالوريوس

بيروت إدارة اعمال 2009 2003 ماجستير

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

استشاري اول ارنست ويونغ

4سنوات محلل ومسؤول رقابة اول بوسطن ساينتيفيك

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

1998-1993 المسؤول المالي منظمة اوبك

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

بريطانيا  اقتصاد
ومحاسبة 1971 1968 بكالوريوس
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معلومات شخصية
عنود عبد اللطيف عبداهلل الهجرمي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مصرف قطر المركزي جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم المدفوعات المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1234 صنـــــدوق البــــريــــــد

aljahramia@qcb.gov.qa البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
نوف مردف القاشوطي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم تنظيم العقود المسمى الوظيفي

66996595 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

  noof_alqashouti@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر 2009 محاسبه -ماليه 2003 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

9سنوات رئيس قسم المدفوعات  مصرف قطر المركزي

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنة ونصف محاسب  الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات
االجتماعيــة

خمس سنوات محاسب اول وزارة المالية /إدارة الموازنة
ثالث سنوات  رئيس قسم   تنظيم

العقود
المشــتريات تنظيــم  الماليــة/إدارة   وزارة 

ميــة لحكو ا

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2015 2014  ماجستر

جامعة قطر محاسبه-مالية 2009 2004 بكالوريوس
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معلومات شخصية
عمر محجوب محمد الحسين اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قيادة الحرس االميري جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس مكتنب التدقيق المسمى الوظيفي

55572021 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 12928 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44618193 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب القوات المسلحة

محاسب  شركة االندلس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان محاسبة 2006  دكتوراه

معلومات شخصية
عادل عبد الرؤوف مصطفي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة حماية للخدمات االمنية جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المسؤول المالي للمجمع المسمى الوظيفي

55805854 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 22773 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44366198 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة
المنصورة

محاسبة 1986 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن مسؤول مالي  مجمع عمر بن الخطاب
التربوي

10سنوات مدير مالي شركة البعد الرابع
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معلومات شخصية
فاطمه احمد محمد المرزوقي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

صندوق قطر للتنميه جهــــــة العمـــــــــــل قطريه الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير إدارة الشؤون المالية واإلدارية باالنابة المسمى الوظيفي

66881054 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 5759 صنـــــدوق البــــريــــــد

   almarzouqi_fatima@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
حصه يوسف خلف السهل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المؤسسة العامة للحى الثقافي جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير وحدة التدقيق الداخلي المسمى الوظيفي

55853114 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 818 صنـــــدوق البــــريــــــد

             hshail274@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر  محاسبه-ونظم
معلومات اداريه 2015 2010 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2015الي 2018 محاسب صندوق قطر للتنمية

2018حتي االن  مدير إدارة الشؤون المالية
واإلدارية باالنابة صندوق قطر للتنمية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

9 سنوات مدقق-اخصائي تدقيق ديوان الخدمة المدنية
4 سنوات رئيس وحدة التدقيق

مدير اداره الموارد البشرية
وزارة البيئة

8سنوات مدير وحدة التدقيق المؤسسة العامة للحي الثقافي

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1997 بكالوريوس محاسبه
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معلومات شخصية
فراس غصاب الحربي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق داخلي المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3323 صنـــــدوق البــــريــــــد

ferasgh9@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
مأمون احمد حسين داوود اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

غرفة صناعة فطر جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس الشؤون المالية المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

                      same7_x@live.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

االردن 1994 محاسبة 1990 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدقق داخلي وزارة الدفاع

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان مدقق حسابات خارجي مكتب قطر للمحاسبة والتدقيق

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة
اسكندرية

محاسبة 1983 1979 بكالوريوس
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معلومات شخصية
محاضر حسين سعيد العامري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل يمني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

55352934 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
احمد محمود احمد علي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مؤسسه دوري نجوم قطر جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير مالي المسمى الوظيفي

66089910 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 27277 صنـــــدوق البــــريــــــد

       ahmed_audit@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

اليمن محاسبة 1992 1988 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

13 سنة محاسب وزارة الدفاع

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

5سنوات مدقق اول  Ernts&young شركة
3سنوات مدقق KPMGشركة  

2سنة مدقق BAKER Tilly شركة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

الواليات المتحدة  زمالة الجمعية االمريكية
للمحاسبين القانونين 2016 2014 CPA

الواليات المتحدة زمالة الجمعية االمريكية
للمحاسبين االداريين  2014 2012 CMA

الواليات المتحدة  زمالة الجمعية االمريكية
لمدققين الداخلين 2010 2009 CIA
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معلومات شخصية
محمد سالم محمد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قيادة الحرس االميري جهــــــة العمـــــــــــل يمني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

33320002 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 17037 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 444618193 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمد سعيد دحدوح المري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

اخصائي مالي المسمى الوظيفي

55547748 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 4254 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44415890 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عدن
اليمن

محاسبة 2005 2001 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن محاسب قيادة الحرس االميري

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

15 سنة محاسب وزارة االقتصاد المالية

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة بكالوريوس
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معلومات شخصية
محمد شوقي خليل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة التجارة والصناعة جهــــــة العمـــــــــــل فلسطيني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مراجع حسابات المسمى الوظيفي

55626738 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 2188 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمد مقبول بدري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المسمى الوظيفي مشرف تدقيق

66621968 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني        فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة االزهر
غزة

محاسبة 2004 2000 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

5سنوات محاسب لجنة المناقصات المركزية

سنة محاسب  شركة أفكار لتقنية
المعلومات

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مشرف تدقيق القوات المسلحة القطرية
سنتان مساعد تفتيش مالي   وزارة المالية-السودان

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان إدارة اعمال 1974 1970 بكالوريوس تجارة
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معلومات شخصية
مشاعل إبراهيم العبد الغني اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الهيئة العامة للضرائب جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير إدارة الموارد البشرية المسمى الوظيفي

55555870 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 382 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44437565 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمد غسان ذياب اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قيادة الحرس االميري جهــــــة العمـــــــــــل فلسطيني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

