بســـــم هللا الرحمن الرحيم
مختصر سيرة ذاتية
أ .د .دمحم فداء بن دمحم عبدالمعطى دمحم بهجت

الدكتور بهجت ،حاصل على درجة الةدكتوراف ةل السحا ةإ ةوادارع العسةاج سةة جاس ة واةية ستنةجة ،و ةد
تةةدرف ةةل ال ةةل الكةةادةيسل بجاس ة السل ة عبةةد ال زيةةز بجةةدع حصةةإ وصةةل لةةى درج ة ةةتا كةةلوج س ةوا ة
ودي ةيحصةل علةى درجة ال ةتا ةي ةل السحا ةإ ةل الجاس ة  ،و ةد تقلةد سصصةر رسةةيس

إالجاس .

ة السحا ةإ

وللدكتور بهجت خبرع عسلةي ستصوع حوج الثالثصة عاسا ل سجاات اا تنارات والإحاإ والد ار ات

تنار لهصس س اصصر السحا إ والسراج
ا
والتدرير .قد عسل س تنا ار غصر ستفرغ بدصواة الس ار إ ال اس وس
للسصارف والسؤ ات السالةي اإل السةي  ،كسا نغل سصاصر ةيادةي
السؤ ات الصحفةي  ،ث نغل سصصر النري

اا تنارات

ل سؤ تصة صحفصتصة سة كبرى

السدصر إلحدى النركات ال السةي الكبرى ل سجاج

اه خاللها ل اإلنراف على ال دصد سة السناريع اا تناري

بل ة صؤ س سكتر

الدكتور /دمحم داء بهجت سحا بوة وسراج وة اصوصصوة وال ي د سة خالله ال دصد سة الخدسات السهصةي
واا تنا ارت والخبرع القضاسةي وتصفةي التركات والنركات والح ار ات القضاسةي .

ل سجاات السراج

كسا اه الدكتور بهجت ل صن
صاسةةر رسةةةيس لجص ة

الهصس ال ودةي للسحا بصة القاصوصصصة سص صناسها ،قد نةغل سصصةر

ةةلو و دار السهص ة  ،رسةةةيس لجص ة س ةةاصصر السراج ة ورسةةةيس لجص ة س ةةاصصر السحا ةةإ ،

عضة ةوةي سجل ةةس دارع الهصسة ة  .ن ةةغل ال ةةدكتور بهج ةةت عض ةةوةي سجسوعة ة الخبة ةراء س ةةع سص سة ة الصتو ةةاي
(السص سة الدولةية لةجهةزع ال لةيةةا للر اإة السالةية ال اسة والسحا ةةإ ) وعضةةوةي سجسوعة عسةةل لةةدى IAASB
(سجلس س اصصر السراج

والتلكصدات الدولل) وعضةو سجلةس دارع اإلتحةاد ال رلةل للتحكةةي اإللكتروصةل كسةا

اصه سحك س تسد لةدى و ازرع ال ةدج ،كةل هة ف السةؤهالت ةاهست ةل ترنةةيت الةدكتور بهجةت لسصصةر وكصةل
السصة ال ا لةس الستحدع للر اإ الداخلةي .
وةيحسل الدكتور بهجت إ

زساات سهصةي هو وج سة اجتاز اختإار زسال الهصس ال ودةي للسحا بصة

القاصوصصصة ل دورته الولى ،كسا اصه تحصل على زسال الس هد ااسريكل للسحا بصة القاصوصصصة CPA

وزسال السراج
جس ةي

الداخلةي  CIAوزسال السحا إ اإلداري  CMAوزسال اإلدارع السالةي  CFMوزسال

احصل الغش وااحتةياج  CFEوزسال جس ةي السحا بصصة القاصوصصصة القضاسصصة  .FCPAوهو

سحا ر اصوصل وس تنار داري وس تنار ترلوي وسترج سرخص وسحك س تسد بو ازرع ال دج .كسا اصه
سحا ر اصوصل س تسد بواةي الصصوي إالواةيات الستحدع ااسريكةي .

