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 مبكتبة كلية احلقىق جامعة بنها

 االقتصاد واملاليةقسم 
 

الرقم 

 العام

          

 عنوان الكتاب            

        

 المؤلف         

رقم 
 الرف

إعادة هٌكلة وإصالح وتطوٌر الجهاز  8221

 المصرفً

نهى أحمد عفٌفى أبو 

 الٌزٌد
4 

البحث العلمى والتنمٌة اإلقتصادٌة فى  363

 البلدان النامٌة 

 محمود أحمد الزهٌرى 
8 

دور الموازنة فى إعادة توزٌع الدخل  8556

 القومى 

 بشار غازى آل فخرى
8 

اآلثار اإلقتصادٌة لعملٌات غسل  282

 األموال

أشرف كمال محمود 

 سٌد
3 

الدور التموٌلى لصندوق النقد والبنك  426

 الدولٌٌن

 محمد عبد العزٌز أحمد
8 

مكافحة التهرب الضرٌبى فى ضوء  851

 القانون المصرى

 محمد شرٌفهٌثم 
4 

البعد القانونى لإلستشعار من بعد من  165

 الفضاء الخارجى

 حمادة طه عبد ربه
8 

 8 شعبان رأفت محمد نظام تموٌل وضمان ائتمان المصارف 248

تطوٌر سوق السندات الحكومٌة  211

 وطرق تفعٌلها

 اسالم محمد شاهٌن
8 

التأثٌرات المتبادلة بٌن السٌاسة  644

 اإلستثمار المالٌة وسٌاسة

 أحمد محمد عبد العظٌم
8 

اآلثار المالٌة لتطبٌق الضرٌبة  686

 الموحدة فى مصر

إسماعٌل فاروق كامل 

 عز الدٌن 
4 

المعاملة الضرٌبٌة للحقوق المعنوٌة  115

 للشركات ...

عاطف سٌد رمضان 

 محمد
2 

 2 محمد ٌوسفعمرو التنسٌق الضرٌبى وأثر تطبٌقة فى  851
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 التكامل اإلقتصادى العربى

 4 على أنور العسكرى  الرقابة المالٌة على األموال العامة  485

تجارى محمود عزت  اقتصادٌات تشغٌل النقل الجوى  22
2 

تنمٌة الصادرات المصرٌة فى ضوء  8286

 المتغٌرات ...

 8 محمد الجٌوشى عبده

أثر الدمج المصرفى على طبٌعة  123

 الجهاز المصرفى المصرى

 3 فرحات أحمدأحمد 

اآلثار اإلقتصادٌة والمالٌة لتلوث البٌئة  25

 ووسائل الحماٌة منها

 3 محمد صالح الشٌخ 

المنازعات الضرٌبةفى إطار الضرٌبة  54

 على المبٌعات 

محمود ابراهٌم 

 القلمونى

3 

تأثٌر اإلستثمار األجنبى على سعر  834

 الصرف

صبحى أحمد عبد 

 الهادى سعد

2 

 8 محمد كرم على  مدى خضوع األرباح المالٌة للضرٌبة  856

المشاكل القانونٌة واإلقتصادٌة  222

للقروض الخارجٌة من وجهة نظر 

 القانون الدولى 

 8 محمد صالح الدالى 

صنادٌق موٌل العربٌة األداء  831

 والطموحات 

طارق محمود عبد 

 السالم 

2 

السٌاسة الضرٌبٌة وتطور النظام  64

 الضرٌبى فى العراق 

حكمت عبد الكرٌم 

 الحارس 

8 

دور منظمة التجارة العالمٌة فى تدفق  8388

 اإلستثمار األجنبى ......