66022581 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 10818 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني        44618193 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2000 1995 بكالوريوس إدارة واقتصاد

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

9سنوات محاسب اول وزارة االقتصاد والمالية

5 سنوات  عضو لجنة التظلم
الضريبي

3سنوات  امين سر لجنة مشروع إعادة
هيكلة المالية العامة بالدولة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3سنوات محاسب مصروفات قيادة الحرس االميري

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2007 2001 بكالوريوس



QCPA   •   www.qcpa.org.qa   •   56

معلومات شخصية
مفلح مرعي الكدادي الهاجري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الداخلية جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير إدارة مطابع الشرطة المسمى الوظيفي

55898080 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 96660 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
منال راشد عبد اهلل ناصر الكبيسي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة التجارة والصناعة جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

استشاري مالي المسمى الوظيفي

55895553 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 7095 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني        فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة السودان
 للعلوم

والتكنولوجيا
محاسبة مالية 2000 1997 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

ضابط موازنة  وزارة الداخلية

4سنوات محاسب وزارة الشؤون والزراعة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

4سنوات محاسب اول وزارة الطاقة والصناعة
سنتان باحث مالي الهيئة العامة للطيران المدني

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

مصر إدارة اعمال 1998 1994 بكالوريوس
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معلومات شخصية
منيرة محمد البنعلي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

خبير حسابات المسمى الوظيفي

55043332 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 83 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44461752 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
نائلة عبد القادر علي االصمخ اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة التجارة والصناعة جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

خبير مالي المسمى الوظيفي

55545578 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 20930 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني        44846515 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

قطر جامعة  بكالوريوس محاسبة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب اول وزارة االقتصاد والمالية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

7سنوات محاسب اول وزارة الطاقة والصناعة
3سنوات الهيئة العامة للطيران المدني رئيس قسم الشؤون المالية

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعه قطر محاسبة 2000 1995 بكالوريوس إدارة واقتصاد
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معلومات شخصية
ميثاء محمد حسن الجفالي النعيمي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة المالية جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

55500269 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 38110 صنـــــدوق البــــريــــــد

                  meyouth72@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
نهلة يوسف جاسم الساعي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الهيئة العامة للضرائب جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

خبير مالي المسمى الوظيفي

55560822 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 30631 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2005 2000 بكالوريوس محاسبة

CIA تحضير شهادة
 مدقق داخلي معتمد بالتعاون
مع وزارة المالية وجامعة قطر

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من  2006 مدقق حسابات  وزارة المالية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

8سنوات محاسب اول وزارة االقتصاد والمالية

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2002 1998 بكالوريوس

شمال االطلنطي 2006 ICDL
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معلومات شخصية
هادي إسماعيل سلطان اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الحرس االميري جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

55290115 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 23328 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنة مسؤول حسابات شركة عفرين
4 سنوات مسؤول حسابات مؤسسة االمراء للتجارة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة طنطا
مصر محاسبة 1983 1979 بكالوريوس

 جامعة طنطا
مصر

 محاسبة
 ضريبية و مالية

عامة
1989 1988 دبلوم دراسات عليا

معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  العنود ناصر سلطان طوار الكواري

وزارة التجارة والصناعة جهــــــة العمـــــــــــل الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة قطريه

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

55290115 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1043 صنـــــدوق البــــريــــــد

           althani2@qatar.net.qa البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعه قطر   محاسبة بكالوريوس 2005



 بيانات المحاسبين
و مدققي الحسابات

 في القطاع 
الخاص



معلومات شخصية
كمال اسماعيل مطر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق المسمى الوظيفي

66609075 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
إيهاب فتحي عبد الوهاب اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مكتب العلي محاسبون قانونيون جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير ومراجع المسمى الوظيفي

55326426 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 4615 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة
االسكندرية شعبة عامة 1973 1969 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

14 سنة مسؤول قسم الموازنة القوات المسلحة القطرية

19 سنة محاسب تكاليف سكك حديد مصر

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مديرومراجع مكتب العلي محاسبون قانونيون
محاسب مجموعة شركات عبد اله عبد الغني

مدير مالي لصناعــة الســعودية  القطريــة   الشــركة 
االســمنت

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عين
شمس محاسبة 1991 1985 بكالوريوس تجارة
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معلومات شخصية
بالل عمر العرعر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 مجموعة بن عمران للتجارة
والمقاوالت

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المسمى الوظيفي

55527268 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
رانيا محمد محمود اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مستقل جهــــــة العمـــــــــــل مصرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

66768348 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

االردن محاسبة 2001 1997 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

12 سنة مدير تدقيق ديلويت

2004-2001 مساعد تدقيق إبراهيم العباسي

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة
االسكندرية محاسبة 2008 2005 بكالوريوس
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معلومات شخصية
شريف مجدي عبد الملك اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 شركة مجدي عبد الملك
وشركاه للمحاسبة والتدقيق

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب قانوني-شريك ومدير المسمى الوظيفي

55555291 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
ضياء عامر النتشة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 شركه نون للمشروعات
واالستثمار

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

66559987 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 الجامعة االمريكية
بالقاهرة

محاسبة 1998 1994 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

شريك ومدير  عبد الملك وشركاه
للمحاسبة والتدقيق

 عضو المنظمة العربية
لخبراء المحاسبة والقانونين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدقق ديلويت اند توش
الي االن محاسب شركه نون للمشروعات واالستثمار

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عمان
االهلية

 علوم مالية
ومصرفية 2009 2004 بكالوريوس
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معلومات شخصية
عماد مجدي عبد الملك اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 شركة مجدي عبد الملك
وشركاه للمحاسبة والتدقيق

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب قانوني-شريك ومدير المسمى الوظيفي

55505780 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
مجدي عبد الملك ججرجس اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 شركة مجدي عبد الملك وشركاه
للمحاسبة والتدقيق

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب قانوني-مدير وشريك المسمى الوظيفي

55512514 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 الجامعة االمريكية
بالقاهرة محاسبة 2000 1996 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

