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  : الحالة العلمیة  :ثانیا 

  

ة بتق�دیر من كلیة االقتصاد والعلوم السیاس�یة جامع�ة الق�اھربكالوریوس االقتصاد والعلوم السیاسیة  .١
  . ١٩٧٤جید جدا دور یونیھ 

جامع�ة ب�اریس  -كلیة القانونمن  ١٩٧٨فى العلوم االقتصادیة فى اكتوبر دبلوم الدراسات المتعمقة .٢
  . بتقدیر جید  ٢

  -لی�ة الق�انون كمن من  ٢٣/٢/١٩٨٤دكتوراه الدولة فى العلوم االقتصادیة بتقدیر مشرف جدا فى  .٣
  . ٢جامعة باریس 

  . ٢٠٠١جامعة القاھرة بتقدیر مقبول دور مایو  -لیسانس حقوق من كلیة الحقوق  .٤

  

  : الحالة الوظیفیة   :ثالثا 

جامع�ة االس�كندریة  -بكلیة الحقوق  و المالیة العامة معیدة بقسم االقتصادعینت سیادتھا فى وظیفة  .١
  . ٨/٩/١٩٧٥اعتبارا من 

جامع���ة  -بكلی���ة الحق���وق  و المالی���ة العام���ة م���درس بقس���م االقتص���ادا ف���ى وظیف���ة عین���ت س���یادتھ .٢
 . ٢٩/٥/١٩٨٤االسكندریة اعتبارا من 

جامع��ة  -بكلی��ة الحق��وق  و المالی��ة العام��ة اس��تاذ مس��اعد بقس��م االقتص��اد عین��ت س��یادتھا ف��ى وظیف��ة .٣
   .٢٥/١٢/١٩٩٠االسكندریة اعتبارا من 

جامع�ة االس�كندریة  -بكلیة الحق�وق  و المالیة العامة االقتصاد بقسم استاذَ فى وظیفة  عینت سیادتھا .٤
 .٢٦/٣/١٩٩٦اعتبارا من 

 جامعة االسكندریة اعتبارا م�ن  -بكلیة الحقوق  و المالیة العامة قسم االقتصاد اَ رئیسعینت سیادتھا  .٥
  .٢١/٥/٢٠٠١و حتى  ١/٨/٢٠٠٠

 جامعة االسكندریة اعتبارا م�ن  -الحقوق  بكلیة و المالیة العامة قسم االقتصاد اَ رئیسعینت سیادتھا  .٦
 .١/٨/٢٠١٢و حتى  ٩/١٠/٢٠٠١

  . ١/٨/٢٠١٢متفرغ بذات القسم من  اَ أستاذعینت سیادتھا  .٧



 
 

  :بیانات أخرى : رابعاَ 

 
 بی��روت العربی��ةجامع��ة  -بكلی��ة الحق��وق  و المالی��ة العام��ة قس��م االقتص��ادب اَ أس��تاذعین��ت س��یادتھا  -١

   .والمالیة العامة بھا  لقسم االقتصادو كرئیس  ٣٠/٩/١٩٩٨و حتى  ١/١٠/١٩٩٤اعتبارا من
و السیاس��یة ب��المجلس  لجن��ة المع��ادالت بقط��اع الدراس��ات االقتص��ادیةف��ى  اَ عض��وعین��ت س��یادتھا  -٢

 . ٢٠٠٤األعلى للجامعات حتى 
اللجن�ة ( اللجنة العلمی�ة الدائم�ة لترقی�ات األس�اتذة و األس�اتذة المس�اعدین  اَ فىعضوعینت سیادتھا  -٣

م���ن ال���دورة العاش���رة  اعتب���ارا)  االقتص���اد و المالی���ة العام���ة و التش���ریع الض���ریبى)  ٢٤( ق���م ر
 ). ٢٠١٥-٢٠١٢(و الدورة الحادیة عشرة ) ٢٠١١-٢٠٠٨(

  

  :  الخبرة التدریسیة:خامساَ 

  : التدریس : أوالً 

 .ة منذ التعیین معید –جامعة االسكندریة – التدریس في كلیة الحقوق .١
و  -جامع�ة االس�كندریة – الحق�وقرر القانونى باللغة االنجلیزیة و الفرنس�یة بكلی�ة تدریس مادة المق .٢

 ١٩٨٦-١٩٨٥تم تدریس تشریعات االستثمار 
: االقتص�اد السیاس�ى م�ادة بمحرم ب�ك باالس�كندریة  فى معھد الخدمة االجتماعیة لتدریساالنتداب ل .٣

 . ١٩٨٥-١٩٨٤ام الجامعى الع لطلبة السنة األولى االقتصاد الكلى -االقتصاد الجزئي 
لطلب��ة  ت��اریخ الفك�ر االقتص�ادىم�ادة   - جامع�ة االس�كندریة –اآلداب كلی��ة ف�ى  لت�دریساالنت�داب ل .٤

الرابع�ة قس�م لطلب�ة الس�نة و مادة االقتصاد االجتماعى  ١٩٨٥-١٩٨٤العام الجامعى  السنة األولى
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢و عام  ١٩٨٧-١٩٨٦العام الجامعى  اجتماع

الع���ام  –جامع���ة الق���اھرة –كلی���ة الحق���وق  -بمعھ���د األعم���ال ال���دولى الفرنس���ىت���دریس لاالنت���داب ل .٥
 . )مادة االقتصاد الدولى باللغة الفرنسیة( ١٩٩٠-١٩٨٩الجامعى 

-١٩٩٤العمل فى كلیة الحق�وق جامع�ة بی�روت العربی�ة كأس�تاذ مس�اعد و أس�تاذ خ�الل الفت�رة م�ن  .٦
 : و تدریس المواد التالیة  ١٩٩٨

 لطلبة السنة األولى االقتصاد الكلى -االقتصاد الجزئي : اسى االقتصاد السی. 
  السنة الثانیة: النظریة النقدیــــة. 
  السنة الثانیة: العالقات االقتصادیة الدولیة. 
 السنة الثالثة: العامة  المالیة. 
  السنة الثالثة: التشریعات المالیة و الضریبیة. 

معھ�د النق�ل ال�دولى  –للعلوم و التكنولوجی�ا و النق�ل البح�رى باألكادیمیة العربیة لتدریس االنتداب ل .٧
و ت��دریس مق��رر االقتص��اد  ٢٠٠٩-١٩٩٩خ��الل الفت��رة م��ن و اللوجس��تیات قس��م الدراس��ات العلی��ا 

 .الدولى و مقرر منظمة التجارة العالمیة 
الج�امعى بجامع�ة ف�اروس كلی�ة الدراس�ات القانونی�ة و المع�امالت الدولی�ة الع�ام لتدریس االنتداب ل  .٨

لطلب��ة  االقتص��اد الكل��ى -االقتص��اد الجزئ��ي : االقتص��اد السیاس��ى و ت��دریس م��ادة  ٢٠١٠-٢٠٠٩
 .السنة األولى

  

  



 
 

  :جامعة االسكندریة حقوق الالمقررات التي تم تدریسھا فى كلیة : ثانیا 

  

 :مرحلة اللیسانس شعبة اللغة العربیة  .١

  لطلب�ة  ت�اریخ الفك�ر االقتص�ادى – لكل�ىاالقتص�اد ا –االقتص�اد الجزئ�ي : االقتصاد السیاسى
 .السنة األولى

  السنة الثانیة: النظریة النقدیــــة. 
  السنة الثانیة: العالقات االقتصادیة الدولیة. 
 السنة الثالثة: العامة  المالیة. 
  السنة الثالثة: التشریعات المالیة و الضریبیة. 

 

 :مرحلة اللیسانس شعبة اللغة الفرنسیة  .٢
 Economie Politique األولـــــى الســــنة  

 Economie monétaire الثانيــــــــة الســــنة 

 السنــــة الثانیــــــةEconomie Internatinale  

 Finances publiques ــــــــة الســــنة   الثالث

  Théorie d`Impôt ــــــــة الســــنة   الثالث
  

  

 :الدولى شعبة التعلیم  وشعبة التعلیم المفتوح  .٣

  ذات المقررات التى تدرس بمرحلة اللیسانس 
 

 :مرحلة الدراسات العلیا  .٤

  تط�ور االقتص�اد الع�المي ونظری�ة ( :و تم تدریس الموضوعات التالی�ة مقرر االقتصاد الدولى
المؤسس��ات النقدی��ة و  واتفاقی��ة منظم��ة التج��ارة العالمی��ة  و متعمق��ة المدیونی��ة الدولی��ة دراس��ة
) لعالمی�ة وأس�واق الع�الم الثال�ثالمنافسة الدولیة وتحریر التج�ارة ا و المالیة االقلیمیة و الدولیة

. 
 دراس��ة  ىالنظ��ام الم��الى المص��ر( :و ت��م ت��دریس الموض��وعات التالی��ة  مق��رر المالی��ة العام��ة

دورالدول��ة ف��ى النش��اط االقتص��ادى ف��ى ض��وء معطی��ات  والنظ��ام الم��الى االس��المى  و متعمق��ة
 ) .األزمة المالیة العالمیة

  والنظ��ام المص��رفى المص��رى (  :التالی��ة  و ت��م ت��دریس الموض��وعاتمقرراالقتص��اد النق��دى 
أس�واق رأس  ودور المؤسسات النقدیة و المالیة المتخصصة وغی�ر المتخصص�ة ف�ى التموی�ل 

البن���وك  والبن���ك المرك���زى ب���ین االس���قاللیة و التبعی���ة  وبورص���ة األوراق المالی���ة  والم���ال 
 ) .فى الدول النامیة  التجاریة الدولیة وأزمة المدیونیة الدولیة

  نظری��ة االس��تھالك و حمای��ة (  :و ت��م ت��دریس الموض��وعات التالی��ة مق��رر االقتص��اد السیاس��ى
ت��وازن المن��تج ف��ى ك��ل م��ن : نظری��ة االنت�اج & دراس��ة مقارن��ة : نظری��ة التوزی��ع  والمس�تھلك 

االقتصاد السیاسي لحمای�ة حق�وق  وأسواق االحتكار والمنافسة االحتكاریة و المنافسة الكاملة  
 ) . فكریةالملكیة ال