 2 أمل صابر عوٌس 

 8 محمود سالم  اإلتحادات الجمركٌة بٌن الدول النامٌة  883

دولى  جابر ابراهٌم الراوى  الحدود الدولٌة 56
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 1عام

الرقابة على تنفٌذ الموازنة العامة  233

 للدولة فى النظام األردنى 

زٌن العابدٌن بدوى 

 ناصر 

3 

عبد الحمٌد محمد  الضراب الجمركٌة فى سورٌا 85

 الحاج صالح

3 

دور اإلنفاق العام على التعلٌم فى  854

 تحقٌق التنمٌة 

 3 أمانى سعد البغدادى

دور الضراب غٌر المباشرة فى تنمٌة  83

 اقتصادٌات الدول 

 3 عبد الهادى مقبل 

 8 ابراهٌم محمد البرابرى أثر الضرٌبة فى توزٌع الدخل  65

اآلداء اإلقتصادى األمثل لقطاع  24

 األعمال العام .....

 3 عادل السٌد مرزوق

دور الموازنة التخطٌطٌة لقطاع  225

 األعمال العام ....

 4 محمود مصطفى عمر 

ضوابط اإلنفاق العام فى النظام المالى  251

 الٌمنى 

 3 زٌن العابدٌن ناصر 

المنازعات الضرٌبٌة  فى التشرٌع  283

 المصرى المقارن 

 3 محمد أحمد عبد الؤوف 

دور السٌاسة الضرٌبٌة فى اجتذاب  888

 رؤوس األموال األجنبٌة 

 3 حبٌب الرحمن جدى

العبء الضرٌبى فى اإلقتصادٌات  861

 النامٌة 

 3 فاروق السٌد سالم 

دور السٌاسة الضرٌبٌة فى تنمٌة  52

 اإلستثمار 

فوزى السٌد سلٌمان 

 الخولى

2 

 3 ناصر محمد عبد العزٌز  التحصٌل الضرٌبى بٌن  النظرٌةالتطبٌق  8865

 2 نشأت على عبد العال  اإلستثمار والترابط اإلقتصادى الدولى  852
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 3 السٌد طالل توفٌق محمد  اإلدخار الجماعى  253

 3 عاطف محمد راشد  سرٌة الحسابات المصرفٌة  8352

 3 كامل حامد السعٌد النظرٌة العامة لجرام التهرب الجمركى 855

 3 كمال الدٌن حسٌن التجارة العربٌة البٌنٌة ......... 8825

تحقٌق اإلستدامة دور الحوكمة فى  8882

 المالٌة

 3 أحمد محمد رفعت

إنهاء المنازعات الضرٌبٌة على الدخل   8884

 بطرٌق  اإلتفاق 

 2 خٌرى عثمان 

8529

8283 

 2 وجٌه ابراهٌم غنٌم أثر الخصخصة على النظام الضرٌبى 

فى اطار سٌاسات  حماٌة المستهلك 8835

 المنافسة ومنع اإلحتكار

4 

 2 على لطفى بركات ضرٌبٌة موحدةاءات رنحو اج 8845

 2 محمد على الحرازى  المنازعات الضرٌبٌة  8848

 2 محمد محمدى بدوى الضوابط األخالقٌة لإلقتصاد  8258

السٌاسة الضرٌبٌة فى ظل نظام  8238

 الخصخصة 

عبد الفتاح محمد عبد 

 الفتاح

2 

 تجلٌد جمعة عطٌة محمود الضرٌبة الجمركٌة فى مصر ... 8244

مقومات تنمٌة تبادل التجارى بٌن الدول  8854

 اإلسالمٌة

 8 محمد عبد هللا شاهٌن 

دور السٌاسة الضرٌبٌة فى جذب رؤو  8268

 األموال

 8 معوض السٌد معوض

سهى المغاورى جوهرى  اتفاقٌات المشاركة المصرٌة األوربٌة .. 815

 سعد

4 

دور السٌاسة المالٌة فى عالج مشكلة  8281

 البطالة 

 4 نوٌجى فوزى نوٌجى
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 3 عصام حسنى عبد الحلٌم تحرٌر اقتصادٌات الدول النامٌة  422