شريك ومدير  شركة مجدي عبد الملك وشركاه
للمحاسبة والتدقيق

 AICPA حاصل علي شهادة 
 وزمالة جمعية المحاسبين

القانونيين االمريكية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

شريك ومدير  شــركة مجــدي عبــد الملك وشــركاه
للمحاســبة والتدقيق

 مســجل خبيــر بالمحاكــم العدليــة
ــة قطــر بدول

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة القاهرة محاسبة 1962 1958 بكالوريوس تجارة
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معلومات شخصية
احمد تيسير الثالثيني اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مجموعة القرية التجارية جهــــــة العمـــــــــــل فلسطيني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير التدقيق الداخلي المسمى الوظيفي

55344537 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمد إسماعيل عبد القادر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المحاسبون العرب جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير تدقيق المسمى الوظيفي

55563949 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

االردن 2009 بكالوريوس مالية ومصرفية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدقق حسابات طالل أبو غزاله

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3 سنوات محاسب شركة المتحدة للسيارات
محاسب طالل أبو غزاله

المجلس االعلي للتعليم

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

االردن محاسبة 2008 1999 بكالوريوس
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معلومات شخصية
عبد المجيد محمود عبد المجيد المال اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة اتصاالت قطر -كيوتل جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير متابعة الديون المسمى الوظيفي

55530309 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 13110 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم محمد جميل جاد اهلل

ادوتوار جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير حسابات المسمى الوظيفي

66886911 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1994 1989 بكالوريوس إدارة واقتصاد

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من 1994الي 1996 محاسب/مدقق وزارة المواصالت والنقل

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان مدقق ديلويت اند توش
سنة و9 اشهر مدقق رودل اند بارتنر

سنتان محاسب  شركة الريان لالعالم

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

االردن محاسبة 2009 2005 بكالوريوس
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معلومات شخصية
محمد خليل المطري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 مجموعة المستثمرين
القطرين

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير التدقيق الداخلي المسمى الوظيفي

55253417 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمد شلبي بسيوني بسيوني اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 مكتب الدكتور هاشم السيد للمحاسبة
والتدقيق

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

30344801 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

    shalaby.m93@yahoo.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

االردن محاسبة 2003 1999 بكالوريوس
2013 CPA
2016 CIA

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

9سنوات مدقق ديلويت اند توش[

سنة وشهرين محاسب اول شركة الحكمة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنة محاسب ومراجع قطر للمساكن السريعة
3 سنوات محاسب  مكتب ياسر عبد التواب هيكل

للمحاسبة والتدقيق
2018/4/8الي االن محاسب الســيد هاشــم  الدكتــور   مكتــب 

والتدقيــق للمحاســبة 

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عين
شمس محاسبة 2013 2009  بكالوريوس تجارة شعبة لغة

انجليزية
 أكاديمية المحاسبين

-القاهرة محاسبة 2013 دورة تدربية اساسيات
المحاسبة واعداد التقارير المالية 
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معلومات شخصية
محمد شكري عبد الحميد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 مكتب الدكتور هاشم السيد
للمحاسبة والتدقيق

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

55084080 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

 mohamedshokry14@live.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
مها العبد الطويل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مستقل جهــــــة العمـــــــــــل اردنية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب اداري المسمى الوظيفي

55487860 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2014 2011 بكالوريوس تجارة
الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنة محاسب ومراجع  مكتب ياسر هيكل
للمحاسبة والتدقيق

3 سنوات محاسب شركة مطبخ الحرية

2018/4/8الي االن محاسب  مكتب الدكتور هاشم السيد
للمحاسبة والتدقيق

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2006-2002 محاسب هورايزون
محاسب اداري فتش قطر

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2002 1998 بكالوريوس إدارة واقتصاد
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معلومات شخصية
شريف شرف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 احمد توفيق وشركاه
محاسبون قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك تدقيق المسمى الوظيفي

66759666 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 5583 صنـــــدوق البــــريــــــد

          sheriff.sharaf@mazars.qa البريد االلكتروني 44447364 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
احمد توفيق نسيم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 احمد توفيق وشركاه محاسبون
قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المدير المسمى الوظيفي

55501491 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 5583 صنـــــدوق البــــريــــــد

ahmed.tawfik@mazars.qa البريد االلكتروني 44447364 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عين
شمس-مصر محاسبة 1997 1993 بكالوريوس تجارة

 الواليات المتحدة
االمريكية

 محاسب قانوني
معتمد 2008 CPA محاسب قانوني معتمد

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

1995الي 2006 الشريك الرئيسي شركة نوار وشركاه محاسبون قانونيون

1984الي1995 المدير المحلي شركة نوار وشركاه محاسبون قانونيون

2006 الي االن الشريك المدير احمد توفيق وشركاه محاسبون قانونيون

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1978 1975 بكالوريوس تجارة

 الواليات المتحدة
االمريكيه

 محاسب قانوني
معتمد 2007 CPA محاسب قانوني معتمد

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2018-2002 مدير تنفيذي-اخر مسمي  كي بي ام جي- برايس
وويترهاوس كوبرز

منذ 2018 الي االن شريك تدقيق  احمد توفيق وشركاه
محاسبون قانونيون
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معلومات شخصية
ايمان جابر محمد احمد سالم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مستقل جهــــــة العمـــــــــــل مصرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المسمى الوظيفي

33154529 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
حنان عاطف سعد حسن اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مستقل جهــــــة العمـــــــــــل مصرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المسمى الوظيفي

77784655 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة
االسكندرية محاسبة 1997 1993 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدير حسابات وزارة المالية باالسكندرية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنة مراجع الهيئه العامة للبترول
سنتان محاسب قانوني مكتب محاسبة ومراجعة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عين
شمس محاسبة مالية 2010 2008 دبلوم

 جامعة عين
شمس محاسبة 2006 2002 بكالوريوس
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معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حمزه محمد

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

77573418 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
رباب محمود أبو وطفة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جمعية قطر الخيرية جهــــــة العمـــــــــــل فلسطينية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مسؤول موازنة وتقارير مالية المسمى الوظيفي