 
 

  دع�م الطاق�ة ب�ین عج�ز الموازن�ة العام�ة و انخف�اض متوس�ط ال�دخل (مقرر اقتصادیات الطاق�ة
 ).السیاسات البیئیة وتنویع مصادر تولید الطاقة فى مصر والفردى فى مصر 

  السیاس��ة الض��ریبیة و  ودراس��ة مقارن��ة لتج��ارب ال��دول المختلف��ة (مق��رر التنمی��ة االقتص��ادیة
التش�ریعات الض�ریبیة والسیاس�ات المالی�ة والتنمی�ة  والتنمیة االقتص�ادیة  دورھا فى دفع عملیة

اآلث��ار االقتص��ادیة لظ��اھرتى الفس��اد و الرش��وة ف��ى مص��ر ف��ى مراح��ل التح��ول  و االقتص��ادیة
 ) .٢٠١٠ -١٩٧٤االقتصادى 

  دراسة مقارنة للتكتالت االقتصادیة االقلیمیة و الدولیة( مقرر التكتالت االقتصادیة.( 
  

  

  :  الخبرة المھنیة و االستشاریة:  دساَ سا

 .  ١٩٩٩  ESCWAمستشار باللجنة االجتماعیة واالقتصادیة لدول غرب آسیا  .١
 .١/٨/٢٠١٢و حتى  ٩/١٠/٢٠٠١ اعتبارا من یة الحقوق جامعة االسكندریة مجلس كلعضو  .٢
امعات حتى و السیاسیة بالمجلس األعلى للج عضو لجنة المعادالت بقطاع الدراسات االقتصادیة .٣

٢٠٠٤. 
 .٢٠٠٧- ٢٠٠٦ عضو بمجلس إدارة مركز التعلیم المفتوح بكلیة حقوق االسكندریة .٤
بكلیة حقوق  االسكندریة للتحكیم و الخدمات القانونیة واالقتصادیةعضو بمجلس إدارة مركز  .٥

  .٢٠١٤ -٢٠١٣  و  ٢٠١٣- ٢٠١٢ االسكندریة
)  ٢٤( اللجن���ة رق���م ( اتذة المس���اعدین عض���و اللجن���ة العلمی���ة الدائم���ة لترقی���ات األس���اتذة و األس��� .٦

و )  ٢٠١١-٢٠٠٨(م�ن ال�دورة العاش�رة  اعتبارا)  االقتصاد و المالیة العامة و التشریع الضریبى
 ). ٢٠١٥-٢٠١٢(الدورة الحادیة عشرة 

وحت��ى  ١٩٩٨من��ذ  )ش��عبة السیاس�ات المالی��ة واالقتص�ادیة(المج��الس القومی�ة المتخصص��ة  عض�و .٧
 .)عداد بعض الدراسات بالمجالس القومیة المتخصصةفي إ ةشاركالمو( اآلن 

لجن��ة (الدولی��ة والمنبثق��ة ع��ن ھیئ��ة المواص��فات القیاس��یة العالمی��ة  COPOLCO عض��و لجن��ة ال��ـ .٨
 .و حتى اآلن ٢٠٠١منذ ) المالیة بجنیف الخدمات

 .عضو نقابة التجاریین ، شعبة االقتصاد .٩
 .لتشریعوا حصاءیة المصریة لالقتصاد السیاسى واإلالجمععضو  .١٠
 .الجمعیة العربیة لنظم وتكنولوجیا المعلومات عضو .١١
 .للمحافظة على البیئة عضو الجمعیة المركزیة  .١٢
 .جمعیة النداء الجدیدعضو  .١٣
العام�ة للتوحی�د القیاس�ى  الدولی�ة والمش�كلة ف�ى اط�ار الھیئ�ة COPOLCO عض�و لجن�ة ال�ـ .١٤

 .و حتى اآلن ٢٠٠٣منذ المصریة 
 .و حتى اآلن ٢٠٠٦منذ  المجتمعیة اسیة للمسئولیةعضو لجنة صیاغة المواصفة القی .١٥
 عض��و مجموع��ة عم��ل تأكی��د الج��ودة المنبثق��ة ع��ن برن��امج تح��دیث الص��ناعة المص��ریة .١٦

٢٠١٠-٢٠٠٨. 
ر العربی��ة عض��و ج��دول المحكم��ین بمرك��ز التحك��یم التج��اري االقلیم��ى بجمھوری��ة مص�� .١٧

 .والتابع لألمم المتحدة
 .٢٠٠٢-١٩٩٨كزیة لحمایة المستھلك المدیر التنفیذى بالجمعیة المصریة المر .١٨
 .و حتى اآلن ٢٠٠٣عام  ذرئیس مجلس ادارة الجمعیة القومیة لحمایة المستھلك من .١٩
 .٢٠٠٩و حتى اكتوبر  ٢٠٠٦عضو مجلس إدارة جھاز حمایة المستھلك اكتویر  .٢٠
س���تثمار وأعم���ال االف���ي مج��ال :  والمالی���ة وبص���فة خاص��ة القتص��ادیةتق��دیم االستش���ارة ا .٢١



 
 

 .بورصة األوراق المالیةلیات الشركات وعم
 .تحكیم األبحاث للعدید من الجامعات والمجالت العربیة .٢٢

 

  

  :الجوائز و األوسمة :  سابعاَ 

 .من المجلس األعلى للثقافة ١٩٩٣یة لعام االقتصاد العلوم جائزة الدولة التشجیعیة في .١
ول�ة ف�ى ذات الع�ام م�ن  عن رسالة دكتوراة الد( ١٩٨٤جائزة أحسن الرسائل الجامعیة بفرنسا لعام  .٢

 ). ٢جامعة باریس  -كلیة القانون
  

  األبحاث و المؤتمرات :  ثامناَ 

  : المنشورة فى مجالت علمیة محكمةاألبحاث : أوالً 

 

مجلة الحقوق للبحوث القانونیة ، "األبعاد الغائبة"، حمایة حقوق المستھلك و العدالة االجتماعیة .١
بحث مقدم إلى  .٢٠١٤، فبرایر االسكندریة االسكندریة ،جامعة  -واالقتصادیة ، كلیة الحقوق 

 .٢٠١٤ فبرایر  ٢٠،  ١٩بكلیة الحقوق جامعة االسكندریة یوما  سادسالمؤتمر العلمى ال

 -مجل��ة الحق��وق للبح��وث القانونی��ة واالقتص��ادیة ، كلی��ة الحق��وق ، نح��و عدال��ة اجتماعی��ة مس��تدامة .٢
بحث مقدم إلى المؤتمر العلم�ى الخ�امس بكلی�ة  .٢٠١٢، دیسمبر االسكندریة جامعة االسكندریة ،

 .٢٠١٢دیسمبر   ٢٠،  ١٩الحقوق جامعة االسكندریة یوما 
مجل��ة الحق��وق للبح��وث ، ٢٠١١ادیة لظ��اھرنى الفس��اد و الرش��وة عش��یة ث��ورة ین��ایر اآلث��ار االقتص�� .٣

بح�ث  .٢٠١١، دیس�مبر االس�كندریة جامع�ة االس�كندریة ، -القانونیة واالقتصادیة ، كلیة الحق�وق 
دیس��مبر   ١٤،  ١٣بكلی��ة الحق��وق جامع��ة االس��كندریة یوم��ا  راب��عمق��دم إل��ى الم��ؤتمر العلم��ى ال

٢٠١١. 
العربی�ة للتنمی�ة اإلداری�ة، الع�دد التاس�ع،  المنظم�ة –اإلدارة االقتصادیة للثروة النقدیة، مجلة إدارة  .٤

 .٢٠١١أكتوبر 
ض�مانات االس�تثمار األجنب�ى المباش�ر " االقتصاد الدولى لألعمال و المشروعات متعددة الجنسیات .٥

 ٢٠٠٩،االستثمار األجنبى المباشر، معھ�د التخط�یط الق�ومى، القاھرة،یونی�ة "فى االتفاقات الدولیة
. 

الج��ات والمس��تھلك والعوائ��ق غی��ر التقلیدی��ة للتج��ارة الدولی��ة ، مجل��ة الحق��وق للبح��وث القانونی��ة  .٦
 . ١٩٩٥، ملحق للعدد االول والثانى  جامعة االسكندریة -واالقتصادیة ، كلیة الحقوق 

عقد المقاولة الدولى المقترن باقتراحات تمویلی�ة ، مجل�ة الحق�وق للبح�وث القانونی�ة واالقتص�ادیة ،  .٧
، س�بق نش�ر ھ�ذا البح�ث  ١٩٩٥جامع�ة االس�كندریة ، ملح�ق للع�دد االول والث�انى  -كلیة الحق�وق 

المالی���ة والقانونی���ة ، مكت���ب الش���لقانى  ف���ى مق���اوالت االعم���ال المدنی���ة ، دراس���ة ألھ���م الجوان���ب
 .  ١٠٦ص  - ٧١، ص  ١٩٩٥لالستشارات القانونیة والمحاماة ، القاھرة 

المجل��ة العلمی��ة  ،" رؤی��ة اقتص��ادیة" ف��ي ش��أن س��وق رأس الم��ال  ١٩٩٢لس��نة  ٩٥الق��انون رق��م  .٨
  . ١٩٩٥ابریل ، القاھرة، مكتب الشلقاني لالستشارات القانونیة و المحاماة، األحكام

٩. L'économie d'information مجلة الحق�وق للبح�وث القانونی�ة واالقتص�ادیة كلی�ة الحق�وق ، - 
  .  ١٩٩٤جامعة االسكندریة ، ملحق للعدد الثالث والرابع 



 
 

حمای��ة حق��وق المس��تھلك ف��ى اط��ار التغی��رات الھیكلی��ة الجدی��دة ف��ى االقتص��اد المص��رى ،  .١٠
جامع�ة االس�كندریة ، ملح�ق للع�دد  - لی�ة الحق�وقمجلة الحقوق للبحوث القانونی�ة واالقتص�ادیة ، ك

،  ١٩٩٤، سبق نشر ھذا البحث فى رسائل جمعیة النداء الجدید ، الق�اھرة  ١٩٩٤الثالث والرابع 
 . ١٥رسالة رقم 

