سيرة ذاتية

c.v
البيانات الشخصية :
االســـم  :دكتور/خالد محمد حلمي أبو المكارم على االنصارى
الوظيفة  :عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة  -جامعة سوهاج
 :منسق برنامج المحاسبة بقسم العلوم اإلدارية  -كلية المجتمع  -جامعة جازان
الحالة االجتماعية  :متزوج  4 ،أوالد
تاريخ الميالد 1962/2/19 :

المؤهالت العلمية

:

 بكالوريوس التجارة -شعبة المحاسبة -جامعة أسيوط -مايو -1983جيد جدا ( األول على الدفعة ) ماجستير في المحاسبة -كلية التجارة بسوهاج -جامعة أسيوط -1992بعنوان(ترشيد اإلنفاق علىالمستلزمات السلعية بهدف رفع الكفاية اإلنتاجية  -دراسة تطبيقية على شركة السكر والتقطير المصرية)
 دكتوراه الفلسفة في المحاسبة -كلية التجارة بسوهاج -جامعة جنوب الوادى 2001بعنوان(ترشيداإلنفاق في الوحدات غير الهادفة للربح في إطار الفكر المحا سبى والفكر االسالمى)
الدورات التي تم الحصول عليها واللقاءات التي تم المشاركة فيها :
 دورة اإلحصاء بمعهد الدراسات اإلحصائية-جامعة القاهرة دورة حاسب آلي بمركز الحاسب اآللي -جامعة أسيوط دورة المعلم التربوي بكلية التربية  -جامعة أسيوط اجتياز امتحان التوفل الدولى -الجامعة األمريكية دورة تدريب المدربين  TOTالتابعة لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتبالجامعات المصرية FLDP
 ورش عمل متعددة متعلقة بمشروعات توكيد الجودة واالعتماد بالجامعات المصرية  ،وصندوق تطويرالتعليم العالى  ،وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات (منها دورات فى التدريس بالتقنية ،
أخالقيات وآداب المهنة  ،تصميم منهج  ،المواصفات القياسية لخريجى كلية التجارة  ،تقييم التدريس )
 -دورة تدريبية تكميلية لمشروع  FLDPفي مهارات التواصل واالتصال والعرض الفعال

 دورة المراجعين الداخليين ضمن مشروع ضمان الجودة واالعتماد بجامعة سوهاج لقاء مع أ.د .مدير المركز القومى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بشان وضع التصورالمستقبلى لبرنامج تنمية القدرات
 لقاء مع أ.د.وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى لمناقشة أحوال أعضاء هيئة التدريس من خاللدعوة مدربى مشروع تنمية القدرات
ـ ورش عمل لمعايير الجودة بكلية المجتمع ـ جامعة جازان
ـ ورشة عمل عن الدراسة الذاتية ـ عمادة التطوير األكاديمى ـ جامعة جازان
 ورشة عمل لتأهيل الطالب لسوق العمل بكلية المجتمع – جامعة جازان المشاركة فى اللقاء األكاديمى الثانى لوكالة الجامعة للشئون األكاديمية (جامعة جازان ) بعنوان تجويداإلختبارات والتقويم
 محكم أكاديمى للطالب المتقدمين للمؤتمرات العلمية الطالبية السنوية على مستوى جامعة جازانوجامعات المملكة العربية السعودية
 دورة تدريبية خاصة بالتعليم االلكترونى بجامعة جازان وفق برنامج JUMP المشاركة في الملتقى الثانى لإلبداع وريادة األعمال بجامعة جازان ديسمبر 2015 المشاركة في الملتقى الرابع للجودة والتطوير األكاديمى بجامعة جازان أبريل 2016 الملتقى العلمي السادس و السابع والثامن لطالب و طالبات جامعة جازان أبريل -2016- 20152017
 دورة تدريبية عن تصميم المناهج بعمادة التطوير األكاديمى بجامعة جازان ديسمبر 2016 ورشة عمل عن اعداد تقرير البرنامج  P.Sعمادة التطوير األكاديمى بجامعة جازان أكتوبر 2017 ورشة عمل عن مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية  KPIبعمادة التطوير األكاديمى بجامعة جازانأكتوبر 2017
 ورشة عمل عن مشروع نحو بيئة تعلم ابداعية بجامعة جازان ( مبادرة تنمية االبداع واالبتكاربالجامعات السعودية