55525813 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة المنوفية محاسبة 1999 1996 بكالوريوس تجارة

2008 AICPA

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدير حسابات وزارة المالية باالسكندرية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنه ونصف الهيئة العامة للسياحة
سنتان قطر للبترول

محاسب مؤسسة حمد الطبية

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 1999 1996 بكالوريوس إدارة واقتصاد

جامعة حمد بن خليفة 2014 ماجستير في التمويل االسالمي

2017 CMA
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معلومات شخصية
طارق محمد احمد الصاوي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جهــــــة العمـــــــــــل شركة عبد اهلل عبد الغني مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مشرف حسابات المسمى الوظيفي

55498179 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عمرو محمد عبد الباري اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة االسراء التجارية جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب اول المسمى الوظيفي

77279892 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

مصر محاسبة 1993 1990 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

4 سنوات رئيس حسابات شركة مداد

4 سنوات مدقق داخلي مجموعة المسعد

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب اول شركة االسراء التجارية

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

محاسبة 2006 2002 بكالوريوس تجارة
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معلومات شخصية
الحسين محمد احمد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الشركة القطرية اللبنانية جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم محمد عبد الفتاح محمد البيلي

 شركة يوسف واحمد بو هندي
للتجارةالمحدودة

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المدير المالي المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان محاسبة 1991 1987 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2004-2001 رئيس قسم الحسابات  شركة الدرة للتجارة
والتسويق

2001-1993 محاسب  شركة شبيكة اخوان
المحدودة-السودان

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مستشار مالي  الشــركة القطريــة الســعوديه
للتمنية

مدير مالي شركة الجليل للتجارة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

مصر محاسبة 1998 1994 بكالوريوس
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معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم محمد فؤاد كامل محمد

شركة المال القابضة جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير مالي المسمى الوظيفي

70747449 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 24415 صنـــــدوق البــــريــــــد

mrmohamedfouad@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم              يوسف زهير البطرني

جهــــــة العمـــــــــــل سوري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة القاهرة
مصر محاسبة 2008 2005 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

8سنوات مدير مالي شركة المال القابضة

2سنة مدير مالي  مكتب الدكتور هاشم السيد
للمحاسبة والتدقيق

2سنة محاسب  مكتب طارق لطفي )محاسب
 )قانوني

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

مدقق حسابات مكتب داود وشركاه
3 اشهر متدرب البنك التجاري

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 كلية شمال
االطلنطي محاسبة 2009 2005 دبلوم
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معلومات شخصية
هبة توفيق اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 احمد توفيق وشركاه
محاسبون قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل مصرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك المسمى الوظيفي

55523925 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 5583 صنـــــدوق البــــريــــــد

                  heba.tawfik@mazars.qa البريد االلكتروني 44447364 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
مهاب سامي مسلم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 حمد توفيق وشركاه
محاسبون قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك تدقيق المسمى الوظيفي

66867546 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 5583 صنـــــدوق البــــريــــــد

      mohab.samy@mazars.qa البريد االلكتروني 44447364 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

االمريكيــة  الجامعــة 
بالقاهــرة محاسبة 2006 2002 بكالوريوس تجارة

 الواليــات المتحــدة
االمريكيــة

 محاسب
قانوني معتمد 2013 CPAمحاسب قانوني معتمد 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2010-2007 مدقق ثاني برايس ووترهاوس كوبرز-قطر

2012-2011 مدقق اول برايس ووترهاوس كوبرز-
نيويورك

من 2006 الي االن شريك  احمد توفيق وشركاه محاسبون

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

منذ 2017 شريك تدقيق  احمــد توفيــق وشــركاه محاســبون
قانونيــون

2017-2012 مدقق داخلي اول قطر غاز
2012-2007 مساعد مدير تدقيق برايس ووترهاوس كوبرز-قطر

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 كلية شمال
االطلنطي محاسبة 2009 2005 بكالوريوس محاسبة

 الواليات المتحدة
االمريكية

 محاسب
قانوني معتمد 2013 CPAمحاسب قانوني معتمد
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معلومات شخصية
إبراهيم احمد فتح اهلل محمد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مجموعة جيوان القابضة جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير مالي المسمى الوظيفي

77038003 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 1661 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44440855 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم احمد حسن احمد جالل

 مجموعة غانم بن سعد ال سعد
واوالدة القابضة

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس حسابات المسمى الوظيفي

55834985 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 4219 صنـــــدوق البــــريــــــد

          omarjooz@yahoo.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

طنطــا- جامعــة 
مصــر محاسبة 2000 1996 بكالوريوس تجارة

طنطــا-ITCمركز 
مصر 2009 icdl 

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

7سنوات محاسب بدر للمقاوالت والتجارة

2سنة محاسب النصر للمباني واالنشاءات

3سنوات مدير مالي مؤسسة االشراف التجارية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

10سنوات رئيس حسابات  مجموعة غانم بن سعد

8سنوات محاسب مجموعة المناع
11سنة مراجع رئيسي مكتب قطر للمحاسبة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عين
شمس-مصر محاسبة 1988 1983 بكالوريوس تجارة
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معلومات شخصية
السيد يوسف احمد يوسف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مجموعو بورتو القابضة جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المدير المالي المسمى الوظيفي

55839226 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
احمد الزعيم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

Ernst&young جهــــــة العمـــــــــــل كندي الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

33201255 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 200795 صنـــــدوق البــــريــــــد

ahmed.alzaeem@qa.ey.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

مصر محاسبة 1995 1992 بكالوريوس تجارة

قطر محاسبة 2009 CFM 
الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2015-2008 المدير المالي مجموعة المسند

2005-2003 المسند ردي مكس

2003-2000 محاسب المسند ردي مكس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن Ernst&young مدقق حسابات

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر محاسبة 2015 2011 بكالوريوس

جامعة قطر محاسبة 2018 2015 ماجستير
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معلومات شخصية
بشير محمود يوسف عبد الرازق اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 الشركة اإلسالمية القطرية
للتامين