مكت�ب ، المجل�ة العلمی�ة األحك�ام، تحدید الثمن و تغیره في عق�د االقتص�اد ال�دولي لألعم�ال .١١
 .١٩٩٤، القاھرة، ینایر، المحاماة الشلقاني لالستشارات القانونیة و

اف��اق التكنولوجی��ا ف��ى ال��وطن العرب��ى ، مس��تقبل المنطق��ة العربی��ة ف��ى ض��وء المتغی��رات  .١٢
 . ١٩٩٣الھیئة العامة لقصور الثقافة ، مارس  القاھرة، منشوراتاالقلیمیة والدولیة ،

١٣. La protection du consommateur en Egypte   كلی�ة  -معھ�د ق�انون االس�تھالك
 . ١٩٩٣یولیو ،  بلجیكا ، لوفان ال نوف،الجامعة الكاثولیكیة  -الحقوق 

   )ة ف�رداً او عائل�(  الخصائص االجتماعیة ذات الطابع االقتصادي للوح�دة االس�تھالكیة .١٤
 س�بتمبر،  بلجیك�ا ، الجامع�ة الكاثولیكی�ة ،لوف�ان ال ن�وف -كلی�ة الحق�وق  -معھد قانون االس�تھالك 

 .)بیة و الفرنسیةباللغتین العر( ١٩٩٣
اللجنة الوطنی�ة المص�ریة الطبیعة االقتصادیة لحقوق المؤلف ، منظمة الیونسكو العربیة،   .١٥

وق أعید نش�ره ف�ى مجل�ة الحق�.  ١٩٩١)  ایسیسكو - الیكسو -یونسكو ( للتربیة و العلوم و الثقافة 
بمناس��بة الیوبی��ل  ع��دد خ�اص جامع�ة االس��كندریة - كلی��ة الحق��وق ،للبح�وث القانونی��ة واالقتص�ادیة

  .  ١٩٩٢الذھبى للكلیة 
 ،االداء التس��عیرى والتم��ویلى لبورص��ة االوراق المالی��ة م��ع اش��ارة للبورص��ة المص��ریة  .١٦

 ،جامعة االسكندریة السنة العش�رون  - كلیة الحقوق ،وق للبحوث القانونیة واالقتصادیةمجلة الحق
   ١٩٩٠العدد الثانى 

١٧. Les multinationales et le chômage, perspectives en économie 
Egyptienne. ،  جامع����ة  -حق����وقكلی����ة ال ،مجل����ة الحق����وق للبح����وث القانونی����ة واالقتص����ادیة

  ١٩٨٩ االسكندریة عدد خاص
كلی�ة ،مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتص�ادیة  الدول النامیة والسوق الدولیة للسالح .١٨

 .١٩٨٩عدد خاص  ،جامعة االسكندریة  -الحقوق 
١٩. le droit de l`homme en Egypte ،  ، معھ�د حق�وق االنس�ان ال�دولي ، ستراس�بورج

 . ١٩٨٩یولیو  فرنسا
٢٠. l`économie du travail en Egypte : le secteur industriel   مكت�ب العم�ل

 .١٩٨٩اغسطس  ،سویسرا ، الدولي، األمم المتحدة، جنیف
٢١. Technique et développement: le cas égyptien. ، نولوجی�ا والتنمی�ة التك، 

، ب�اریس، )غی�ر منش�ور( ٢جامع�ة ب�اریس  -كلیة الق�انون ،رسالة دكتوراه  باالشارة الى مصر 
   ١٩٨٤ فبرایر

٢٢.     Le Système monétaire international et les pays en voie de 
développement   ٢جامع�ة ب��اریس  -كلی�ة الق��انون ،النظ��ام النق�دى ال�دولى وال��دول النامی�ة  ،

 ، ب�اریس، أكت�وبر)غی�ر منش�ور(بحث مقدم لنیل دبلوم الدراسات المتعمقة ف�ى العل�وم االقتص�ادیة 
١٩٧٨  . 

  

  

  

  



 
 

  :األبحاث المنشورة فى المؤتمرات و الندوات: ثانیاً 

حقوق المستھلك ضمان األجھزة الحكومیة  و اتحادات و جمعیات حمایة المستھلك فى  دور .١
، المنظمة العربیة للتنمیة )حمایة المستھلك فى الوطن العربى(ألول ، الملتقى العربى ااحمایتھو

 .٢٠١٤فبرایر  ١٧- ١٥جامعة الدول العربیة، االسكندریة،  –اإلداریة 

االتجاه العام لالقتصاد المصرى من النصف األول لسبعینیات القرن الماضى و حتى قیام ثورة  .٢
  . ٢٠١١نقابة التجاریین، القاھرة، یولیو  ،  ندوة االقتصاد المصرى الى أین ؟٢٠١١ینایر  ٢٥

آلیات عمل جمعیات حمایة المستھلك، وزارة : دور المجتمع المدنى فى الرقابة على األسواق  .٣
 .٢٠١٠التضامن االجتماعى، القاھرة،  ینایر

اآلثار المرتقبة التفاقیة المشاركة المصریة األوربیة على القدرة التنافسیة لقطاع المنسوجات و  .٤
 .٢٠٠٩البس الجاھزة فى مصر، وزارة التجارة والصناعة، القاھرة، نوفمبر الم

، حمایة المستھلكندوة التنافسیة واالسعار و ،أسواق االحتكار في مصر وحقوق المستھلك .٥
 .٢٠٠٨مایو ، المجلس األعلى للثقافة القاھرة،

، ابریل PID التنمیةالقاھرة، شركاء  ،الرقابة المجتمعیة في ظل التحول إلى اقتصادیات السوق .٦
٢٠٠٨. 

دورة تدریبیة للصحفیین االقتصادیین ، اإلعالم و تأثیر اقتصادیات األعمال على سلوك المستھلك .٧
 & مركز التدریب االقتصادي & معھد األھرام االقلیمي للصحافة، القاھرة، في حمایة المستھلك

 .٢٠٠٧نوفمبر ، المستھلك جھاز حمایة
، القاھرة، ندوة جودة خدمة المحمول و نطاق تغطیتھا، تصاالتحقوق المستھلك في قطاع اال .٨

 .٢٠٠٧یونیو ، مجلة لغة العصرنشر فى 
، ندوة الحمایة القانونیة للمستھلك ،جمعیات حمایة المستھلك المصریة بین الحاضر و المستقبل .٩

 .  ٢٠٠٧مایو  ،المجلس األعلى للثقافةالقاھرة، 
إنفاذ قانون حمایة : ورشةعمل، ي مصرمعوقات عمل جمعیات حمایة المستھلك ف .١٠

دار الجامعة  ، االسكندریة، االتحاد األوربي المستھلك و الئحتھ التنفیذیة في مصر بالتعاون مع
 .٢٠٠٦سبتمبر ، الجدیدة االسكندریة

مؤتمر دور المرأة العربیة في حمایة المستھلك ، المرأة والمشاركة االقتصادیة في التنمیة .١١
 .٢٠٠٦ع و البیئة، المنصورة، قصر ثقافة المنصورة، غیر منشور اغسطس و األسرة و المجتم

القاھرة، معھد ، حمایة الملكیة الفكریة وحمایة المستھلك، ندوة حمایة الملكیة الفكریة .١٢
 .٢٠٠٦یولیو ، وزارة التربیة و التعلیم & األھرام االقلیمي

ندوة دور الغرف  ،مستھلكاقتصادیات اإلعالن و تأثیر اقتصادیات األعمال على سلوك ال .١٣
یونیو  ،عقدت الندوة بكلیة الحقوق جامعة االسكندریة ، االسكندریة،التجاریة في حمایة المستھلك

٢٠٠٦. 
ندوة نحو تحریر آمن و فعال لالتصاالت األرضیة و ، المعلوماتیة و اقتصادات المعرفة .١٤

 .٢٠٠٦مایو صاوى، ، ساقیة الالجمعیة العلمیة لمھندسي االتصاالت،القاھرة، الدولیة
، المؤتمر الدولى فى )المبدع و المستثمر و المستھلك( الملكیة الفكریة و حمایة المستھلك  .١٥

Protecting Consumer Anti- gounterfeit Measures & Best Practices  ،القاھرة
 .٢٠٠٦فبرایر 

ن حمایة ندوة ماذا عن مشروع قانو، األبعاد الغائبة: مشروع قانون حمایة المستھلك  .١٦
فبرایر ، الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي و االحصاء و التشریع القاھرة، المستھلك؟،

٢٠٠٦. 
األمن مؤتمر علمي حمایة المستھلك و ،اقلیميحمایة المستھلك من منظور دولي و .١٧

 ،مركز بحوث الشرق األوسط و الدراسات المستقبلیة بجامعة عین شمس ، القاھرة،االجتماعي



 
 

 .٢٠٠٥مایو 
مائدة مستدیرة حول قانون تنظیم المنافسة ، المستھلك المصري بین المنافسة و االحتكار .١٨

النظریة و التطبیق، القاھرة في اطار المؤتمر السنوي  و منع الممارسات االحتكاریة الضارة بین
 .٢٠٠٥لكلیة الحقوق جامعة المنصورة، مارس 

ندوة ماذا عن الیوم العالمي  المصري ؟في الیوم العالمي لحمایة المستھلك أین المستھلك  .١٩
مارس ، الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي و االحصاء و التشریعالقاھرة، لحمایة المستھلك ؟ 

٢٠٠٥. 
ندوة مناقشة مشروع ، رحمایة المستھلك في إطار مشروع قانون المنافسة و منع االحتكا  .٢٠

االحصاء معیة المصریة لالقتصاد السیاسي والج القاھرة، ،رقانون تنظیم المنافسة و منع االحتكا
  .٢٠٠٥فبرایر  ،و التشریع

ندوة دور المرأة في مجال حمایة  ،حمایة المستھلكرأة والتمكین االقتصادي للم  .٢١
 .٢٠٠٤اكتوبر ، مجلة الجیزة، القاھرة، المستھلك و توعیة المستھلكین

مؤتمر  ، ) الفرص و التحدیات (ة االلكترونیة فى الدول النامیة العائد االقتصادى للتجار .٢٢
، القاھرة ، مركز القاھرة  ٢٠٠٠نوفمبر  ٢٢-٢٠التجارة االلكترونیة واالفالس عبر الحدود ، 