مستقبل القطاع التعاونى فى ظل تغلٌب  288

 نموذج اقتصاد السوق

 تجلٌد ندى محمد النادى

 3 محمد سلٌمان قورة الممارسات الضارة فى التجارة الدولٌة  8818

 4 أٌمن محمد شاهٌن أثمان النفطتأثٌر العولمة على تحدٌد  8816

موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من المعامالت  465

 الربوٌة 

شرٌعة جودة عبد الغنى بسٌونى
3 

تنمٌة الصادرات الضرٌبٌة فى ضوء  8285

 المتغٌرات اإلقتصادٌة

 2 محمد الجٌوشى

 4 أحمد محمد العباسى العقوبات اإلقتصادٌة الدولٌة وآثارها 8814

 4 أمل عبد الرازق صالح اقتصاد أوروبا الموحدة  343

 2 وجٌه غنٌم أثر الخصخصة على النظام الضرٌبى .. 8282

تموٌل البحث العلمى ودوره فى التنمٌة  8882

 اإلقتصادٌة

 2 محمد أحمد حسانٌن

 2 رضا فتحى على المنسى التحلٌل اإلقتصادى للثقافة 325

القٌود الجمركٌة وتطور التجارة  18

 الخارجٌة

 8 خالف عبد الجابر خالف

 8 أنور اسماعٌل الهوارى القروض الخارجٌة  66

 8 المهدى محمد فلٌفلة النظم الجمركٌة والتجارة الدولٌة 53

 4 محمد ثابت هاشم أسس البنٌان الضرٌبى 1

 4 عاطف محمد موسى العدالة الضرٌبٌة فى التشرٌع فى مصر  8881

اإلستثمار العقارى ودوره فى حدوث  8845

 األزمة المالٌة العالمٌة 

  محمد ندا لبدة

 2 سحٌم محم سحٌم ضمانات وحوافز اإلستثمار فى مصر  283

 2 نوٌجى فوزى نوٌجى  دور السٌاسة المالٌة فى عالج البطالة  8282
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 2 شعبان عبده المحالوى اقتصادٌات حقوق التألٌف  882

 4 إكرام عبد الرحٌم عوض التكامل اإلقتصادى اإلقلٌمى  8221

األحكام القانونٌة للضرٌبة العامة على  8328

 المبٌعات

 2 محمد شعبان إمام سٌد

أحمد محمد وجدى  تنمٌة الموارد البشرٌة ................ 8252

 التهامى 

4 

 2 على عباس سراج إمكانٌات تفعٌل السوق العربٌة المشتركة 822

 4 السعٌد أنور كرارة المشاركة المصرٌة األوربٌة 456

 2 مروة فتحى البغدادى الدٌن العام المحلى المصرى ....... 824

تقوٌم السٌاسات البٌئٌة وأدواتها فى  826
 الحفاظ .......

 4 عمرو محمد الشناوى

 4 جندى أبو سحلى  خصخصة الخدمات العامة ......... 154

 4 أٌمن على عبد الغفار المالٌة بٌن القرٌة والمدنٌةالتدفقات  485

 8 محمد محمدى بدوى  الضوابط األخالقٌة لإلقتصاد 8255

أثر صنادٌق اإلستثمار على تطور سوق  662
 األوراق المالٌة

 3 أحمد عبد الصبور أحمد

مستقبل سٌاسة اإلصالح اإلقتصادى  353
 بمصر

  عبد المجٌد محمد راشد

 2 وجٌه ابراهٌم غنٌم أثر الخصخصة على النظام الضرٌبى  853

الجوانب اإلقتصادٌة لظاهرة اإلتجار فى  286
 البشر

 2 محمد مختار القاضى

 8 مصطفى أحمد رضوان الفقر فى ظل العولمة  281

التطورات التكنولوجٌة المعاصرة فى نظم  155
 الدفع اإللكترونٌة

 2 أحمد عبد العلٌم العجمى

االثار اإلقتصادٌة للعولمة على سوق  8812
 رأس المال

 2 محمد أحمد البلشة

عصام عبد القدر  ضوابط السٌاسة الضرٌبٌة  382
 الشهابى

3 
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أثر تغٌرات سعر الصرف على مصادر  525
 تموٌل عجز الموازنة العامة

