
 

  
  بيان بالحالة العلمية والوظيفية

  سوزى عدلى ناشد جرجس/ السيدة االستاذة الدكتورة  

  االقتصاد والمالية العامةو قـائم بعمل رئيس بقسم  استاذ مساعد  

  
  
  

  :بیانات شخصیة  -اوال 
  

     ١٦/١١/١٩٦٢: تاریخ المیالد  
       الكویت: محل المیالد  

  

  : الحالة العلمیة  -ثانیا 
  
  

  ١٩٨٣سیادتھا على درجة اللیسانس فى الحقوق جامعة االسكندریة ف�ى م�ایو حصلت 

  بتقدیر جید جدا

  حصلت سیادتھا على دبلوم فى العلوم المالی�ة واالقتص�ادیة بتق�دیر جی�د ج�دا دور م�ایو

  .من كلیة الحقوق جامعة اإلسكندریة  ١٩٨٥

  م��ن كلی��ة  ١٩٨٦حص�لت س��یادتھا عل��ى دبل��وم الق��انون الخ�اص بتق��دیر جی��د دور م��ایو

  .الحقوق جامعة اإلسكندریة 

 م�ع مرتب�ة الش�رف  اً حصلت سیادتھا على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدیر جی�د ج�د

    .١٤/١٠/١٩٩٨فى 

  
   
  
  
  
  



 

  

  : الحالة الوظیفیة   -ثالثا   

  ٦/١٢/١٩٨٣معید مكلف فى قسم االقتصاد والمالیة العامة فى وظیفة عینت سیادتھا   

 ١/١١/١٩٨٦مدرس مساعد بذات القسم  وظیفة فى عینت سیادتھا  

  ٣٠/١١/١٩٩٨مدرس بذات القسم فى وظیفة عینت سیادتھا  

  ٢٦/١٠/٢٠١٠استاذ مساعد بذات القسم فى وظیفة عینت سیادتھا 

  تاریخھ و حتى ٢/٩/٢٠١٢قائم بعمل رئیس القسم عینت سیادتھا.  

 

  :المنشورة االبحاث  :رابعا

 ١٩٩٨ ، النامیة الدول اقتصادیات على اثارھا و دولىال الضریبى التھرب ظاھرة -١

 الجامعیة المطبوعات دار ،

 ، دار ٢٠٠٥الرسمى  االقتصاد و الخفى االقتصاد بین البشر فى االتجار ظاھرة -٢

 . الجامعیة المطبوعات دار ، ٢٠٠١ تحدیثھا وتم . الجدیدة المطبوعات

  دراسة مقارنة بالكویز"  "QIZالجوانب االقتصادیة التفاقیة الكویز المصریة  -٣

 . االقتصادیة و القانونیة للبحوث الحقوق كلیة مجلة ، ٢٠٠٦ ، االردنیة

   ٢٠٠٩ ، الدولیة للتجارة تحریر ام تقیید TBT  التجارة امام الفنیة العوائق اتفاقیة -٤

 الحقوقیة الحلبى منشورات

 ٢٠٠٨ لسنھ ١٩٦ رقم المبنیة العقارات على الضرائب لقانون االقتصادى یلالتحل -٥

 ، .الحقوقیة الحلبى منشورات ، ٢٠٠٩

 ،٢٠١١دراسة مقارنة  المصرفیة الحسابات سریة مبدأ خالل من االموال غسل -٦

 .الجامعیة المطبوعات دار

 ٢٠١٢ دستور فى المامولة االجتماعیة العالقات -٧

  .االقتصادیة و القانونیة للبحوث الحقوق كلیة مجلة ،٢٠١٣



 

  

  : و المشاركات العلمیة المؤتمرات الدولیة   -خامساَ 
   

  ٢٠٠٦ -جامعة بیروت العربیة  –الجدید في مجال التامین في لبنان والعالم العربي  

 ین�ایر  ٣:٤الشراكة بین الدولة والمجتم�ع الم�دني : مكافحة االتجار في البشر في لبنان

  .معة بیروت العربیة وجامعة جونز ھوبكنز بالوالیات المتحدة األمریكیة جا -٢٠١١

  جامع��ة  –عم��ل الم��رأة وعمال��ة األطف��ال  –ورش��ة عم��ل دولی��ة ح��ول الھج��رة الدولی��ة

  ٢٠١١بیروت  –اللویزة 

  ٢٠١١ینایر  ٢٥اإلسكندریة  –جمعیة كریتاس  –محاضرة حول االیدز والقانون 

  مرك���ز التحك���یم كلی���ة الحق���وق جامع���ة  –الثنائی���ة محاض���رة ف���ي اتفاقی���ات االس���تثمار

 ٢٠١١اإلسكندریة ابریل وسبتمبر 
 


