


 

 

مناقشة رسالة الماجستير فى العلوم التجارية تخصص إقتصاد  2015/5/10عقد يوم األحد الموافق 

 منى سامى مصطفى عبد البارى / المقدمة من الباحثة 

 بعنوان                                               ب

 دور التوريق فى األزمة المالية العالمية والبدائل المتاحة له             

 «دراسة تطبيقية على اإلقتصاد المصرى »                          
 ـ:تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من 

 (  مشرفاً ورئيسا ) سهير محمد السيد حسن / د.أ

 أســـتاذ اإلقتصاد المتفرغ ــ قسم اإلقتصاد والمالية العامة ــ كلية التجارة ـــ جامعة المنوفية 

 (  عضواً )عزت عبد الحميد البرعى   / د.أ 

 أســـتاذ ورئيس قسم اإلقتصاد والمالية العامة ــ كلية الحقوق ـــ جامعة المنوفية   

 (  عضوا )محمود أحمد المتيم                                     / د.م.أ

 المساعد بقسم اإلقتصاد والمالية العامة  بالكليةاإلقتصاد أســـتاذ    

رسائل الماجستير     



 

 

مناقشة رسالة الماجستير فى العلوم التجارية تخصص إقتصاد  2015/5/10عقد يوم األحد الموافق 

 مسعودة حسن أبو بكر/ المقدمة من الباحثة 

 بعنوان                                               ب

 المباشر دور السياسة الضريبية فى حفز وتحسين بيئة اإلستثمار األجنبى         

 «الليبى دراسة تطبيقية على اإلقتصاد »                              
 ـ:وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من 

 (  مشرفاً ورئيسا ) سهير محمد السيد حسن / د.أ

 أســـتاذ اإلقتصاد المتفرغ ــ قسم اإلقتصاد والمالية العامة ــ كلية التجارة ـــ جامعة المنوفية 

 (  عضواً )عزت عبد الحميد البرعى   / د.أ 

 أســـتاذ ورئيس قسم اإلقتصاد والمالية العامة ــ كلية الحقوق ـــ جامعة المنوفية   

 (  عضوا )محمود أحمد المتيم                                     / د.م.أ

 المساعد بقسم اإلقتصاد والمالية العامة  بالكليةاإلقتصاد أســـتاذ    

رسائل الماجستير     























 

 

مناقشة رسالة الدكتوراه فى العلوم عشر صباحاً الساعة الحادية 2015/5/3عقد يوم األحد الموافق 

 وائل عبد الرحمن صديق / التجارية تخصص إقتصاد المقدمة من الباحث 

                         

 بعنوان                                               ب

 السياسات اإلئتمانية على اإلستثمار الخاص في اليمن أثر         
 ـ:وتتشكل لجنة الحكم والمناقشة من 

 (  رئيسا )أحمد عبد العزيز الشرقاوى                   / د.أ

 بالكلية ــ وعميد الكلية األسبق اإلقتصاد والمالية العامة متفرغ بقسم أســـتاذ  

 (  مشرفاً وعضواً )سهير محمد السيد حسن                           / د.أ 

 أســـتاذ اإلقتصاد المتفرغ ــ قسم اإلقتصاد والمالية العامة ــ كلية التجارة ـــ جامعة المنوفية   

 (  عضوا )خالد مصطفى قاسم                                     / د.أ

 ــ عميد أعضاء هيئة التدريس  بالقاهرة األكاديمية  العربية والتكنولوجيا والنقل الدولى اإلقتصاد أســـتاذ    

رسالة دكتوراه    


