االقلیمى للتحكیم التجارى الدولى ، بالتعاون مع جامعة الدول العربیة ولجنة االمم المتحدة لقانون 
 .التجارة الدولى والبنك الدولى 

٢٣.  Consumer protection in Egypt ، مؤتمر اقلیمي نظمتھ مؤسسة فریدریش ناومان
 .١٩٩٩،األردن، نوفمبر ) االسكوا( لغربي آسیا  االقتصادیة اللجنة - بالتعاون مع األمم المتحدة 

٢٤.  Consumer protection in Lebanon ، مؤتمر اقلیمي نظمتھ مؤسسة فریدریش
،األردن، نوفمبر ) االسكوا( لغربي آسیا  ادیةاالقتص اللجنة -ناومان بالتعاون مع األمم المتحدة 

١٩٩٩. 
تدریبیة لموظفي  دورة، مقدمة في الفاھیم االقتصادیة في تسویة المنازعات التجاریة  .٢٥

 .١٩٩٩اكتوبر ، التنمیة بالقاھرةمركز التعلیم والتدریب و، القاھرة، االقتصادوزارة التجارة و
اتفاقیات منظمة "دولیة ، المؤتمر الدولى عن العوائق غیر التقلیدیة على حریة التجارة ال .٢٦

" آثارھا على االقتصادیات العربیة وحسم المنازعات الناشئة عنھا  WTOالتجارة العالمیة 
مركز القاھرة االقلیمى للتحكیم التجارى القاھرة،  ١٩٩٩سبتمبر  ٢٠ -  ١٩ماریوت القاھرة 

  .الدولى 
جامعة بیروت العربیة، بیروت ، ، نانلب –مصر : حمایة المستھلك ، دراسة مقارنة   .٢٧

 . ١٩٩٤دیسمبر 
معھد قانون  بالتعاون الجامعة اللبنانیة، حمایة المستھلك في الدول العربیة دراسة مقارنة  .٢٨

اكتوبر ، بیروت، بلجیكا –لوفان ال نوف  - الكاثولیكیة  الجامعة - االستھالك بكلیة الحقوق 
١٩٩٥. 

مقدم إلى المؤتمر الصینى العربى لنظم المعلومات ، بحث اقتصادیات المصغرات الفیلمیة .٢٩
 .باللغة االنجلیزیة  ١٩٩١سبتمبر  ٢٧ - ٢٥بتایوان من 

The Economy of using microfilms, proceedings of symposium of 

chinese -Arabian Information and micographic Management, 

September25-27, 1991 

  

  

  



 
 

  :جامعیة و المؤلفات الكتب ال:  تاسعاَ 

دار الجامع�ة الجدی�دة، االس�كندریة، " نظرة عامة على بعض القضایا"العالقات االقتصادیة الدولیة  .١
 .٢٠١٤فبرایر 

 . ٢٠١٤مبادئ علم االقتصاد ، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة، ینایر  .٢
 .٢٠١٣سكندریة، سبتمبر األبعاد الغائبة، دار الجامعة الجدیدة، اال"فى مصر العدالة الضریبیة  .٣
 ٩١التشریع الضریبى المص�رى وفق�ا ألحك�ام ق�انون الض�ریبة عل�ى ال�دخل الص�ادر بالق�انون رق�م  .٤

، ٢٠٠٨لس�نة  ١٩٦و قانون الض�ریبة عل�ى العق�ارات المبنی�ة الص�ادر بالق�انون رق�م  ٢٠٠٥لسنة 
 .٢٠١٣، فبرایر باالشتراك مع الدكتور مجدى محمود شھاب، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة

 .٢٠١٠اقتصادیات الفساد، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، سبتمبر  .٥
 -دار الجامعة الجدی�دة  ) الموازنة العامة -االیرادات العامة  -النفقات العامة( مبادئ المالیة العامة  .٦

 . ٢٠٠٨، ینایر  االسكندریة
  ٢٠٠٨السكندریة ینایر العالقات االقتصادیة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة ، ا .٧
 .  ٢٠٠٧اقتصادیات النقود والمال ، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة ینایر  .٨
مب��ادئ االقتص��اد السیاس��ى باالش��تراك م��ع ال��دكتور أس��امة محم��د الف��ولى ، دار الجامع��ة الجدی��دة ،  .٩

 .  ٢٠٠٧االسكندریة ینایر 
 .٢٠٠٧الجامعة الجدیدة، یونیو دار ،االسكندریة، سیاسات االستھالك و حمایة المستھلك .١٠
 .  ٢٠٠٦أساسیات المالیة العامة ، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة ینایر  .١١
أساس��یات عل��م االقتص��اد باالش��تراك م��ع ال��دكتور ع��ادل حش��یش، م��دخل لدراس��ة أص��ول  .١٢

 .  ٢٠٠٦االقتصاد السیاسى ، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة ینایر 
لتموی��ل باالش��تراك م��ع ال��دكتور أس��امة محم��د الف��ولى ، دار الجامع��ة اقتص��ادیات النق��ود وا .١٣

 .  ٢٠٠٥الجدیدة ، االسكندریة ینایر 
الض�ریبة الموح�دة عل�ى ال�دخل رق�م محاضرات ف�ى ق�انون " التشریع الضریبى المصرى  .١٤

 .  ٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة ینایر "وتعدیالتھ ١٩٩٣لسنة  ١٨٧
العالق��ات االقتص��ادیة والنقدی��ة الدولی��ة ، االقتص��اد ال��دولى لألعم��ال ، : االقتص��اد ال��دولى  .١٥

 . ٢٠٠٤اتفاقات التجارة العالمیة ، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة ینایر 
مبادئ علم االقتصاد باالشتراك مع الدكتورة س�وزى ع�دلى ناش�د، دار الجامع�ة الجدی�دة ،  .١٦

 . ٢٠٠٤االسكندریة، ینایر 
 . ٢٠٠٣ة العامة ، الفتح للطباعة والنشر ، االسكندریة ، ینایر مبادئ المالی .١٧
نظری�ة ال�ثمن  -المذاھب وال�نظم االقتص�ادیة  -مقدمة لعلم االقتصاد (مبادئ علم االقتصاد  .١٨

باالشتراك م�ع ال�دكتور مص�طفى رش�دى ش�یحة ، دار الجامع�ة ) نظریة التوزیع -نظریة االنتاج  -
 .  ٢٠٠٢الجدیدة، االسكندریة ینایر 

باالشتراك مع الدكتور مج�دى )  االقتصاد الدولى -االقتصادى النقدى (االقتصاد السیاسى  .١٩
 .  ٢٠٠١محمود شھاب، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة ینایر 

أصول االقتص�اد السیاس�ى باالش�تراك م�ع ال�دكتور أس�امة محم�د الف�ولى وال�دكتور مج�دى  .٢٠
 . ٢٠٠٠كندریة ینایر محمود شھاب، دار الجامعة الجدیدة ، االس

مب���ادئ عل���م االقتص���اد باالش���تراك م���ع ال���دكتور مص���طفى رش���دى ش���یحة، دار الجامع���ة  .٢١
 .  ١٩٩٩الجدیدة، االسكندریة ینایر 

االقتص��اد ال��دولى، نظ��رة عام��ة عل��ى بع��ض القض��ایا، دار الجامع��ة الجدی��دة، االس��كندریة  .٢٢
 .  ١٩٩٩ینایر 

 . ١٩٩٨لدار الجامعیة، بیروت، ینایر مبادئ المالیة العامة، الموازنة اللبنانیة، ا .٢٣
 االض�طرابات -نظ�ام النق�د ال�دولي ( ، نظ�رة عام�ة عل�ى بع�ض القض�ایا االقتصاد الدولي .٢٤

 . ١٩٩٨، الدار الجامعیة، بیروت ینایر ) النظام التجاري الدولي -االقتصادیة الدولیة 



 
 

 .  ١٩٩٧مبادئ علم االقتصاد، الدار الجامعیة، بیروت، ینایر  .٢٥
 ١٩٩٥مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة، بیروت، ینایر  .٢٦
 .  ١٩٩٥العالقات االقتصادیة الدولیة، الدار الجامعیة، بیروت، ینایر  .٢٧
 . ١٩٩٥التشریع الضریبى اللبنانى، الدار الجامعیة بیروت، مارس  .٢٨
 .  ١٩٩٤اقتصادیات النقود والمال، الدار الجامعیة، بیروت، اكتوبر  .٢٩
، دار س��عد س��مك للنس��خ )نظری��ة القیم��ة واألثم��ان(القتص��اد، الج��زء الث��انى مب��ادئ عل��م ا .٣٠

 .  ١٩٩٤والطبع، مارس 
الم��ذاھب  -م��دلول ونط��اق وم��نھج عل��م االقتص��اد(مب��ادئ عل��م االقتص��اد، الج��زء األول  .٣١

 .  ١٩٩٤والنظم االقتصادیة، الفتح للطباعة والنشر، االسكندریة ینایر 
 .  ١٩٩٤ینایر  ١٥/المصرى، رسائل النداء الجدید حمایة حقوق المستھلك فى االقتصاد .٣٢
نظ�ام النق�د ال�دولي واألزم��ة ( العالق�ات النقدی�ة الدولی�ة، نظ��رة عام�ة عل�ى بع�ض القض��ایا  .٣٣

، دار س�عد س�مك للنس�خ ) التعاون الدولي في مجال السیاسات اللنقدی�ة الدولی�ة -االقتصادیة الدولیة 
 .  ١٩٩٣والطباعة، ینایر 

، دار النھض�ة )البورص�ات -النظم المص�رفیة والمالی�ة  -النقود (د والمال اقتصادیات النقو .٣٤
 .  ١٩٩٣العربیة، ینایر 

لالعمال،  ، االقتصاد الدولى الخاصالعالقات االقتصادیة الدولیة: ى االقتصاد الدول .٣٥
 .  ١٩٩٢، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، ینایر ، المدیونیة الدولیةالسوق الدولیة للسالح

 . ١٩٩٢النقود والبنوك والبورصات، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة ینایر  .٣٦
  ١٩٩١السوق الدولیة للسالح وعالقتھا بالدول النامیة، كتاب األھرام االقتصادى، ابریل  .٣٧
العالقات االقتصادیة الدولیة، نظرة عامة على بعض القضایا، دار النھضة العربیة، ینایر  .٣٨

١٩٩١  . 
قات االقتصادیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، االسكندریة ینایر مبادئ العال .٣٩

١٩٨٨  . 
محاضرات فى العالقات االقتصادیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، االسكندریة،  .٤٠

 .  ١٩٨٧ینایر 

  

  :الرسائل الجامعیة واألبحاث المحكمة :  عاشراَ 

  :الرسائل المشرف علیھا : أوال 

جامع��ة االس��كندریة، االس��كندریة، أغس��طس   -ن الغ��ذائى ف��ى مص��ر، كلی��ة الحق��وق مش��كلة األم�� .١

٢٠١٤. 