األنشطة التعليمية والتدريبية والمهنية والبحثية ورعاية األنشطة الطالبية التى تم القيام بها
 تدريس العديد من المقررات الدراسية مع إعداد تقارير المقررات لها على مستوى مرحلة البكالوريوسلطلبة كليات التجارة والتربية (الشعبة التجارية) والهندسة والمعهد العالى لعلوم الكومبيوتر وتكنولوجيا
االدارة والجامعة العمالية ( مصر )  -جامعة  7أكتوبر( بدولة ليبيا)  -وكلية المجتمع جامعة جازان
قسم العلوم اإلدارية  ،برنامج المحاسبة والتدريس فيه باللغة اإلنجليزية مع تعريب بعض المقررات الحقا
( السعودية )  ،ومنها أصول المحاسبة المالية فى المشروعات الفردية ومحاسبة شركات األشخاص
ومحاسبة شركات االموال وأصول المراجعة وحاالت المراحعة والمحاسبة المتوسطة والمحاسبة
المتخصصة وتقييم المشروعات ودراسات الجدوى والمحاسبة االدارية والمحاسبة الحكومية ودراسات
محاسبية بلغة انجليزية وأصول محاسبة التكاليف ونظم التكاليف ونظم المعلومات المحاسبية والتحليل
المالى والتقارير المحاسبية واإلشراف على مادة المشروع  ،مع وجود كتب جامعية تم إعدادها لهذه

المقررات وتولى توزيعها المركز الجامعى للكتب بجامعة سوهاج وكذللك الحال لطالب كلية المجتمع
بجامعة جازان باللغة العربية واالنجليزية
 تدريس العديد من المقررات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا فيما يتعلق بدبلومات الدراسات العلياوتمهيدى ماجستير المحاسبة وتاهيلى دكتوراة المحاسبة والمشاركة فى االشراف على رسائل ماجستير
و دكتوراة فى المحاسبة  ،تم مناقشة رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه منها
 مشرف تنفيذى ومدرب فى العديد من البرامج التدريبية التابعة لمشروع تنمية قدرات اعضاء هيئةالتدريس والقيادات بالجامعات ومنها الجوانب المالية فى الجامعات  ،وتنمية الجدارات االدارية ،وادارة
الفريق البحثى  ،واتخاذ القرارات وحل المشكالت  ،والتخطيط االستراتيجى  ،ومهارات االتصال الفعال،
واستخدام التكنولوجيا فى التدريس  ،وكيفية إعداد السيرة الذاتية واإلستعداد وإجراء المقابالت الشخصية،
وإدارة الوقت  ،وإدارة األزمات  ،واإلدارة المكتبية  ،واألرشفة اإللكترونية  ،واإلدارة بالنتائج  ،وإدارة
الجودة واالبتكار وريادة األعمال  ،وإدارة التغيير والتطوير اإلدارى  ،والقيادة واإلبداع اإلدارى ،
والرقابة وتقييم األداء  ،ريادة األعمال ودراسات الجدوى االقتصادية  ،التطوير االدارى  ،األساليب
الحديثة لتحليل وتوصيف الوظائف  ،وذلك بجامعات سوهاج وجنوب الوادى وأسوان (بمصر ) وجازان
(بالسعودية )

