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 هيئة التحرير 

 ياسر محمد عبد العزيز سمممرة  /أ.د  

 

س  ل بعمل رئيس مج معميد الكلية والقائ 

 قسم المحاسبة 

 رئيس التحرير 

 مصمممطمح محممممد الكمممرداو  /أ.د 

 

 مدير التحرير  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

 محمممممد عبممممد و ال  ممممداو  /أ.د 

 

 عضوا   رئيس قسم إدارة األعمال 

 محممممد عبمممد الحميمممد  ممم ا  /أ.د 

     

 عضوا   يم والطال  ل ئون التعلالكلية وكيل 

 عضوا   رئيس قسم المحاسبة  وائل محمد أحمد عبد الوها  /.دأ.

 كرلغ مممي مبممماعبمممد ا أممممال /د م.أ.

             

 عضوا   قسم اإلحصاء والتأمين ب أستاذ مساعد 

 م مممممممما مصممممممممبا   ممممممممبا  د./ 

             

 عضوا   ، جامعة دمياط إدارة األعمال قسم 

 أعضاء من خارج الجامعة 

 قرزمحمممممود عبممممد المتمممما   /أ.د 

    

   صورة مة الاسبة بجامعأستاذ المح

 أحممممممممد زكمممممممي متمممممممولي /أ.د 

   

  أستاذ المحاسبة و ائ  رئيس جامعة ق اة السويس 

 وت صالح محمود ثرسكرتير التحرير: السيد/ 

 المسئول المالي: السيد/ محمد العوادلي

 

 

 



 فهرسال

 الصفحة  عنوان البحث  م

الخدمات   1 اإللتطور  التجارة  المصرفية  تنشيط  في  ودورها  كترونية 

 المصرية

 محمد صالح محمد غريب الكردي . د

1 

أثر التنمية المالية على انبعاثات الكربون في مصر خالل الفترة من عام  2

 2020حتى عام  1990

 محمد إبراهيم الجوهري . أد. محمد أحمد محمد مطر؛ 

27 

وشمال  3 األوسط  الشرق  دول  اقتصادات  أداء  على  كورونا  جائحة  أثر 

 زيادة معدالت الفقر متعدد األبعاد في ريقيا اف 

 د. أحمد سمير أبو الفتوح يوسف

55 

األسمنت   4 قطاع  في  الخاص  االستثمار  على  الفائدة  سعر  أثر  قياس 

 المصري 

ا  د. إبراهيم زكري ؛؛ د. أشرف لطفي السيدقمحمـد توف أ. مريم 

 عبد العالد. عال عادل  ؛الشربيني

79 

 في استقطاب المهارات وعدم عدالة الدخول: دراسة حالة لسوق العمل   5

 مصر

 فوزية أحمد عبد الحميد  .د

115 

المْستجدّ  6 كورونا  فْيروس  ألْزمة  القطاعيّة  االْقتصاديّة  على   التداعيات 

 االقتصاد المصري 

 حُمودمد. علّي عْبد الّرُؤوف عْبد العاطي 

155 

 التحول الهيكلي والسياسة الصناعية في مصر ومستقبل التجارة الدولية  7

 سليمانسيد أحمد حمد أهللا  ههبد. 

183 



 الصفحة  عنوان البحث  م

  االقتصاد   على  الجنيه  ر عس  وتحرير  ئدةفاال  سعر   لرفعالمتوقعة  ثار  اآل 8

  في ضوء التحديات المعاصرة المصري

 إبراهيم حمد عيدأد. 

215 

من   9 االستفادة  تعظيم  في  الزيت  نخيل  نواة  لُكْسب  االقتصادية  الكفاءة 

 النفقات الدوالرية على الواردات العلفية المصرية

 محمد صالح محمد غريب الكردي د. 

253 

 مصر  في الماليتحقيق االقتدار  فيمالية تقييم دور السياسة ال 10

 2019/2020-2000/2001الفترة من 

 يمحمد السيد على الحارون. د

287 

المصريةتحليل   11 الصادرات  على  التنافسية  صناعة :  أثر  على  بالتطبيق 

 الزجاج ومصنوعاته في مصر

 محمد عبد الواحد إسماعيل حسن. د

325 

اال 12 منتعظيم  السويس    ستفادة  قناة  و   مركزكمحور  تجاري  صناعي 

 دراسة مقارنة" " العالميةتجارب في ضوء اللوجيستي عالمي و

 إبراهيم د. أحمد عيد

361 

القطاع الخاص 13 العربية السعودية   في  دور  المملكة  اقتصاد  بناء وتعافى 

   Covid-19 من آثار فيروس كورونا المستجد

 حنفيأمين د. محمد 

401 

 قياس أثر التنمية البشرية على الفقر في مصر  14

د. رشدي فتحي ؛ أ. بشرى أحمد السيد العراقي؛ د. أشرف لطفي السيد

 العال محمود حسن؛ د. عال عادل علي عبد 

427 

على   15 بالتطبيق  الحديدية  السكك  جرارات  أخطار  لتسعير  مقترح  نموذج 

 الهيئة القومية لسكك حديد مصر 

 البرقاوي د. محمد أحمد فؤاد عبده

465 



 الصفحة  عنوان البحث  م

التوزيعات 16 بعض  في    االحتمالية  استخدام  األصفار  حساب  المتضخمة 

 تأمين السيارات التكميليل  السعر الصافي

 د. أماني محمد عجوة

497 

بجدول    معدالت  لتمهيد  شرائحال  طرقبعض    استخدام 17 الخام  الوفاة 

 االكتواري المصري 

 األشقر  الشربيني د. السيد

521 

المتحركة التكاملية   التنبؤ باستخدام نموذج االنحدار الذاتي والمتوسطات 18

 دراسة تطبيقية:   ARFIMA (p, d, q)   الكسرية 

 د. أمال السيد عبد الغني مبارك  ؛أ. سارة سعد حسن البرعي

549 

ألفا   19 توزيع  باستخدام  الحياة  بيانات  لبعض  المطابقة  جودة  تحسين 

 لوماكس اللوغاريتمي المحول 

 أمال السيد مبارك؛ د. محمد إبراهيم محمد د. ؛حجازيأ. هاجر ربيع 

575 

20 ( نظام  التأمين   Bonus-Malus System (BMSتطبيق  تسعير  في 

 التأمين المصريةدراسة تطبيقية على شركات : التكميلي على السيارات

 د. محمد محمود هاشم

611 

 دراسة مقارنة:  تقدير القيم المفقودة بالتطبيق على بيانات الوفيات 21

 محمد عبد اللطيف زايد 

643 

المفرط و 22 التشتت  في   األصفارمعالجة  في بيانات وفيات األطفال  الزائدة 

 ليبيا 

 القادر  عبدمحمد د. محمد 

667 

 