الجذور واآلثار االقتصادیة للفساد ف�ى مص�ر ف�ى ظ�ل التح�ول االقتص�ادى بمراحل�ھ المختلف�ة، كلی�ة  .٢

 .٢٠١٤جامعة بنھا، بنھا، أغسطس   -التجارة 

 -ة للعل��وم و التكنواوجی��ا والنق��ل البح��رى ، األكادیمی��ة العربی��أزم��ة المدیونی��ة ف��ى دول الع��الم الثال��ث .٣

المعامالت الدولیة والقانونیة والتجاری�ة واللوجس�تیات، الق�اھرة،  –معھد النقل الدولى واللوجستیات 

 .٢٠٠٨مارس 

دور االستثمار األجنبى المباشر فى تحقیق التنمیة لقطاع النقل البحرى المصرى ف�ى ظ�ل العولم�ة،  .٤

 –معھ��د النق��ل ال��دولى واللوجس��تیات  -و التكنواوجی��ا والنق��ل البح��رى  األكادیمی��ة العربی��ة للعل��وم

 .٢٠٠٧المعامالت الدولیة والقانونیة والتجاریة واللوجستیات، القاھرة، مایو 



 
 

أثر تطبی�ق نظ�ام الج�ودة الش�املة عل�ى آداء ش�ركات النق�ل البح�رى ف�ى مص�ر،  األكادیمی�ة العربی�ة  .٥

المع��امالت الدولی��ة  –معھ��د النق��ل ال��دولى واللوجس��تیات  -للعل��وم و التكنواوجی��ا والنق��ل البح��رى 

 .٢٠٠٧والقانونیة والتجاریة واللوجستیات، القاھرة، ابریل 

  

 :الرسائل الجامعیة واألبحاث المحكمة : ثانیا 

مجل�ة العل�وم القانونی�ة و دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمى،  النقود المصرفیة و أثرھا فى األزمات االقتصادیة .١
 .٢٠١٤جامعة عین شمس ،   -كلیة الحقوق   -تصادیة االق

 .٢٠١٣مجلة مصر المعاصرة ، اكتوبرسالسل القیمة العالمیة وأثرھا على التنمیة فى الجول النامیة،  .٢
 ، الرشادة االقتصادیة و تطبیقاتھا فى مجال االنفاق العام ب�ین الكف�اءة و االعتب�ارات السیاس�یة و االجتماعی�ة .٣

  . ٢٠١٣، اكتوبر ٣٦جامعة المنوفیة، العدد –نونیة واالقتصادیة، كلیة الحقوق مجلة البحوث القا
، بش�ان الض�ریبة عل�ى ال�دخل ٢٠٠٥لسنة ٩١مع التطبیق على أحكام القانون رقم اآلثار الضریبیة للتضخم .٤

 . ٢٠١٣، مایو ٣٥جامعة المنوفیة، ملحق العدد –مجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة، كلیة الحقوق 
لسیاسة الضریبیة و دورھا فى دفع عملیة التنمیة االقتصادیة دراسة مقارنة بالفقھ االسالمى، مجلة الفكر ا .٥

 .٢٠١٣جامعة بنھا، العدد الثالث،  –القانونى واالقتصادى، كلیة الحقوق 
مجل�ة ، ب�التطبیق عل�ى مص�ر ف�ى ض�وء حری�ة س�عر الص�رف المستوى األمثل لالحیاطیات النقدی�ة الدولی�ة .٦

 .٢٠١٢جامعة عین شمس ،   -كلیة الحقوق   -م القانونیة و االقتصادیة العلو
 وائزج�لنی�ل اح�دى ، )آلی�ات الس�وق ور االقتص�ادى الجدی�د للدول�ة ف�ى ظ�لالد( قضایا اقتصادیة معاصرة،  .٧

 .٢٠١٢ لعامالدولة التشجیعیة 
 .٢٠١٢ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى ، االقتصاد الدولى .٨
 لع��امالدول��ة التش��جیعیة  وائزج��لنی��ل اح��دى ، العولم��ة عل��ى تعزی��ز واحت��رام حق��وق االنس��انأث��ر سیاس��ات  .٩

٢٠١٢. 
كلی�ة  تحسین القدرة التنافسیة للسیاحة المصریة و مدى مساھمتھا فى االرتق�اء باالقتص�اد ال�وطنى، .١٠

 .٢٠١٢جامعة االسكندریة، اكتوبر  –الفنادق السیاحة و
اعة وأثرھا على التنمیة ف�ى ال�دول المض�یفة، مجل�ة االقتص�اد االستثمارات األجنبیة فى مجال الزر .١١

 . ٢٠١٢جامعة بنى سویف،  –والقانون، كلیة الحقوق 
 

، مجلة البحوث القانونی�ة واالقتص�ادیة، كلی�ة الحق�وق "دراسة مقارنة"مفھوم السیطرة على السوق  .١٢
 .٢٠١٢جامعة بنى سویف، العدد السادس والعشرون،  -

ولة فى ضوء التحوالت االقتصادیةالعاصرة مع االشارة للحالة المصریة، الدور االقتصادى للد .١٣
جامعة بنھا، عدد خاص بالمؤتمر العلمى السنوى  –مجلة الفكر القانونى واالقتصادى، كلیة الحقوق 

  .٢٠١٢ابریل  ٨-٧السادس 
إل�ى  م�ع اإلش�ارة( اآللیات االقتص�ادیة لحمای�ة ح�ق المس�تھلك ف�ى الحص�ول عل�ى الس�لع األساس�یة  .١٤

، الس�نة ول، الع�دد األجامع�ة ع�ین ش�مس  -كلیة الحق�وق   -مجلة العلوم القانونیة و االقتصادیة  ، )مصر 
 .٢٠١٢ ینایر، الرابعة والخمسون

 .٢٠١٢ینایر ،  ٥٠٥مجلة مصر المعاصرة ، العدد تجدید دور الذھب فى نظام النقد الدولى،  .١٥
ص��ادیة الجولی��ة المعاص��رة ونظ��ام اقتص��ادیات الدول��ة والتس��عیر الجب��رى ف��ى ظ��ل االتفاق��ات االقت .١٦

 .٢٠١١جامعة بنى سویف، العدد الثالث  –السوق، مجلة الدراسات المالیة والتجاریة، كلیة التجارة 
 م�دى تع�ارض االعتب��ارات الواقعی�ة و الض��مانات الدس�توریة ف��ى عملی�ة تحدی��د الوع�اء الض��ریبى، .١٧

 .٢٠١١، اكتوبر ٣٤جامعة المنوفیة، ملحق العدد –ق مجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة، كلیة الحقو



 
 

 المش��اركة ب��ین القط��اعین الع��ام والخ��اص كوس��یلة لتموی��ل مش��روعات البنی��ة األساس��یة ف��ى مص��ر، .١٨
ث��انى، الس��نة الثالث��ة ، الع��دد الجامع��ة ع��ین ش��مس  -كلی��ة الحق��وق   -االقتص��ادیة مجل��ة العل��وم القانونی��ة و

 .٢٠١١ یولیو، والخمسون
العق��ارات المبنی��ة ف��ى مص��ر وآثارھ��ا المالی��ة واالجتماعی��ة، مجل��ة العل��وم القانونی��ة  الض��ریبة عل��ى .١٩

 .٢٠١١ ینایر، لثة والخمسون، السنة الثاول، العدد األجامعة عین شمس  -كلیة الحقوق   -االقتصادیة و
، مجل��ة حق��وق حل��وان للدراس��ات القانونی��ة مظ��اھر ع��دم الیق��ین ف��ى النظ��ام الض��ریبى المص��رى .٢٠

 .٢٠١٠دیسمبر،  -جامعة حلوان، العددالثالث والعشرون، یولیو –دیة، كلیة الحقوق واالقتصا
، مجل�ة كلی�ة دراس�ة مقارن�ة باالقتص�اد االس�المى معالجت�ھاكتناز النق�ود و أحكام�ھ و آث�اره و س�بل  .٢١

  .٢٠١١جامعة أسیوط، العدد الثالث والعشرون،  –الشریعة والقانون 
 .٢٠١١جامعة طنطا، مایو،  -كلیة الحقوق ،ر المصرفىاندماج البنوك كإحدى آلیات التطوی .٢٢
المس��توى األمث��ل لالحتیاطی��ات النقدی��ة الدولی��ة ف��ى ض��وء حری��ة الص��رف ب��التطبیق عل��ى مص��ر ،  .٢٣

 .٢٠١٠، اكتوبر ٥٠٠مجلة مصر المعاصرة ، العدد 
بیقی�ة الضریبة على المبیعات على السلع و الخدمات التى تتم عبر التجاة االلكترونیة مع دراس�ة تط .٢٤

عل��ى مص��ر، مجل��ة اإلدارة المالی��ة، الجمعی��ة المص��ریة ل��إلدارة، الع��دد الثال��ث، الس��نة التاس��عة والثالث��ون، 
 .٢٠١٠سبتمبر  –یولیو 

، مجل�ة العل�وم القانونی�ة )طبیعتھ ومشكالتھ وس�بل عالجھ�ا ( تمویل الالمركزیة المحلیة فى مصر  .٢٥
  .٢٠١٠، یولیو الثانیة والخمسون، السنة عدد الثانيجامعة عین شمس، ال  -كلیة الحقوق   -االقتصادیة و