 2 مصطفى محمد عثمان 

التهرب الضرٌبى الدولى للشركات عابرة  318
 القومٌات

عبد الرحمن جمٌل 
 صابونى

2 

دور السٌاسات الضرٌبٌة فى البالد  331
 العربٌة

 4 محمد خٌر العكام

دولى  أحمد محمد بهى  مبدأسٌادة الدولة على ثرواتها الطبٌعٌة  286
 5عام

فتحى حسن عوض  التموٌل متناهى الصغر وسبل تٌسٌره 8212
 حسٌن

3 

 4 العابدٌن ناصرزٌن  المشاركة المصرٌة األوربٌة.......... 582

 5عام أحمد على اللقانى البعد اإلجتماعى التفاقٌة الجات 326

 4 أحمد شعبان الشاهد اإلطار القانونى للسوق العربٌة المشتركة  284

 2 مهٌب محمد العدل فوائد القروض وتراكم المدٌونٌة 586

 2 موسى محمد موسى  نظرٌة اإلستهالك فى نطاق الضرٌبة 234

 2 شٌماء محمد منصور  الحماٌة الجناٌة ألموال البنوك  8258

 4 أشرف محمود الضبع النظام القانونى لتسوٌة العملٌات 8826

 4 السٌد أحمد طنطاوى طبٌعة عقد التموٌل العقارى  8224

السٌاسة الضرٌبٌة المتبعة فى نظام  8235
 الخصخصة

 8 عبد الفتاح محمد حسن

للدولة وعالجه من عجز الموازنة العامة  825
 منظور اسالمى

 4 أمٌرة محمد طه

828      
8852 

الشفافٌة واإلفصاح فى سوق األوراق 
 المالٌة

 293 محمد أحمد سالم

النظام القانونى للحسابات المصرفٌة  8352
 الدولٌة

سمٌحة عبد الخالق 
 حسن

8 

 4 أحمد محمد التهامى تنمٌة الموارد البشرٌة ....... 8253

إشكالٌة النمو السكانى وتأثٌرها على  8343
 التنمٌة اإلقتصادٌة 

 4 نسرٌن أبو رٌا
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المنازعات الضرٌبٌة للمستوردٌن فى  8222
 الضرٌبة العامة على المبٌعات 

حسٌن متولى عبد 
 المحسن 

4 

 2 عبد هللا أمبارك الدعٌكى ضوابط التحول إلى البنوك اإلسالمٌة 182

األبعاد اإلقتصادٌة لعمالة األطفال فى ظل  885
 العولمة 

 4 محمد مختالر القاضى 

العالقات التشابكٌة بٌن صندوقى  8254
 التأمٌنات اإلجتماعٌة .........

 8 منصور على شطا

تطور الدٌن العام وآثارة المالٌة  488
 واإلقتصادٌة 

 4 عمر مزٌوزن اسماعٌل

 4 أحمد شعبان الشاهد العربٌة المشتركةاإلطار القانونى للسوق  285

 8 جاسم آل ثانى السٌاسة المالٌة فى تطورها التارٌخى  881

السٌاسة الجمركٌة  ومدى تحقٌقها  6
 للعدالة الضرٌبٌة 

 8 منى عبد الشافى توفٌق

 8 عبد الحمٌد الشورى  أثر اإلرهاب على اإلقتصاد القومى فى  258

اإلتحادات الجركٌة وأثرها فى النمو  884
 اإلقتصادى 

 8 زٌنب سلٌمان دروٌش

 3 صبرى ابراهٌم الشافعى  سوق رأس المال ........... 188

 3 عبد الكرٌم طٌار دور الجهاز النقدى والمصرفى  24

اآلثار الٌقتصادٌة واٌجتماعٌة لتنمٌة  8361
 سٌناء 

 3 ابراهٌم خلف 

8226 
9

8222 

المالٌة والعالمٌة وآثارها على األزمات 
 اإلقتصاد المصرى

 393 عمرو الضبع محمد

النظام القانونى الخاص لشركات  252
 السمسرة فى األوراق المالٌة 

ماهر مصطفى محمود 
 إمام 

 

135  9
821 

 894 عمرو السٌد جاد  مقومات التجارة اإللكترونٌة ......

