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  311D     الغرفة :

 - دكــتوراه الفلـــسفة فى االقــتـصــــاد 
ممتاز ربتقدي – 0201 – حــــــلوان جـــامعة – الحقوق كلية   

 على وانعكاساتها اإللكترونية الدفع نظم في المعاصرة التكنولوجية التطورات:  موضوع فى
المركزي البنك سلطات   

 - ماجسـتير االقـتصاد 
الشرف مرتبة مع ممتاز تقديرب -2003 – حـــلـوان جــامعة – الحـقـــوق كــليـة  

االقليمى النقدى التكامل:  موضوع فى  
  واالقتصاديــــة الماليــة العلوم مدبلو

 . 1995 - اإلسكندرية جامعة – الحقوق كلية 
 

 . ةاإلسكندري جامعة – الحقوق كـــلية – اإللكــــــترونية التــجـــــارة فى دراســــــــــات

 . ةاإلسكندري جامعة – الحقوق كـــلية – المــحـــكـــــمــين أعـــــــداد فى دراســـــــــات
 
 

 السيرة الذاتية

 –) المؤهالت العلمية 

الجمعيات( –المنح   



  

 - األهـــــــــرام جـــــريـــدة – مــقــــــال)  القطارات حوادث عــن المســـئولية 

20/11/   1998  

 

 – العــــــــــــربــــــية النـــــهـــضـــة دار) اإلقـــــليــمي النــقــــدي التــكـــــامل  

2003 – القـــــــــاهــــــرة  

  

  

2003 – ندريةاإلسك – العالمية المكتبة)  العمل منشآت أوضاع توفيق كيفية و العمل قانون )  

 التطورات مؤتمر) موحد عربي مركزي لبنك كنموذج األوربي المركزي البنك تجربة 

 ، الثالث السنوي العلمي المؤتمر ، العربي والعالم مصر في المعاصرة واالئتمانية المصرفية

2004 مايو 13 ، 12 القاهرة ، حلوان جامعة – الحقوق كلية  

  

 الجمعية – اإللكترونية الدفع نظم بمؤتمر مقدمة عمل ورقة) االلكترونية النقود 

2007 – القاهرة – رمسيس هيلتون – االنترنت لقانون المصرية  )  

  

 النـــــهـــضـــة دار) المركزى البنك سلطات على وانعكاساتها االلكترونية الدفع نظم

2010 – القـــــــــاهــــــرة – العــــــــــــربــــــية ) 

  

 مصر على تطبيقية دراسة)  العلمى والبحث العالى التعليم وتمويل دعم فى األهلى المجتمع دور

 يونيو ، الثانى العدد ، اطنط جامعة التجارة كلية ،"  والتمويل التجارة"  العلمية المجلة)  ،( 

2012 ). 

  

 نقابة – القانون صوت جـــــريـــدة – مــقــــــال)  الغائبة والحقيقة الدولى النقد صندوق

2012 اكتوبر – باالسكندرية الفرعية المحامين ) .  

  

 عةالجام دار) الثانية الطبعة – المركزى البنك سلطات على وانعكاساتها االلكترونية الدفع نظم

2013 – اإلسكندرية –الجديدة  

  

 

المنشورات 

 العلمية



 

2014 يوليو - 515 العدد - المعاصرة مصر)  إسالمي مركزي بنك نحو  ) 

  

 – التجارة كلية واإلدارية التجارية الدراسات مجلة) االقتصادية التنمية دعم فى الصكوك دور

2014 يوليو – السابع العدد – دمنهور جامعة ) 

  

 ـ اآلداب لكليــــــة الرابــــــــــــــــع العلمي المؤتمـــــر)  ستدامةالم للتنمية االقتصادية اآلثار

 نوفمبر ٦–4 ،" المستدامة التنمية نحو المنطلق: مصر هوية" ، المنـــــــوفية جامعـــــــــة

2014)  

 جامعة - الحقوق كلية  - 1994 بحث)  الدولي التخـــصـــص خــــــرافـــــــة - 
(.منشور غير - اإلسكندرية  

 
غير منشور ( -جامعة االسكندرية –كلية الحقوق –1995نظرية القيمة عند ماركس ) بحث  -  
 

 –جامعة االسكندرية  –كلية الحقوق  – 1996االختصاص القضائي للنيابة العامة ) بحث  -
 غير منشور( 

 
   

 
 األبحاث العلمية 