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير حسابات المسمى الوظيفي

55291296 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 22676 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44550008 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
حسان داود حسن الصمادي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة بيت االستثمار جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير اول-إدارة التدقيق الداخلي المسمى الوظيفي

55972611 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 22633 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44834449 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

الهند-جامعة بونا  محاسبة
وتدقيق 1992 1989 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

17سنة محاسب-مشرف حسابات  الشركة اإلسالمية القطرية
للتامين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2002الي االن شركة بيت االستثمار

2000-1998 مساعد مدرس جامعة البلقاء التطبيقية
1994-1991 مدقق داخلي بنك االتحاد لالدخار

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 الواليات المتحدة
االمريكية

إدارة اعمال-
محاسبة 1981 1978 بكالوريوس
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معلومات شخصية
خالد إسماعيل علي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 شركة الميرة للمواد
االستهالكية

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق داخلي رئيسي المسمى الوظيفي

55409506 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3371 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44834449 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
خالد شعبان علي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الفيصل القابضة جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

66738255 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة عين شمس محاسبة 1988 1984 بكالوريوس تجارة

 الســجل العــام وزارة
ــر المالية-مص التدقيق 2004 شهادة محاسب قانوني

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

1998-1991 مدير المراجعة الداخلية جمعية الريان التعاونية

 عضو مجلس إدارة الجمعية
العلمية للمحاسبين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

4سنوات محاسب شركة بن ثان للمقاوالت

سنة محاسب الياسكو

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة عين
شمس-مصر محاسبة 2006 2002 بكالوريوس
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معلومات شخصية
رحاب شعبان علي اسماعيل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جهــــــة العمـــــــــــل مستقل مصرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

66524850 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
راشد بن راشد بن همام العبد هلل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مؤسسة جسر قطر-البحرين جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

رئيس قسم المشتريات والمخازن المسمى الوظيفي

55022211 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 10068 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44128838 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة عين شمس محاسبة 1998 1994 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

محاسب مؤسسة الربا التعليمية

2010-2005 مشرف حسابات بنك الدوحة االسالمي

2005-2003 محاسب حبيب قطر للصرافة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان رئيس قسم المشتريات والمخازن مؤسسة جسر قطر-البحرين

سنة مراجع حسابات وزارة الطاقة والصناعة
10سنوات محاسب إدارة الجمارك

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا محاسبة 2001 1997 بكالوريوس
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معلومات شخصية
رستم مصطفي يوسف شديد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 المحاسبون العرب-العيد
وشركاه

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المدير المسمى الوظيفي

55535788 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 6879 صنـــــدوق البــــريــــــد

                gt@qatar.net.qa البريد االلكتروني 44367846 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
ريان احمد مصطفي الريان اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ريان احمد الريان وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المسؤول المسمى الوظيفي

55521870 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3780 صنـــــدوق البــــريــــــد

  rayyanauditors@yahoo.com البريد االلكتروني 44438575 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة بيروت العربية محاسبة 1972 1968 بكالريوس
عضو جمعية المحاسبين االسترالية

 عضو زميل المنظمة العربية لخبراء
المحاسبة القانونين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن الشريك المدير  المحاسبون العرب -العيد
وشركاه

27 سنة مدير مكتب طالل أبو غزالة
 عضو المجمع العربي 

للمحاسبين القانونيين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

13سنة مدير مسئول سابا وشركاهم

30سنة مالك المكتب مكتب الريان لتدقيق الحسابات
10سنة الشريك المسئول ريان احمد الريان وشركاه

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة بيروت العربية محاسبه 1966 بكالوريوس محاسبه
زميل جمعية المحاسبين الدولية

زميل جمعية المحاسبين االمريكية
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معلومات شخصية
ريتا عطاهلل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جهــــــة العمـــــــــــل لبنانية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

66591365 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

         r_atallah@hotmail.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
ABOUBAKR MOHAMED ABOUBAKR ALI اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

DELTA CONSTRUCTION
&BUILDING.CO

جهــــــة العمـــــــــــل EGYPTION الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

ACCOUNTANT AUDITING المسمى الوظيفي

77688857 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 22490 صنـــــدوق البــــريــــــد

         baker2050@gmail.com البريد االلكتروني 44128838 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة الكسليك
لبنان

 تدقيق
محاسبة 2003 1999  بكالوريوس

جامعة قطر  تدقيق
محاسبة 2015 2013 ماجستير

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنتان محاسب معهد الدوحة للدراسات العالية

سنتان مساعد مدرس جامعة قطر

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

ACCOUNTANT AUDITING DELTA CONSTRUCTION&BUILDIN

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

menoufia university accounting 2005 2003 faculty of commerce

quesna-egypt technical commercial 
institutes 2002 2000 commercial technical institute
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معلومات شخصية
سمير مصطفي محمد سالم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 المحاسبون العرب -العيد
 وشركاه

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك المسمى الوظيفي

55554673 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 6879 صنـــــدوق البــــريــــــد

                           gt@qatar.net.qa البريد االلكتروني 44367846 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
إبراهيم محمد يوسف الحاج عيد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

المحاسبون العرب-العيد وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المدير المسمى الوظيفي

55509251 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 6879 صنـــــدوق البــــريــــــد

                    gt@qatar.net.qa البريد االلكتروني 44128838 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة بير زيت إدارة اعمال 1982 1978 بكالوريوس إدارة اعمال

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن شريك المحاسبون العرب-العيد وشركاه

20سنة مدير مكتب طالل أبو غزاله
 عضو جمعية المجمع العربي

للمحاسبين القانونيين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن الشريك المدير المحاسبون العرب-العيد وشركاه
34 سنة محاسب اول وزارة المالية

والمراجعــة المحاســبة  هيئــة  فــي   عضــو 
العربيــة الخليــج  التعــاون  مجلــس  لــدول 

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة بيروت العربية محاسبة 1972 1968 بكالوريوس محاسبة
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معلومات شخصية
شاهر موسي خليل غنيم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 مجموعة الدرويش/قاسم
درويش فخرو واوالدة