دراسة مقارنة، مجل�ة  فى ضوء معطیات األزمة أثر تدخل الدولة فى النشاط االقتصادى .٢٦
 .٢٠١٠جامعة أسیوط، العدد الثانى والعشرون،  –كلیة الشریعة والقانون 

كترونیة مع دراس�ة تطبیقی�ة الضریبة على المبیعات على السلع و الخدمات التى تتم عبر التجاة االل .٢٧
عل��ى مص��ر، مجل��ة اإلدارة المالی��ة، الجمعی��ة المص��ریة ل��إلدارة، الع��دد الثال��ث، الس��نة التاس��عة والثالث��ون، 

 .٢٠١٠سبتمبر  –یولیو 
و دورھ���ا ف���ى زی���ادة اإلی���رادات  الق���یم اإلیمانی���ة و األخالقی���ة و الس���لوكیة لم���أمورى الض���رائب .٢٨

لجمعیة المصریة لإلدارة، العدد الثالث، السنة التاس�عة والثالث�ون، یولی�و ، مجلة اإلدارة المالیة، االضریبیة
 .٢٠١٠سبتمبر  –

الع�الم العرب�ى و اتفاقی�ة  –منظمة التجارة العالمیة و االقتصاد العربى، ھوامش على م�تن العولم�ة  .٢٩
 .٢٠٠٩ عاملالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى ، الفرص و التحدیات..التغیرات و التحوالت ..الجات 

 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى ، العملة الخلیجیة الموحدة مقارنة بالیورو .٣٠
 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى ، التكامل االقتصادى .٣١
 وائزج�لنی�ل اح�دى ، من أورج�واى لس�یاتل وحت�ى الدوح�ة -الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة  .٣٢

 .٢٠٠٩ لعامیة الدولة التشجیع
 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى ، العملة االلكترونیة .٣٣
 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى ، إرھاصات الوحدة اإلفریقیة .٣٤
الدول�ة  وائزج�لنی�ل اح�دى ، مصر والكومیس�ا دراس�ة مس�تقبلیة ف�ى ظ�ل التك�تالت الدولی�ة العمالق�ة .٣٥

 .٢٠٠٩ لعامالتشجیعیة 
 لع�امالدول�ة التش�جیعیة  وائزج�لنی�ل اح�دى  تراتیجیة مص�ریة للسیاس�ة المائی�ة ف�ى ح�وض النی�ل،اس .٣٦

٢٠٠٩. 
 التطبی�قب�ین النظری�ة و)  نیب�اد ( فریقی�ا اإلفریقیة و مبادرة الشراكة الجدیدة للتنمیة فى إ المنظومة .٣٧

 وائزج��لنی��ل اح��دى ، لی��ةدراس��ة تحلیلی��ة وقانونی��ة ف��ى إط��ار العالق��ات السیاس��یة والدو" رؤی��ة مس��تقبلیة " 
 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة 

الدول�ة  وائزج�لنی�ل اح�دى ، رؤیة مس�تقبلیة) نیباد ( مصر و مبادرة الشراكة الجدیدة لتنمیة أفریقیا  .٣٨
 .٢٠٠٩ لعامالتشجیعیة 



 
 

 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى ، اآللیة اإلفریقیة لمراجعة النظراء .٣٩
لنی�ل ، افریقیا و أثر انتشار األوبئة و نقص الغذاء والعنف ضد النساء واألطف�الحقوق اإلنسان فى  .٤٠

 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجاحدى 
الدول��ة  وائزج�لنی�ل اح�دى ، التع�اون الص�ینى اإلفریق��ى مج�االت المعوق�ات الت�ى تواج��ھالتح�دیات و .٤١

 .٢٠٠٩ لعامالتشجیعیة 
دراس��ة وثائقی��ة  –ة واالتح��اد اإلفریق��ى رؤی��ة مس��تقبلیة إفریقی��ا ف��ى إط��ار منظم��ة الوح��دة اإلفریقی�� .٤٢

 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى ، وتحلیلیة فى إطار العالقات السیاسیة الدولیة
بؤر التوتر والنزاع حول المیاه فى حوض النیل والعالم العربى  واالستراتیجیة المص�ریة للسیاس�ة  .٤٣

، دراس�ة تحلیلی�ة وقانونی�ة ف�ى إط�ار العالق�ات السیاس�یة الدولی�ة –) قدی�ة رؤی�ة ن( المائیة فى حوض النیل 
 .٢٠٠٩ لعامالدولة التشجیعیة  وائزجلنیل احدى 

كلی�ة  الشراكة المصریة األوربیة و انعكاساتھا المستقبلیة على القدرة التنافسیة للصناعة المص�ریة، .٤٤
 .٢٠٠٩اكتوبر جامعة طنطا،  -الحقوق

اردة باتفاق��ات المش��اركة األوربی��ة المتوس��طیة عل��ى التج��ارة البینی��ة لل��دول أث��ر قواع��د المنش��أ ال��و .٤٥
جامع�ة ع�ین ش�مس،   -كلی�ة الحق�وق   -العربیة فى السلع الوس�یطة، مجل�ة العل�وم القانونی�ة و االقتص�ادیة 

 .  ٢٠٠٩العدد الثاني، السنة الواحد والخمسون، یولیو 
م��ع اإلش��ارة ال��ى الق��انونین ( قتص��اد المص��رى الق��انون المص��رى لحمای��ة المنافس��ة وأث��ره عل��ى اال .٤٦

، الع��دد جامع�ة ع�ین ش�مس  -كلی�ة الحق��وق   -االقتص�ادیة ، مجل�ة العل��وم القانونی�ة و)الفرنس�ى واألورب�ى 
 .٢٠٠٩ینایر ، الواحد والخمسون، السنة ألولا
 .٢٠٠٨ جامعة االسكندریة، یونیو -لعربیة ، كلیة الحقوقالمنطقة ااقتصادیات صناعة الدواء فى  .٤٧
٤٨. l`efficacité du contrôle de la cours des comptes " étude comparée "  جامع�ة

 .  ٢٠٠٨كلیة الشریعة والقانون، ینایر  -االمارات العربیة المتحدة 
، جامع�ة ال�دول العربی�ة -المنظمة العربی�ة للتنمی�ة االداری�ة معوقات االستثمار فى الدول العربیة ،  .٤٩

 .  ٢٠٠٧القاھرة ، نوفمبر 
مجلة البح�وث القانونی�ة ، "كیفیة القضاء علیھا في مصر –تفسیرھا  –انواعھا  –تعریفھا "البطالة  .٥٠

 .  ٢٠٠٧، اغسطس  جامعة المنوفیة –كلیة الحقوق  –و االقتصادیة 
االقتص�ادیة مجل�ة البح�وث القانونی�ة ودور المنظمات الدولیة فى حل مشكلة االقتراض الخارجى ،  .٥١

 .  ٢٠٠٧، اغسطس  جامعة المنوفیة –كلیة الحقوق  –
مجل�ة البح�وث القانونی�ة و العولمة االقتصادیة وآثارھا على الدول الباحثة عن التنمیة االقتص�ادیة،  .٥٢

 .  ٢٠٠٧، اغسطس  جامعة المنوفیة –كلیة الحقوق  –االقتصادیة 
مجل�ة البح�وث یة، تقیید وحریة التجارة الخارجیة وآثارھا على الدول الباحثة عن التنمی�ة االقتص�اد .٥٣

 ٢٠٠٧، اغسطس جامعة المنوفیة –كلیة الحقوق  –القانونیة و االقتصادیة 
الت��ي  إح��دى التح��دیات" إص��الح السیاس��ة الض��ریبیة و دورھ��ا ف��ي ب��رامج االص��الح االقتص��ادي  .٥٤

 –كلی�ة الحق�وق  –مجل�ة البح�وث القانونی�ة و االقتص�ادیة   " تواجھ ال�دول الباحث�ة ع�ن التنمی�ة االقتص�ادیة
 .  ٢٠٠٧، اغسطس  جامعة المنوفیة

 .  ٢٠٠٧جریمة غسل األموال، الفتح للطباعة والنشر، االسكندریة، یولیو  .٥٥
، معھ�د البح�وث والدراس�ات اآلثار المستقبلیة للتج�ارة االلكترونی�ة عل�ى التج�ارة الخارجی�ة العربی�ة .٥٦

 .  ٢٠٠٧العربیة، یونیو 
، دار النھض��ة العربی��ة، دراس��ة تقییمی��ة: ة الدولی��ة نم�وذج الجاذبی��ة ك��أداة لتحلی��ل العالق��ات التجاری�� .٥٧

 .  ٢٠٠٧القاھرة، ینایر 
أثرھ�ا  و ٢٠٠٥لس�نة  ٩١سیاسة اإلعفاءات الضریبیة في ظ�ل ق�انون الض�رائب عل�ى ال�دخل رق�م  .٥٨

 .  ٢٠٠٧، الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، القاھرة، ینایر على التنمیة في مصر
، كلی��ة الش��ریعة والق��انون قلیمی��ة و تأثیرھ��ا عل��ى النظ��ام التج��اري الع��المياالتفاق��ات التجاری��ة اال .٥٩



 
 

 .  ٢٠٠٧بجامعة االمارات العربیة المتحدة، ینایر 
مجل��ة العل��وم  ،تأثیرھ��ا عل��ى الوض��ع التنافس��ي للص��ادرات الص��ناعیة المص��ریةالسیاس��ة البیئی��ة و .٦٠

 . ٢٠٠٧ ، ینایر جامعة عین شمس -كلیة الحقوق  -االقتصادیة القانونیة و
كلی�ة  -االقتص�ادیة مجل�ة العل�وم القانونی�ة واآلثار النقدیة واالقتصادیة والمالیة للنق�ود االلكترونی�ة،  .٦١

 .  ٢٠٠٧، القاھرة ینایر جامعة عین شمس -الحقوق 
مرك�ز ، "مح�دداتھا تطورھ�ا و": األوربی�ة إل�ى ال�دول العربی�ة المتوس�طیة ساعدات األمریكی�ة والم .٦٢

 .  ٢٠٠٧، ینایر  جامعة القاھرة –كلیة االقتصاد و العلوم السیاسیة  –الدراسات األمریكیة 
وأثرھ��ا  ٢٠٠٥لس�نة  ٩١سیاس�ة االعف�اءات الض��ریبیة ف�ى ظ�ل ق��انون الض�ریبة عل�ى ال��دخل رق�م  .٦٣

