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الذاتية  السيرة 

حسانين عصام 
المدير المالي وا�داري 

الكويت القانونية دولة  مجموعة طاهر 

للتواصل

@ ا. عصام حسانين المدير ا�داري والمالي بمجموعة طاهر القانونية 
 ،  2003 سنة  محاسبة  بكالوريوس  على  حاصل   ،  2007 عام  منذ 
تابع  تحكيم وعضو  المجموعة ومستشار  في  مالي  وخبير  مستشار 

التابع ل�مم المتحدة . مركز جنيف للتحكيم الدولي 
ا�فريقي  للمركز  تابع  وعضو  وقنصلية  دبلوماسية  عالقات  خبير   @
التجاري  والتحكيم  الدولي  التحكيم  مستشار   ، الدولي  للتحكيم 
نقابة  وعضو  العربية  مصر  بجمهورية  البحري  النقل  لهيئة  البحري 

التحكيم). (لجنة  بجمهورية مصر  المحامين 
الدول  لجامعة  التابعة  الفكرية  للملكية  الدولي  ا�تحاد  عضو   @

العربية 
المالي  والتحليل  العمالء  إدارة  في  طويلة  خبرة  أ.عصام  لدى   @

ا¢عمال. المعلومات وتطوير  البشرية وتكنولوجيا  والموارد 
طاهر  مجموعة  في   (9001 الشاملة  (الجودة  ا¤يزو  لجنة  عضو   @
العمليات  ويدير  المكتب  في  إدارية  مسؤوليات  يتحمل   ، القانونية 

القانونية بالتعاون مع المحامين ، يعمل تحت إشراف الشركاء .

رقم هاتف المكتب : 
+٩٦ ٥  ١ ٨ ٠ ٣٠ ٢٠

 : الفاكــــــــــس  رقــــــم 
+٢٢٥٥٢٥٩٥ ٩٦٥

: التخصص والخبرات 
القطاع  مع  بالتعاون  ساهم  المجموعة  في  مالي  مستشار  أ.عصام 
الخبراء  جلسات  وحضور  والفنية  المالية  التقارير  بإعداد  القانوني 
الحسابات  مراجعات  وإعداد  والتجارية  المالية  بالمنازعات  الخاصة 
المالية الخاصة بها ، وذلك إلى جانب عمله في إدارة الشئون المالية 
وقطاع  البشرية  الموارد  بإدارة  ا�داري  المجال  وفي  والمحاسبية 

.9001 التطوير المستدام وبوحدة الجودة الشاملة آيزو 

: التعليم 
بجامعة  المحاسبة  قسم  التجارة  كلية  من  محاسبة  بكالوريوس 

الزقازيق في جمهورية مصر العربيه 2003.

اللغة:
وا�نجليزية. العربية 



: الفعاليات والدورات والندوات 
مثل  المالية  با�دارة  متعلقة  تخصصية  دورات  على  أ.عصام  حصل   @
دورة إعداد وتأهيل المحاسبين من مكتب زكي السويدي محاسبين 
في  تدريبية  ودورة   ، العربية  مصر  بجمهورية  قانونين  ومراجعين 
ا�دارة المالية من معهد بتمان للتدريب الكويت ، ودورة التدريب من 
في  المعتمد  ا�ختصاصي  برنامج  في  الكويت  بيكرتالي  مكتب 

مكافحة غسل ا¢موال .
البشرية  والموارد  ا�داري  بالمجال  خاصة  دورات  في  شارك  كما   @
ا¢تزان  العادة  العالمية  ا¢كاديمية  كمة  الذهنية  بالخرائط  المتعلقة 
من  العامة  المبادئ  موضوع  عن  تدريبية  ودورة   ، لندن  البشري  
مهارة  موضوع  في  تدريبية  والدورة  ا¢مريكية،  المتحدة  الواليات 
 ، ا�دارة العملية من أكاديمية ا�بداع دولة الكويت د. طارق سويدان 
من  ا�ستراتيجي  والتخطيط  ا�ستراتيجية  ا�دارة  في  تدريبية  ودورة 

جامعة الكويت .
القانوني  بالمجال  الخاصة  الدورات  من  العديد  في  شارك  كما   @
والتحكيم التجاري مثل التحكيم من مركز التحكيم الدولي بالغرفة 
العربية التركية ، وبرنامج التحكيم في ا�ستثمار وعقود البنوك من 
المركز العربي ا�فريقي للتحكيم الدولي، والتحكيم التجاري الدولي 
والدراسات  البحوث  مركز  من  والقنصلية   الدبلوماسية  والعالقات 

ا�فريقية جامعة القاهرة ، والتحكيم في مجال منازعات ا�ستثمار .
جنيف  مركز  التحكيم  مزاولة  وتصريح  شهادة  على  حصل   Îايض  @
بالعمل  وتصريح  وشهادة  المتحدة  ل�مم  التابع  الدولي  للتحكيم 
في  التحكيم  ومحاكم  هيئات  جميع  أمام  للمحامين  العامة  بنقابة 

العربية. جمهورية مصر 