 4 سامح أحمداسماعٌل مشكالت التنظٌم الفنى للضرٌبة .... 422

دور اإلستثمار الخاص فى الإلصالح  282
 اإلتصادى بمصر

 4 عبد الحكٌم جمعة حسن
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 2 نسرٌن نصر الدٌن أحمد  اإلستثمار األجنبى فى مصر  431

المعاملة الضرٌبٌة لمقابل حقوق الملكٌة  828
 الفكرٌة فى مصر 

 8 محمود عرفان عبد النبى

المشروعات الصغٌرة ودورها فى الحد  8215
 من البطالة 

 3 خالد أبو جالل سلٌمان 

 4 عبد العزٌز قاسم محارب  المؤسسات المالٌة اإلسالمٌة ......... 216

 3 محمود السٌد سلٌمان أثر الخصخصة على السٌاسات الضرٌبٌة 686

ظاهرة التهرب الضرٌبى الدولى وآثارها  22
 النامٌةعلى اقتصادٌات الدول 

 8 سوزى عدلى ناشد

المدخرات المحلٌة وقدراتها تجاه التنمٌة  8325
 الذاتٌة فى مصر

 4 السٌد عبد الرحمن

 4 أحمد سعٌد العٌسوى ادارة مخاطر اإلئتمان المصرفى  8312

محمد عبد الحافظ غرس  التموٌل الخارجى  8326
 الدٌن

4 

 8 عطٌة عبد الحلٌم صقر  اإلزدواج الضرٌبى فى الفقه االسالمى  8322

المعاملة الضرٌبٌة آلسلوب التجارة  8548
 اإللكترونٌة 

 4 اسماعٌل منصور رزق

 3 عاطف محمد موسى العدالة الضرٌبٌة فى التشرٌع الضرٌبى 8888

 2 السٌد معوض ضمعو دور الٌاسة الضرٌبٌة فى جذباالستثمار 8252

 293 حسنىعصام  تحرٌر اقتصادٌات الدول النامٌة 423

هٌثم محمد محمود  مكافحة التهرب الضرٌبى 858
 شرٌف

2 

دور الحوكمة فى تحقٌق االستدامة  8886
 المالٌة

 3 أحمد محمد رفعت

حماٌة المستهلك فى اطار سٌاسة  8853
 االوراق المالٌة 

 3 سماح منصور أبو المجد

النظام القانونى لإلستثمارات األجنبٌة فى  8311
 لٌبٌا

 8 الرحٌم ناٌف أٌمن عبد

 892 محمد عبد المعطى عرفةالحوكمة المؤسسٌة لدعم القدرة 8382
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 التنافسٌة 8386

 8 مغاورى شلبى على العالقة الدولٌة بٌن الدول العربٌة ...... 324

إعادة وهٌكلة وإصالح الجهاز المصرفى  8228
............ 