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير التدقيق الداخلي للمجموعة المسمى الوظيفي

55201973 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 350 صنـــــدوق البــــريــــــد

         r_atallah@hotmail.com البريد االلكتروني 44426378 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
ASAB ABDULLA اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

HUSSAIN ALOBAIDLY&PARTNERS 
PUBLIC ACCOUNTANTS جهــــــة العمـــــــــــل INDIAN الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

AUDITOR المسمى الوظيفي

55052059 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 9866 صنـــــدوق البــــريــــــد

         baker2050@gmail.com البريد االلكتروني 44416334 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة الزيتونة
االردنية محاسبة 1999 1995  بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن  مدير التدقيق الداخلي
للمجموعة مجموعة الدرويش

من 2001الي 2005 مدقق حسابات خارجي مجموعة طالل أبو غزالة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

C.A.INTER AUDITING 2008 2005 INSTITUTE OF CHSRTERED 
ACCOUNTANTS OF INDIA

M COM AUDITING 2004 2001 UNIVERSITY OF CALICUT

B COM AUDITING 2001 1999 UNIVERSITY OF CALICUT
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معلومات شخصية
احمد خطري عمار اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

جهــــــة العمـــــــــــل  الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
عبداهلل فرج إبراهيم أبو طويله اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

فرج إبراهيم أبو طويله وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير تدقيق المسمى الوظيفي

55867408 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 22589 صنـــــدوق البــــريــــــد

        a.abutawela@fia.com.qa البريد االلكتروني 44363241 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة قطر بكالوريوس
 تدريب في اسبانيا لمدة 8اشهر

كمساعد محاسب
 6اشهر كمحاسب خريج تخصص
محاسبة رئيسي ومالية فرعي

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن مدير تدقيق  مكتــب فــرج إبراهيــم أبــو طويلــة
والتدقيــق للمحاســبة 

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة العلوم
التطبيقية-االردن محاسبة 2008 2004 بكالوريوس

 عضو في جمعية
 مدقيقين الحسابات

الفلسطينية

 تدقيق
حسابات 2010 عضو
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معلومات شخصية
فرج إبراهيم أبو طويله اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 المحاسبون العرب -العيد
 وشركاه

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المدير العام المسمى الوظيفي

55804495 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 22589 صنـــــدوق البــــريــــــد

        abu_tawela@hotmail.com البريد االلكتروني 44363241 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
فؤاد عبد الكريم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة فؤاد عبد الكريم وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المدير المسمى الوظيفي

55507114 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 4075 صنـــــدوق البــــريــــــد

    fuad.abdulkareem@tgsfuad-qatar.com البريد االلكتروني 44362961 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة القاهرة محاسبة 1971 1967 بكالوريوس تجارة
1999 االيزو للتدقيق 

 جمعية مدقيقين
الحسابات الفلسطنية

تدقيق
حسابات  2010 عضو

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الي االن المدير العام  شركة فرج إبراهيم أبو طويلة
وشركاه للمحاسبة والتدقيق

6سنوات المدير العام مكتب خليفة ال خليفة
3سنوات مدير تدقيق  مكتب عبد العزيز ال خليفة للمحاسبين

القانونيين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

1990-1987 إبراهيم العباسي وشركاه
1996وحتي االن فؤاد عبد الكريم وشركاه

1996-1990 رئيس حسابات الشركة القطرية للصناعات التحويلية

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

محاسبة الجامعة األردنية 1987 بكالوريوس
 خبير معتمد لدي المحاكم

القطرية
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معلومات شخصية
عمرو ماهر سعد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 بروفيشنال بيلدرز
كونتراكتينغ

جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

المدير المالي المسمى الوظيفي

77177897 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 9714 صنـــــدوق البــــريــــــد

             a.saad@profbuilders.com البريد االلكتروني 44373854 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
الكي شينا اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديلويت اند توش جهــــــة العمـــــــــــل الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك-االستشارات المالية المسمى الوظيفي

66085166 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 431 صنـــــدوق البــــريــــــد

                       lchhina@deloitte.com البريد االلكتروني 44422131 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

بيروت  مالية
ومحاسبة 2007 2003  بكالوريوس في المحاسبة

واإلدارة المالية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

6سنوات مدقق حسابات رئيسي ديلويت

3سنوات مسئول موازنة شركة الريان

4سنوات المدير المالي  شركة بروفيشنال بيلدرزللمحاسبين
القانونيين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن
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معلومات شخصية
سليم مامود اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديلويت اند توش جهــــــة العمـــــــــــل الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك المسمى الوظيفي

33259512 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 431 صنـــــدوق البــــريــــــد

          samamode@deloitte.com البريد االلكتروني 44422131 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
ماهر عثمان جاه الرسول عثمان اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وزارة الدفاع جهــــــة العمـــــــــــل سوداني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

محاسب المسمى الوظيفي

55317729 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3323 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44612189 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

سنة محاسب كامبردج للتجارة
14 سنة محاسب وزارة الدفاع

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

السودان محاسبة 1996 1992 بكالوريوس

السودان محاسبة 2009 2008 ماجستير
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معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم محمد عبد الحسن بهجه

ريان احمد الريان وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل لبناني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المدير المسمى الوظيفي

55841807 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3780 صنـــــدوق البــــريــــــد

        rayyanauditors@yahoo.com البريد االلكتروني 44438575 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمد عثمان باهيميا اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديلويت اند توش جهــــــة العمـــــــــــل الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك المسمى الوظيفي

44341112 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 431 صنـــــدوق البــــريــــــد

     mbahemia@deloitte.com البريد االلكتروني 44422131 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