 .٢٠٠٦على التنمیة االقتصادیة فى مصر، بحث مقدم للمؤتمر الضریبى الحادى عشر،یونیو
المنظم�ة العربی�ة للتنمی�ة ، )حالة االقتص�اد المص�ري( لیة إدارة ھیكلة و خصخصة المؤسسات الما .٦٤

 .  ٢٠٠٦، مایو  جامعة الدول العربیة -االداریة 
 .  ٢٠٠٦اآلثار االقتصادیة للتجارة االلكترونیة ، مجلة األمن والقانون ، كلیة شرطة دبى، مارس  .٦٥
، دار القض�ائي الجھ�از القض�اء م�ن أج�ل التنمی�ة ، األبع�اد االقتص�ادیة الس�تقالل و نزاھ�ة و كف�اءة .٦٦

 .  ٢٠٠٥االسالم للطباعة ، المنصورة ، دیسمبر 
انھ��ارت موجتھ��ا  ھ��ل حق��اً یعی��د الت��اریخ نفس��ھ و تنھ��ار العولم��ة المعاص��رة كم��ا: انھی��ار العولم��ة  .٦٧

 .  ٢٠٠٥، دار االسالم للطباعة والنشر، المنصورة، دیسمبر  األولى بالكساد العظیم ؟
ارن�ة مق دراس�ة: ع الس�لوك اإلجرام�ي لحس�ابات التكلف�ة و العائ�د ھ�ل یخض�: اقتص�ادیات الجریم�ة  .٦٨

، مجل�ة الحق�وق، كلی�ة الحق�وق، جامع�ة البح�رین، تطبیقیة على عینة م�ن س�جناء اح�د الس�جون المص�ریةو
 .  ٢٠٠٥دیسمبر 

٦٩. Welfare effects of economic reform : An applied study on agriculture 
sector's farmers in Egypt during the 1990s.  مجل�ة البح�وث القانونی�ة واالقتص�ادیة ، كلی�ة ،

 .  ٢٠٠٥جامعة المنصورة ، دیسمبر  -الحقوق 
ال��دول  تحلی��ل اقتص�ادي لترتی��ب مص�ر و( ال�دول العربی��ة ف�ي المؤش��رات العالمی�ة مكان�ة مص��ر و .٧٠

 .  ٢٠٠٥دیسمبر  ، المكتبة االكادیمیة، القاھرة،) أبرز المؤشرات التنمویة العالمي العربیة في
تش��ریعات  دراس��ة عل��ى ض��وء" التنمی��ة ف��ي مص��رس��تثمار وأثرھ��ا عل��ى االالح��وافز الض��ریبیة و .٧١

، دار النھض��ة العربی��ة،  "ح��وافز االس��تثماربش��أن ض��مانات و ١٩٧٩لس��نة  ٨ن رق��م الق��انواالس��تثمار و
 .  ٢٠٠٥القاھرة، سبتمبر 

كلی�ة الش�ریعة ،  في مكافحة ھذه العملیاتاآلثار االقتصادیة لعملیات غسیل األموال و دور البنوك  .٧٢
 .٢٠٠٥، سبتمبر  و القانون بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة

المحتملة التفاق التریم�ز  دراسة تحلیلیة لآلثار االستثمار األجنبي المباشرمنظمة التجارة العالمیة و .٧٣
جامع��ة  -ش��ریعة والق��انون كلی��ة ال، النامی��ة عل��ى تط��ور حرك��ة االس��تثمار األجنب��ي المباش��ر عل��ى ال��دول

 .  ٢٠٠٥، سبتمبر اإلمارات العربیة المتحدة
، الكوی�ت اآلثار التنمویة للخصخصة مع التطبیق على خصخص�ة الص�ناعات البتروكیماوی�ة بدول�ة .٧٤

 .  ٢٠٠٥جامعة الكویت ، سبتمبر  -كلیة الحقوق 
عربی��ة، الق��اھرة، ر، دار النھض��ة الاآلث��ار االقتص��ادیة للعولم��ة عل��ى القط��اع المص��رفي ف��ي مص�� .٧٥

 .  ٢٠٠٥سبتمبر 
، دار النھض�ة العربی�ة، الق��اھرة، تق�ویم تجرب�ة التكام�ل االقتص�ادي ل�دول مجل��س التع�اون الخلیج�ي .٧٦

 .  ٢٠٠٥سبتمبر 
 -كلی��ة الش��ریعة والق��انون  ،س��المياالقتص��اد اإل دراس��ة وتحلی��ل م��ن منظ��ور ص��نادیق االس��تثمار .٧٧

 .  ٢٠٠٥، سبتمبر  جامعة اإلمارات العربیة المتحدة
، الق�اھرة، جامع�ة ال�دول العربی�ة -المنظمة العربیة للتنمیة االداری�ة التجارة االلكترونیة والعولمة،  .٧٨

 .  ٢٠٠٥مایو 



 
 

ص��نادیق االستثماردراس��ة وتحلی��ل م��ن منظوراالقتص��اد اإلس��المي، بح��ث مق��دم للم��ؤتمر العلم��ي  .٧٩
بیة المتحدة بالتعاون م�ع غرف�ة تج�ارة السنوي الرابع عشر لكلیة الشریعة و القانون بجامعة اإلمارات العر

، و ال�ذي عق�د بغرف�ة " المؤسسات المالیة اإلسالمیة، معالم الواقع و آفاق المستقبل  " وصناعة دبي حول 
 .٢٠٠٥مایو  ١٧ – ١٥تجارة و صناعة دبي ، خالل الفترة 

 ٢٠٠٥م�ارس  جامعة المنصورة، -دراسة نظریة مقارنة ، كلیة الحقوق  -أسواق األوراق المالیة  .٨٠
 . 

التكام��ل " تق��ویم تجرب��ة التكام��ل االقتص��ادي ل��دول مجل��س التع��اون الخلیج��ي،  بح��ث مق��دم لن��دوة   .٨١
و التي عق�دھا مرك�ز دراس�ات الخل�یج و " الممكن و المأمول  –االقتصادي بدول مجلس التعاون الخلیجي 

 .٢٠٠٥مارس، الكویت،  ١٤الجزیرة العربیة بجامعة الكویت في 
مویة للخصخصة مع التطبیق على خصخص�ة الص�ناعات البتروكیماوی�ة بدول�ة الكوی�ت، اآلثار التن .٨٢

، وال��ذي "األبع��اد القانونی��ة واالقتص��ادیة  –دور القط��اع الخ��اص ف��ي عملی��ة التنمی��ة " بح�ث مق��دم لم��ؤتمر 
 .٢٠٠٥مارس   ٩ – ٨نظمتھ كلیة الحقوق جامعة الكویت ، خالل الفترة 

الش��ركات  دراس��ة حال��ة ل��بعض( القیم��ة االقتص��ادیة للش��ركات  أث��ر تطبی��ق االدارة البیئی��ة عل��ى .٨٣
 ٢٠٠٤، معھد الدراسات والبحوث البیئیة ، جامعة ع�ین ش�مس ، ن�وفمبر  ) المتداولة بالبورصة المصریة

 . 
جامع��ة -، كلی��ة التج��ارة تط��ویر من��اخ االس��تثمار ف��ى ال��دول العربی��ةالتكام��ل االقلیم��ى العرب��ى و .٨٤

 .  ٢٠٠٤المنصورة، یولیو 
، مجل��ة مص��ر المعاص��رة، دود ت��دخل الدول��ة ف��ى المج��ال االقتص��ادى ف��ى ظ��ل اقتص��اد الس��وقح�� .٨٥

 .  ٢٠٠٤القاھرة، یولیو 
االقتص�ادیة ، البح�وث القانونی�ة و، مجل�ة الضریبة على القیمة المضافة و م�دى تطبیقھ�ا ف�ى مص�ر .٨٦

 .  ٢٠٠٤، یولیو  جامعة المنوفیة -كلیة الحقوق 
 االقتصاد المص�ري أثرھا علىحریر التجارة الدولیة فى السلع وة لتسیاسات منظمة التجارة العالمی .٨٧

 . ٢٠٠٤، یولیو  جامعة الزقازیق -المجلة القانونیة االقتصادیة ، كلیة الحقوق ، 
مجل��ة العل��وم ، السیاس��ة البیئی��ة و تأثیرھ��ا عل��ى الوض��ع التنافس��ي للص��ادرات الص��ناعیة المص��ریة .٨٨

جامعة عین شمس ، العدد الثاني ، السنة السادسة و األربع�ون ،   -وق كلیة الحق  -القانونیة و االقتصادیة 
 .٢٠٠٤یولیو 

،  التنمی�ة المس�تدامة مقارب�ات ف�ي إدارة -إدارة االقتصادات الوطنیة و التحدیات البیئی�ة المعاص�رة  .٨٩
 .  ٢٠٠٤، القاھرة، مایو جامعة الدول العربیة -المنظمة العربیة للتنمیة االداریة 

ارة العالمی���ة و االس���تثمار األجنب���ي المباشردراس���ة تحلیلی���ة لآلث���ار المحتمل���ة التف���اق منظم���ة التج��� .٩٠
التریم�ز عل�ى تط�ور حرك��ة االس�تثمار األجنب�ي المباش��ر عل�ى ال�دول النامی�ة، بح��ث مق�دم للم�ؤتمر العلم��ي 

ج��ارة الس��نوي الثال��ث لكلی��ة الش��ریعة و الق��انون بجامع��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة بالتع��اون م��ع غرف��ة ت
، و ال�ذي عق�د " الجوانب القانونیة و االقتصادیة التفاقیات منظمة التج�ارة العالمی�ة  " وصناعة دبي حول 

 .     ٢٠٠٤مایو  ١١ – ٩بغرفة تجارة و صناعة دبي ، خالل الفترة 
االتفاقات التجاریة االقلیمیة وتأثیرھا عل�ى النظ�ام التج�ارى الع�المى، بح�ث مق�دم لم�ؤتمر الجوان�ب  .٩١