 مدرب للعديد من البرامج التدريبية للمؤسسات المصرفية ومصلحة الضرائب ومشروعات تدعيمالالمركزية بالمحليات بإقليم الصعيد وشركات الطيران (بمصر ) ووزارةالصحة ووزارة العمل والشئون
االجتماعية ( بالسعودية )
 عضو فريق التطوير وعضو لجنة شئون المجتمع والبيئة ،وعضو الفريق االدارى لوحدة توكيد الجودةواالعتماد بالكلية بجامعة سوهاج ورئيس لجنة التطوير والجودة بقسم العلوم اإلدارية بكلية المجتمع
بجامعة جازان .
 عضو فريق كلية المجتمع بجامعة جازان للتشاور مع أصحاب المصالح والجهات ذات الصلة لسوقالعمل بمنطقة جازان حيث اللقاء مع ممثلين مسئولين من الغرفة التجارية ومكتب العمل وميناء جازان
وصندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد العالى للسياحة والفندقة وشركة أرامكو السعودية
 عضو فريق التخطيط االستراتيجى بالكلية بجامعة سوهاج عضو لجنة ضمان الجودة واإلعتماد األكاديمى بكلية المجتمع بجامعة جازان عضو لجنة جودة التعلم والتعليم ولجنة دعم تعليم الطالب بكلية المجتمع جامعة جازان المشاركة فى اعمال االمتحانات ورصد الدرجات واظهار النتائج بالكلية وعضو الفريق اإلدارىلمشروع تطوير نظم تقويم اإلمتحانات والطالب بجامعة سوهاج
 المشاركة فى اعداد الجداول الدراسية للمحاضرات بالكلية بجامعة سوهاج وجامعة جازان مستشار للعديد من لجان االنشطة الطالبية باتحاد الطالب ورائد العديد من االسر الطالبية بالكليةبجامعة سوهاج ومرشد أكاديمى ببرنامج المحاسبة بكلية المجتمع جامعة جازان .
 حضور العديد من معسكرات االنشطة الطالبية بمعهد اعداد القادة بالقاهرة واالسكندرية وبورسعيدوالتابع لوزارة التعليم العالى
 الحصول على تصريح بمزاولة مهنة محاسب قانونى بجانب العمل كعضو هيئة تدريس بالجامعةوعضو بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
 منسق الكلية بجامعة سوهاج مع معهد تكنولوجيا اإلتصاالت لمشروع edu -egypt المدير التنفيذى لوحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بالكلية بجامعة سوهاج -المشاركة واإلشراف على خطة إنشاء تخصص جديد ببرنامج المحاسبة بكلية المجتمع بجامعة جازان

( الدراسات المصرفية )
 المشاركة واإلشراف على تعريب المقررات الدراسية لبرنامج المحاسبة بكلية المجتمع جامعة جازان التنسيق والمشاركة فى إعداد الدراسة الذاتية لبرنامج المحاسبة بكلية المجتمع بجامعة جازان للحصولعلى اإلعتماد األكاديمى من الهيئة الوطنية للتقويم واإلعتماد األكاديمى السعودية  NCAAAومجلس
اإلعتماد األمريكى COI
 إعداد الحقيبة التدريبية وإدارة ورشة عمل بكلية المجتمع جامعة جازان بعنوان إعداد السيرة الذاتيةوإجراء المقابلة الشخصية للحصول على فرصة عمل واإلبتكار وريادة األعمال
 اإلعداد السنوى لتقرير برنامج المحاسبة بكلية المجتمع بجامعة جازان اعداد تصور بشأن فتح مجال الدراسة النظامية لنوعية طلبة جدد لاللتحاق بكلية المجتمع لخدمة البيئةالمحيطة
د/خالد محمد حلمى أبوالمكارم على االنصارى
عضو هيئة تدريس بكلية التجارة جامعة سوهاج
منسق برنامج المحاسبة بكلية المجتمع جامعة جازان
هاتف محمول

00201226584646

جوال بالمملكة

009660569020932
009660536359589

بريد إلكترونى alanssaryk@yahoo.com
kalanssary@jazanu.edu.sa
kalanssary@gmail.com