الجامعة اللبنانية محاسبه 1980 بكالوريوس محاسبه
 زميل الجمعية االمريكية للمحاسبن

المعتمدين
 زميل نقابة المحاسبين التجارين

لبنان
الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

16سنة مدير تدقيق ديلويت
20سنة رئيس التدقيق الداخلي المالحة العربية

الشريك المدير ريان احمد الريان وشركاه

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

إلى اآلن شريك ديلويت اند توش

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن
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معلومات شخصية
برادلي هوليداي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديلويت اند توش جهــــــة العمـــــــــــل الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك المسمى الوظيفي

44341112 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 431 صنـــــدوق البــــريــــــد

            mbahemia@deloitte.com البريد االلكتروني 44422131 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمد فوزي عبد العزيز كرد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة ساسير لالنشاءات جهــــــة العمـــــــــــل ليبي الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير حسابات المسمى الوظيفي

308996279 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 200158 صنـــــدوق البــــريــــــد

                 mkurd@sacyr.com البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

شريك ديلويت اند توش

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

ثالث سنوات مدقق اول مكتب برايس ووترهاوس كويرزليبيا
اربع سنوات مدير مالى شركة شندلر للمصاعد
ست سنوات مدير حسابات شركة ساسير لالنشاءات

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

ليبيا محاسبة 2006 2002 بكالوريوس محاسبة
 المجمع العربي

للمحاسبين القانونيين
محاسبة-

تدقيق-ضرائب 2010 2008  محاسب عربي قانوني معتمد
acpa
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معلومات شخصية
محمد رفعت عبداهلل محمد خليل اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ريان احمد الريان وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير المكتب المسمى الوظيفي

55545895 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3780 صنـــــدوق البــــريــــــد

                 auditor@qatar.net.qa البريد االلكتروني فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمود نبيل علي سمره اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 شركة ناجي حسني عبد العزيز
وشركاه محاسبون قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق مالي المسمى الوظيفي

55653955 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 11964 صنـــــدوق البــــريــــــد

     mahmoudnabil@nagyhosny.com البريد االلكتروني 44422760 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعه الزقازيق محاسبة 1974 بكالوريوس تجاره
 زميل الجمعية المصرية لخبراء

المحاسبة القانونين

 زميل المنظمة العربية لخبراء المحاسبة
القانونين

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

25سنة مدير المكتب ريان احمد الريان وشركاه
10سنوات مدير تدقيق مكتب الريان لتدقيق الحسابات

2سنه مدقق رئيسي مكتب الريان لتدقيق الحسابات

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3سنوات مدقق مالي  شركة ناجي حسني عبد العزيز
وشركاة محاسبون قانونيون

3سنوات مدقق داخلي مجموعة بن الدن السعودية
6سنوات محاسب مالي اخري

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة طنطا محاسبة مالية 2007 2003 بكالوريوس تجارة

مصر  محاسبة
التكاليف 2008 2007 دبلومة محاسبة التكاليف

مصر إدارة اعمال 2009 2008 دبلومة االعمال
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معلومات شخصية
ناجي حسني عبد العزيز اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ناجي حسني عبد العزيز
وشركاه محاسبون قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير وشريك المسمى الوظيفي

55851376 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 11964 صنـــــدوق البــــريــــــد

                 nagy@nagyhosny.com البريد االلكتروني 44422760 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
محمود نبيل علي سمره اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 شركة ناجي حسني عبد العزيز
وشركاه محاسبون قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق مالي المسمى الوظيفي

55653955 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 11964 صنـــــدوق البــــريــــــد

     mahmoudnabil@nagyhosny.com البريد االلكتروني 44422760 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة القاهرة محاسبة 1990 1986 بكالوريوس تجارة

االردن 2009  خبير المعاير الدولية العداد
التقارير المالية

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

4 سنوات مدير وشريك  مكتب ناجي حسني عبد العزيز
وشركاه محاسبون قانونيون

10سنوات مدقق حسابات مكتب الكواري محاسبون قانونيون

19 سنة خبير حسابي ومحكم ممارس المجلس االعلي للقضاء

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3سنوات مدقق مالي  شركة ناجي حسني عبد العزيز
وشركاة محاسبون قانونيون

3سنوات مدقق داخلي مجموعة بن الدن السعودية
6سنوات محاسب مالي اخري

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة طنطا محاسبة مالية 2007 2003 بكالوريوس تجارة

مصر  محاسبة
التكاليف 2008 2007 دبلومة محاسبة التكاليف

مصر إدارة اعمال 2009 2008 دبلومة االعمال
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معلومات شخصية
مدحت صالحة اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديلويت اند توش جهــــــة العمـــــــــــل لبناني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك المسمى الوظيفي

44341112 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 431 صنـــــدوق البــــريــــــد

                 msalha@deloitte.com البريد االلكتروني 44422131 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
رامي محمد القضاه اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديلويت اند توش جهــــــة العمـــــــــــل أردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك المسمى الوظيفي

55806855 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 431 صنـــــدوق البــــريــــــد

                 rqudah@deloitte.com البريد االلكتروني 44422131 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

الجامعة اللبنانية محاسبة وتمويل 1995 1992 بكالوريوس

AICPA 1997 CPA شهادة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

2008 إلى اآلن شريك ديلويت اند توش

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

إلى اآلن شريك ديلويت اند توش

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

عمان-األردن محاسبة 1999 1995 بكالوريوس

USA 2003 CPA شهادة
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معلومات شخصية
اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم         مراد محمود

 شركة فؤاد عبدالكريم
وشركاه

جهــــــة العمـــــــــــل قطري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك رئيسي المسمى الوظيفي

55104646 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 4075 صنـــــدوق البــــريــــــد

    murad.mahmoud@tgsfuad-qatar.com البريد االلكتروني 44362961 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
مهند شلو اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة فؤاد عبدالكريم وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك خدمات التدقيق المسمى الوظيفي

55849776 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 4075 صنـــــدوق البــــريــــــد

 muhanad.shilu@tgsfuad-qatar.com البريد االلكتروني 44362961 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة فينيكس علوم مالية 1990 1986 بكالوريوس