نهى احمد عفٌفى أبو 
 الٌزٌد

3 

دور السٌاسة الضرٌبٌة فى جذب رؤؤس  8262
 األموال 

 4 معوض السٌد معوض

دور الصناعات الصغٌرة فى حل مشكلة  321
 البطالة فى مصر 

أشرف محمد جمعة 
 البنان

2 

 4 وجٌه غنٌم أثر الخصخصة على النظام الضرٌبى  8283

8433 
8434 

االستثمار االجنبى المباشر واثره على 
بالتطبٌق على التجربة النمو االقتصادى 

 المصرٌة

محمود رأفت موسى 
 شحاته

898 

8432 
8431 

االستثمار فى مجال تنمٌة الموارد 
 البشرٌة

 898 خالد عبد الباسط الجزار

8458 
8452 

دور مؤسسات الدولة فى تفعٌل سٌاسات 
 االصالح االقتصادى

احمد فكرى عبد الصمد 
 مطر

292 

8443 
8444 

واثرها على زٌادة المتغٌرات االقتصادٌة 
 أعباء الدٌن العام

عبد الرحمن محمد 
 علٌان

494 

8438 
8432 

آلٌات الحماٌة القانونٌة لعملٌات تداول 
 االوراق المالٌة فى البورصة

 398 هانم عبد الحلٌم الوكٌل

القدرة التنافسٌة ودورها فً دعم  
  المشروعات الصغٌرة

 نسخة 2
 
محمد أحمد إبراهٌم أحمد 

السعدنىعلٌوى    

4 

دور بورصة األوراق المالٌة فً دفع  
االستثمارات فً ظل تحدٌات األزمة 

 نسخة2   المالٌة العالمٌة
 
محمد حماده 
  علٌوه غانم

4 

دور المؤسسات المالٌة فً غسل األموال  
 نسخة 2 وآثاره االقتصادٌة

ٌاسر عوض شعبان عبد 
 الرسول

4 

الكبرى بٌن منطقة التجارة الحرة العربٌة  
  الواقع و المأمول

محمد اسامة طلعت 
 الشبراوى

4 
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رضا عبد الغفار على   العولمه وغسل األموال 
 منصور

4 

الزكاة ودورها فً توفٌر حد الكفاٌة  
 نسخة 2 وتحقٌق التنمٌة

محمد أحمد إبراهٌم جبر 
 سالم

4 

أثر األزمات المالٌة العامٌة على أداء  
 نسخة 2 اإلسالمٌةالمؤسسات المالٌة 

 4 أحمد محمد السٌد محمد

الطاقة المتجددة وحوكمة دعم الطاقة من  
 نسخة 2 أجل تحقٌق التنمٌة المستدامة

مصطفى سالم إبراهٌم 
 إسماعٌل

4 

اإلستثمار العقارى ودوره فى حدوث  
 (  األزمة المالٌة العالمٌة

محمد ندا ندا محمد 
  لبدة ؛

4 

اإلقتصادي مستقبل سٌاسة اإلصالح  
  بمصر فى ظل نظام العولمة

 4 عبدالمجٌد محمد راشد 

عالء الدٌن احمد   مناخ االستثمار فً مصر 
 مصطفً سالم جب

4 

طارق محمد محمد   اقتصادٌات البترول فً مصر 
 البٌوم

4 

تكوٌن رأس المال فً الشركات  
 نسخة 2 المساهمة

عادل سمٌر عبد الحلٌم 
 الحلفاو

4 

 5/5 أٌمن محمد رجب السٌد؛  االتصاالت واالقمار الصناعٌةاقتصادٌات  

التنظٌم القانونً لحماٌة حقوق مساهمً  
األقلٌة فً سوق األوراق المالٌة وأثره 

  على االقتصاد القومً

عمرو عبد هللا عباس 
 ابراهٌم سلٌمان الشال

5/5 

األنشطة المصرفٌة الحدٌثة للبنوك  
 ( الشاملة

محمد نبٌل عباس عبد 
  القادر 

5/5 

 لـتــأمٌن الصحً 
ودوره فى عملٌة التنمٌة االقتصادٌة 

 واالجتماعً

محمود فتحى عبد السالم 
 بهنساوى

5/5 

أثر االئتمان المصرفً على دعم قطاع  
  االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فى مصر

وسام محروس عبد 
 الوهاب عبد الفتاح

5/5 

 اإلستراتٌجٌة لتدعٌمالعناقٌد الصناعٌة والتحالفات  

 
سعٌد صبٌح ٌس محمد 
  حجاج 

5/5 
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اآللٌات االقتصادٌة للنظام االقتصادي  
  اإلسالمً

