
Curriculum Vitae 
Name              : Abdel Rahman Zeidan Attia 

Religion          : Islam 

Nationality      : Egyptian 

Date of Birth   :  1/8/1950 

Status               :  Married 

Current job      :  Assistant Professor in accounting department, 

    Managerial and finance college- Philadelphia University 

Previous Jobs 
Associate professor in accounting-Alommalieh University-Zagazeeg branch 

Associate professor in technology –accounting and information department-Aloboor 

University 

Lecturer in the training centers of Egypt 

Previous ministry of finance assistant, chairman of the board of tax training in Alshargia, 

counselor to the chief of the General Egyptian tax department  

Address :  Jordan-Amman-Sweileh,Eastern division-16 Ahmad Younes street-Highway 

Patrol-Atef Shmmout Bldg, first floor 
Phone number :  0777821355 

Qualifications  
Bachelor of Commerce/Accounting 1975 ( Zagazeeg University – college of commerce) 

Masters or Accounting 1991 in the subject of ( role of cash flow Accounting in banks 

credit decision making policy in uncertain systems ) ( college of commerce – Zagzeeg 

University ) 

PhD, Accounting 2000 in the subject of (suggested accounting framework solutions to 

income tax Problems in order to unify standards in Egypt ) (comparative study ) –Swiss 

canal University 

Skills  
11 years : Lecturer in Zagazeeg University (Effective Productivity College) in the 

subjects of financial accounting, cost accounting, auditing, qualitative accounting, and tax 

accounting 

10 years : lecturer in Alommalieh University in the subjects of Managerial accounting, 

tax accounting, cost accounting, information systems, accounting information systems, 

financial accounting, corporate accounting, auditing from year 2000 to 2010 

13 years of assistance in teaching and supervision of the electronic tests and examinations 

in the college of commerce (Zagazeeg University) 

5years :  Lecturer in the Aloboor high institute for management and computers and 

information systems in my graduation project 

15 years : Lecturer in the training centers in Egypt in the following subjects : 

Teaching managerial skills-developing managerial skills-leadership- Effective 

communication skills 

Issued different scientific researches in financial legislative magazines and other 

scientific magazines 

Issued scientific researches shared in different conferences conducted by the Egyptian 

committee for finance and tax in Zagazeeg University, University of Ain Shams 

Achieved certificates of honor and appreciation from scientific conferences and others 



الذاتية السيرة  
 

عطيه زيدان الرحمن عبد. د:  االسم  

مسلم:  الديانه  

مصري:  الجنسية  

1950\8\1:  الميالد تاريخ  

ويعول متزوج: االجتماعية الحالة  

 – فيالدلفيا جامعة – والمالية االدارية العلوم كلية – المحاسبة بقسم مساعد استاذ:  الحالية الوظيفة

 عمان

:  سابقة وظائف  

 .المحاسبة قسم الزقازيق فرع ماليةالع بالجامعة مشارك استاذ •

  المعلومات ونظم المحاسبة قسم – للتكنولوجيا العبور بأكاديمية مشارك اساذ •

  العربية مصر جمهورية مستوى على التدريب بمراكز محاضر •

 رئيس ومستشار بالشرقية الضريبي للتدريب العامة االدارة ورئيس المالية وزارة وكيل •

 سابقا المصرية الضرائب حةمصل

 الخارجية الدوريات – يونس احمد شارع 16 – الشرقي الحي – صويلح – عمان – االردن:  العنوان

.العلوي االول الدور شموط عاطف بناية–  

0777821355:  فونيالتل رقم  

:  العلمية المؤهالت  

 ) قالزقازي جامعة – التجارة كلية(  1975 محاسبة شعبة تجارة بكالوريس •

 اتخاذ في النقدية التدفقات محاسبة دور(  موضوع في 1991 عام المحاسبة في ماجستير •

 ) الزقازيق جامعة – التجارة كلية)( التأكد عدم ظل في المصرفي االئتمان قرار

 لعالج مقترح محاسبي إطار( موضوع في 2000 عام المحاسبة في الفلسفة دكتوراه •

 قناة جامعة"  مقارنة دراسة" مصر في الدخل على ةالموحد الضريبة وعاء قياس مشكالت

 . السويس

 

 

:  والعلمية العملية الخبرات  

 عدد

    ةــاليـــالم المحاسبة مواد في"  االنتاجية الكفاية معهد"  الزقازيق بجامعة محاضر سنة    11

                 .الضريبة والمحاسبة النوعية القطاعات ومحاسبة والمراجعة التكاليف ومحاسبة

                                                                  

:  مواد في الزقازيق فرع العمالية بالجامعة محاضر سنوات   10  



 مـنظ – المعلومات نظم – التكاليف محاسبة – الضريبية المحاسبة – االدارية المحاسبة       
 امالع من إعتبارا – المراجعة – الشركات محاسبة – المالية المحاسبة – المحاسبية المعلومات

2010 وحتى 2001\2000 الجامعي  

 بكلية توالكنتروال االمتحانات اعمال على واالشراف التدريس اعمال في المساعده سنة   13

.الزقازيق جامعة التجارة  

 مــــــــادة في ماتالمعلو ونظم الحاسباتو ارةلالد العالي العبور بمعهد محاضر سنوات    5

"  التخرج مشروع"  المشروع  

 :وادــــــالم في وذلك العربية مصر جمهورية مستوى على التدريب بمراكز حاضرم سنة  15

 لكوكذ ةـــــــااللي والحاسبات المصرية المحاسبة ومعايير الضرائبو المراجة ومواد المحاسبية

لوسطىا واالدارة العليا باالدارة الخاصة الدورات  

 الفعال الــــصـــاالت مهارات – القيادة – االدارية المهارات تنمية – االدارية المهارات إكساب"      

. 

  .اخرى ةيعلم ومجالت المالي التشريع مجالت في مختلفة علمية ابحاث نشر تم •

 ليةللما المصرية الجمعية تعقدها والتي مختلفة مؤتمرات في باالشتراك علمية ابحاث نشر تم •

  شمس عين جامعة التجارة وكلية – الزقازيق جامعة التجارة وكلية والضرائب العامة

 .مختلفة وجهات العلمية المؤتموات من وتقدير شكر شهادات على الحصول تم •

 – اموال شركات – المحاسبة نظرية - فيالدلفيا بجامعة التالية المواد بتدريس القيام تم •

  المحاسبة – المعيارية التكاليف محاسبة – الضرائب محاسبة – مالية منشآت محاسبة •

  ) . 1( المالية •

 
 

 