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

3 سنوات مسئول حسابات شركات بنك ا ي زد كرندليز

3 سنوات مسئول قروض الشركات بنك ا ي زد كرندليز

4سنوات نائب الرئيس لالستثمار سيتي بنك-جنيف

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من 1997وحتي االن شريك خدمات التدقيق شركة فؤاد عبد الكريم وشركاه

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة
فيالدلفيا-االردن محاسبه 1996 1992 بكالوريوس
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معلومات شخصية
ريان احمد مصطفي الريان اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ريان احمد ريان وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المسؤول المسمى الوظيفي

55521870 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 3780 صنـــــدوق البــــريــــــد

                    rayyanauditors@yahoo.com البريد االلكتروني 44438575 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
مهند شلو اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شركة فؤاد عبدالكريم وشركاه جهــــــة العمـــــــــــل اردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك خدمات التدقيق المسمى الوظيفي

55849776 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 4075 صنـــــدوق البــــريــــــد

 muhanad.shilu@tgsfuad-qatar.com البريد االلكتروني 44362961 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة بيروت العربية محاسبة 1966 بكالوريوس محاسبة
زميل جمعية المحاسبين العرب الدولية 

زميل جمعية المحاسبين األمريكية
الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

13سنة مدير مسؤول سابا وشركاهم

30سنة مالك المكتب مكتب الريان لتدقيق الحسابات

10سنة الشريك المسؤول  مكتب ريان احمد الريان
وشركاه

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من 1997وحتي االن شريك خدمات التدقيق شركة فؤاد عبد الكريم وشركاه

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 جامعة
فيالدلفيا-االردن محاسبه 1996 1992 بكالوريوس
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معلومات شخصية
وليد سليم اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديلويت اند توش جهــــــة العمـــــــــــل الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

شريك المسمى الوظيفي

66752592 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 431 صنـــــدوق البــــريــــــد

                               wslim@deloitte.com البريد االلكتروني 44422131 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
سامر حسين الجاغوب اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ديلويت اند توش جهــــــة العمـــــــــــل أردني الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المدير المسمى الوظيفي

66640777 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 431 صنـــــدوق البــــريــــــد

       sjaghoub@deloitte.com البريد االلكتروني 44422131 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

إلى اآلن شريك ديلويت اند توش

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

إلى اآلن الشريك المدير ديلويت اند توش

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

لبنان تمويل 2005 2001 بكالوريوس
لبنان محاسبة تمويل 2008 2006 ماجستير
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معلومات شخصية
ياسين عبدالرحمن الشريف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 مكتب حسين العبيدلي
وشركاه

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

الشريك المدير/محاسب قانونى المسمى الوظيفي

55508408 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 9866 صنـــــدوق البــــريــــــد

            yassenelsherif@qatar.net.qa البريد االلكتروني 44416334 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
وليد محمد محمود المنشاوي اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 حسين العبيدلي وشركاه
محاسبون قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدقق حسابات المسمى الوظيفي

55155142 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 9866 صنـــــدوق البــــريــــــد

   waleedauditor@gmail.com البريد االلكتروني 44416334 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة الزقازيق/مصر محاسبة 1978 1974 بكالوريوس تجارة
 المعهد األمريكي للمحاسبين

القانونيين المعتمدين محاسبة 2009 2008  عضو المعهد األمريكي للمحاسبين
AICPA القانونيين المعتمدين 

 المجمع العربي
للمحاسبين القانونيين

 محاسبة و
مراجعة 2009 2008 عضو المجمع العربي

للمحاسبين القانونيين 
الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من عام 1989وحتي االن الشريك المدير/محاسب قانوني مكتب حسين العبيدلي وشركاه

4سنوات مدير مراجعة ERNST&YOUNG-EGYPT
6سنوات مدير مراجعة KPMGEGYPT

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

13سنة مدقق حسابات  مكتب حسين العبيدلي
وشركاه محاسبون قانونيون

3سنوات مدقق حسابات مكتب عبد العزيز حجازي
4سنوات محاسب مكتب طارق جمعة

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة القاهرة محاسبة 2001 بكالوريوس
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معلومات شخصية
يوسف عبداهلل يوسف اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 مكتب فاطمة الحمد ويوسف
عبدهلل

جهــــــة العمـــــــــــل مصري الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير وشريك المسمى الوظيفي

55214417 مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 30402 صنـــــدوق البــــريــــــد

                    yousef5214@yahoo.com البريد االلكتروني 44435330 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

معلومات شخصية
فاطمة الماس سعيد جمعة الحمد اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 مكتب فاطمة الحمد ويوسف عبداهلل
مراجعون ومحاسبون قانونيون

جهــــــة العمـــــــــــل قطرية الجــــــــــنسيــــــــــــــــــــة

مدير وشريك المسمى الوظيفي

مـــــــوبايـــــــــــــــــــــــــل 30402 صنـــــدوق البــــريــــــد

البريد االلكتروني 44435330 فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

جامعة طنطا محاسبة 1990 1986 بكالوريوس تجارة

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من 2006وحتي االن مدير وشريك  مكتب فاطمة الحمد ويوسف عبداهلل
مراجعون ومحاسبون قانونيون

15سنة خبير حسابي محاكم دوله قطر

الخبرات العملية في مجال المحاسبة والتدقيق

الـــــــــــمــــــــدة المسمى الوظيفي جهــــــــــة العمــــــــــل

من 2006وحتي االن مدير وشريك  مكتب فاطمة الحمد ويوسف عبداهلل
مراجعون ومحاسبون قانونيون

 رئيسة وحدة الدعم
اإلداري والمالي

 وزارة األوقاف والشؤون
االسالمية

 

المؤهالت العلمية

مكــان الدراسة الـتخـــصـــــــص
ســـنــــــة الـــــدراسة

الدرجة العلمية أو المهنية
إلـــــــى مـــــن

 االكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا إدارة مالية بكالوريوس
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 بيانات مكاتب
و شركات المحاسبة

والتدقيق
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 كشف بأسماء
مكاتب المحاسبة
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كشف بأسماء
شركات المحاسبة
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كشف بأسماء
مكاتب المحاسبة العالمية 
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