 5/5 جمال عبدالصادق على

الضرٌبة على القٌمة المضافة وأثارها  
 على عجز الموازنة

ممدوح عبدالسالم 
 عبداللطٌف

5/5 

فى البنوك مخاطر صٌغ التموٌل  
   اإلسالمٌة وسبل معالجتها

عصام رمضان محمد إبراهٌم 
  العلٌمى

5/5 

 تنمٌــــــة الصـــــادرات المصرٌـــــة  
  فً ضوء المتغٌرات االقتصادٌة الدولٌة

محمود حسن محمد سالم 
 على

5/5 

العناقٌد الصناعٌة والبحث والتطوٌر  
وحاضنات األعمال كاستراتٌجٌة لدعم 

  التنموي لمصر األداء

 5/5 أحمد ٌاسر أحمد عالم

 دور المصـــارف اإلسالمٌـــة فــى دعـــم 
وتطوٌـر المشروعـات الصغٌـرة 

 والمتوسطـة

ور الهدى مجدى أحمد ن
 إبراهٌم

5/5 

أثر تعوٌم سعر الصرف على جذب  
  اإلستثمار األجنبً المباشر فً مصر

مـحـمـود مـحـمـد 
 مـحـمـد شــاهــٌن

5/5 

 مستقبل لمشترٌات الحكومٌة  
فً ضوءاإلتفاقٌات الجدٌدة لمنظمة 

 التجارة العالمٌة
 
عمر إبراهٌم عبدالرحمن 
  العسراوى

5/5 

تقٌم فاعلٌة دور الجهاز المركزى  
للمحاسبات فى الرقابة البٌئٌة وأثر ذلك 

  على الموازنة العامة للدولة

ضٌاءالدٌن محمد فاروق 
 الغنٌمى الجمل

5/5 

الضرٌبة على القٌمة المضافة فً إطار  
سٌاسة شاملة لإلصالح الضرٌبً فً 

  مصر

ذكى عبدالهادى ذكى 
 إبراهٌم العرٌان

2/2 

االثار البٌئٌة و القانونٌة و االقتصادٌة  
الناتجة عن االحتالل االٌرانى لجزر دولة 

  االمارات العربٌة المتحدة

عفراء جمعة مبارك 
 القبٌسى

2 

اإلسكان وعالقتها بالنظام اقتصادٌات  
  األقتصادى المصرى

ولٌد عبدالرحٌم محمد 
 جاب هللا

5 

العالقة بٌن مكونات السٌاسة المالٌة  
  والنمو االقتصادى

 3/3 ٌاسٌن محمد أحمد هندى
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السٌاســة الصناعٌــة فــً ضــوء  
المتغٌــرات الدولٌــة واالقتصــاد 

  الجغرافــً الجدٌــد

 صباح معوض سٌد
 معوض

3/3 

ضمانات وحوافز االستثمار األجنبً  
  المباشر لتحقٌق النمو االقتصادي

فاروق عبدهللا مهدي 
 عبداللطٌف

4/4 

    

فلسفة تطور أداء الجهاز المصرفً المصري ودوره فً دعم  
  النمو االقتصادي فً ضوء تجربة طلعت حرب الرائدة

 5/5 شرٌــف جمعــة إسماعٌــل شعبان

االقتصاد األخضر كأداة لتحقٌق التنمٌة المستدامة فً ظل  
   أزمات األمن البٌئً والتغٌرات المناخٌة

  آٌــه همام رجب إبراهٌم عبد العزٌز
5/5 

  العالقــة بٌن إشكالٌـة الفسـاد والنمـو االقتصـادي 
 
  مهاب محمد إبراهٌم زٌدان

5/5 

 3/3 سحر منعم عبد الرحٌم الخزاعً  العامة فً العراق ومصرالرقابة البرلمانٌة على الموازنة  

استراتٌجٌة حد الكفاٌة ودورها فً معالجة قضاٌا التنمٌة  
   االقتصادٌة فً الفكر اإلسالمً واالقتصاد المعاصر

 ٌاسـر حنفـً عبد الفتاح ٌوسـف 
 

3/3 
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