 .٢٠٠٤قتصادیةالتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، غرفة تجارة وصناعة دبى، مایواال
 ٤٧٣مجل�ة مص�ر المعاص�رة ، الع�دد رق�م  نحو معاملة ضریبیة جدیدة للثروة العقاریة فى مص�ر، .٩٢

 ٢٠٠٤ینایر 
مجلة مص�ر المعاص�رة ، الع�دد حدود تدخل الدولة فى المجال االقتصادى فى ظل اقتصاد السوق،  .٩٣

 .٢٠٠٣اكتوبر/ ، یولیو  ٤٧٢/  ٤٧١
م��ؤتمر العلم��ي الس��نوي مق��دم للبح��ث  ،اآلث��ار النقدی��ة و االقتص��ادیة و المالی��ة للنق��ود االلكترونی��ة .٩٤

األعم�ال " تح�ت عن�وان  ٢٠٠٣الدولي لكلیة الشریعة و القانون بجامعة االم�ارات العربی�ة المتح�دة لس�نة  
 .٢٠٠٣المارات ، ا"المصرفیة االلكترونیة بین الشریعة و القانون 



 
 

اآلث�ار االقتص�ادیة لعملی�ات غس�یل األم�وال و دور البن�وك ف�ي مكافح�ة ھ�ذه العملی�ات، بح�ث مق��دم  .٩٥
للمؤتمر العلمي السنوي الس�ابع لكلی�ة الش�ریعة و الق�انون بجامع�ة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة بالتع�اون م�ع 

، و الذي عق�د " الشریعة و القانون  األعمال المصرفیة االلكترونیة بین" غرفة تجارة وصناعة دبي حول 
 .    ٢٠٠٣مایو  ١٢ – ١٠بغرفة تجارة و صناعة دبي، خالل الفترة 

دراس��ة عل��ى ض��وء تش��ریعات " الح��وافز الض��ریبیة و أثرھ��ا عل��ى االس��تثمار و التنمی��ة ف��ي مص��ر .٩٦
انونی��ة و ، مجل��ة العل��وم الق"بش��أن ض��مانات و ح��وافز االس�تثمار ١٩٧٩لس�نة  ٨االس�تثمار و الق��انون رق��م 
 ٢٠٠٣جامعة عین شمس ، العدد األول ، السنة الخامسة و األربع�ون ، ین�ایر  -االقتصادیة، كلیة الحقوق 

   . 
 أكادیمیة البح�ث العلم�ي و التكنولوجی�ا، ) الثانىالقسم (یر التشریعات لنقل التكنولوجیا تقنین و تطو .٩٧

 .  ٢٠٠٢، القاھرة ، نوفمبر 
ط��ویر من��اخ االس��تثمار ف��ى ال��دول العربی��ة ف��ى ظ��ل النظ��ام الع��المى التكام��ل االقلیم��ى العرب��ى و ت .٩٨

 ١٦بحث مقدم فى المؤتمر العلمى الدولى السنوى الث�امن عش�ر لكلی�ة التج�ارة جامع�ة  المنص�ورة  الجدید،
 .  ٢٠٠٢ابریل  ١٨ –

  -اآلثار االقتصادیة للعولمة على القط�اع المص�رفي ف�ي مص�ر، بح�ث مق�دم لم�ؤتمر كلی�ة الحق�وق  .٩٩
الت��أثیرات القانونی��ة و االقتص��ادیة و السیاس��یة للعولم��ة عل��ى " مع��ة المنص��ورة الس��نوي الس��ادس ح��ول جا

 .  ٢٠٠٢مارس  ٢٧ – ٢٦،  القاھرة "مصر و العالم العربي 
 أكادیمیة البح�ث العلم�ي و التكنولوجی�ا، ) ولالقسم األ(یر التشریعات لنقل التكنولوجیا تقنین و تطو .١٠٠

 .  ٢٠٠١، القاھرة ، مایو 
مجل�ة البح�وث القانونی�ة و االقتص�ادیة ،  الضریبة على القیمة المض�افة و م�دى تطبیقھ�ا ف�ى مص�ر .١٠١

 .   ٢٠٠١جامعة المنوفیة، العدد التاسع عشر، السنة العاشرة، أبریل  -كلیة الحقوق 
االقتص���اد أثرھ���ا عل���ى و سیاس���ات منظم���ة التج���ارة العالمی���ة لتحری���ر التج���ارة الدولی���ة ف���ى الس���لع .١٠٢

  .   ٢٠٠٠العدد الثانى عشر،  ،جامعة الزقازیق -، كلیة الحقوق المجلة القانونیة االقتصادیة ،المصري

  

  : المشاركة المجتمعیة أو التطوعیة:  حادى عشراَ 

  

  : المشروعات :أوالً      

إل��ى فبرای��ر  ٢٠٠٤المؤسس��یة، الجمعی��ة القومی��ة لحمای��ة المس��تھلك، م��ن س��بتمبر  بن��اء الق��درات .١
 . ، القاھرة ٢٠٠٥

الح��وار المجتمع��ى بجزی��رة الش��عیر، جمعی��ة تنمی��ة المجتم��ع المحل��ى بجزی��رة الش��عیر، م��ن اكت��وبر  .٢
 . ، القلیوبیة ٢٠٠٤إلى ابریل  ٢٠٠٣

إل�ى  ٢٠٠١من أجل حمایة المستھلك، الجمعیة المصریة المركزیة لحمایة المس�تھلك، م�ن اكت�وبر  .٣
 . ، القاھرة٢٠٠٢یونیو 

  

  :األنشطة المجتمعیة      

، الجمعی��ة القومی��ة لحمای��ة ات و م��ؤتمرات و ح��وارات مجتمعی��ة ف��ي مج��ال حمای��ة المس��تھلكن��دو  .١
 . و حتى اآلن ٢٠٠٣المستھلك ، منذ ابریل 

م��ایو من��ذ ت��دریب وأع��داد م��دربین ف��ى مج��ال الحك��م ال��داخلى ال��دیموقراطى، الجمعی��ات األھلی��ة،  .٢
 . و حتى اآلن ٢٠٠٢



 
 

  :دریبیة المحلیة واالقلیمیة والدولیة بعض المؤتمرات والدورات الت:  ثانى عشراَ 

 

وزارة التج��ارة األمریكی��ة ف��ى ال��دورة   CLDPالمش��اركة ف��ى برن��امج تنمی��ة الق��انون التج��ارى  .١
بالمكس�یك والوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة، المكس�یك  ٨/١٢/٢٠٠٨ - ٨/١٢/٢٠٠٨المنظمة من 

 .٢٠٠٨نییویورك،  –
الجمعی��ة القومی��ة لحمای��ة  -مای��ة المس��تھلك ن��دوات وم��ؤتمرات وح��وارات مجتمعی��ة ف��ى مج��ال ح .٢

  . للكشف عن المثالب الموجودة باألسواق فى مجال حمایة المستھلك -المستھلك 
 ٢٠٠٢م�ایو  -الجمعی�ات األھلی�ة -تدریب وإعداد مدربین فى مجال الحكم ال�داخلى ال�دیمقراطى  .٣

لى الدیمقراطى للجمعی�ات المشاركة فى برنامج تدریب وإعداد المدربین فى مجال الحكم الداخ -
وال��ذى أع��ده مرك��ز خ��دمات المنظم��ات غی��ر ) أی��ام ٥ورش عم��ل م��دة ك��ل واح��دة  ٧(األھلی��ة 

 .واجتیازه بنجاح  ١٧/٤/٢٠٠٢وحتى  ٢٤/١٠/٢٠٠١الحكومیة خالل الفترة من 
المش��اركة ف��ى ب��رامج الت��دریب والت��ى تعق��د ف��ى ھ��ذا الموض��وع للجمعی��ات  ٢٠٠٢من��ذ س��بتمبر   .٤

 . عن تحدیث المادة التدریبیة مع جمعیة المدربین  األھلیة، فضالً 
وزارة ، دورة تدریبی��ة لم��وظفى نی��ة ف��ى تس��ویة المنازع��ات التجاری��ةمقدم��ة ف��ى المف��اھیم القانو .٥

 .) مدربة(، القاھرة ١٩٩٩ریب والتنمیة، اكتوبر ، مركز التعلیم والتدالتجارة واالقتصاد
مى نظرتھ مؤسسة فریدرس�ین ناوم�ان بالتع�اون ، مؤتمر اقلیحمایة المستھلك فى الشرق االوسط .٦

ن�وفمبر  -تش�رین الث�انى  ٢٥ - ٢٤) االس�كوا(اللجنة االقتصادیة لغرب�ى اس�یا  -مع االمم المتحدة
 . ، شاركت ببحثین عن مصر ولبنان ١٩٩٩

الجامع��ة اللبنانی��ة باالش��تراك م��ع معھ��د  -م��ؤتمر حمای��ة المس��تھلك وال��ذى نظمت��ھ كلی��ة الحق��وق  .٧
 ٦ - ١الجامع���ة الكاثولیكی���ة بلوف��ان ، بلجیك���ا والمنعق���د      -تھالك بكلی���ة الحق��وق ق��انون االس���

 . ١٩٩٥اكتوبر 
 -، والذى نظمھ معھ�د ق�انون االس�تھالك بكلی�ة الحق�وق ر السنوى الثالث لحمایة المستھلكالمؤتم .٨

 .  ١٩٩٣یولیو  ١٦ - ٢لوفان النوف ، بلجیكا  -الجامعة الكاثولیكیة بلوفان ، بلجیكا 
، والذى نظمتھ كلیة الحقوق جامعة القاھرة باالشتراك مع معھ�د المؤتمر االول لحمایة المستھلك .٩

م��ارس  ٧ - ٥الق�اھرة  -، بلجیك�ا الجامع�ة الكاثولیكی�ة بلوف�ان -وق ق�انون االس�تھالك بكلی�ة الحق�
١٩٩٣  . 

 ١٥-١سان ال�دولى ب�االمم المتح�دة بجنی�ف، سویس�را م�نمنحة تدریبة من معھد حقوق االن .١٠
 .  ١٩٨٩اغسطس 

نس���ان ، معھ���د حق���وق االنس���ان ال���دولى، ستراس���بورج، م���ؤتمر ستراس���بورج لحق���وق اال  .١١
 .  ١٩٨٩یولیو  ٣١-١من، فرنسا

  

 


