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                          حئيس قسم المحـاسبةو ذ نظم المعلومات المحاسبيةاأست – أ.د/ أحمد عبدالسالم أبو موسى

 حئيس التحــحيح                                                                                
 

 تحـريرهيئـة ال
 

 ة طنطاـــجامع –ة  ـــــأستاذ المحاجع        أ.د/ محمد سامي حاضى                     

 ة طنطاـــــجامع – فــــــأستاذ التكالي    أ.د/ تهاني محمود النشاح                        

 جامعة طنطا  –أستاذ المحاسبة المالية                           أ.د/ محمد أحمد العسيلي  

 جامعة طنطا –أستاذ المحاسبة المالية أ.د/ مدثح طه أبو الخيح                             

 ا ـــــة طنطــــــجامع – فــــأ.د/ جوده عبدالحؤوف زغلول                     أستاذ التكالي

 جامعة طنطـــا  - ا.د/ الحفاعي إبحاهيم مباح                         أستاذ المحاجعة

 جامعة طنطا   –الميهى                       أستاذ المحاسبة المالية  حعبد الفتاأ.د/ عادل 

 

 

 



 الهيئة االستشاحية و التحكيم
 جامعة طنطا     األستاذ الدكتوح/ محمد عادل الهامى                           

 جامعة طنطا                      األستاذ الدكتوح/ شوقي السيد خاطح           
 جامعة اإلسكندحية                                    خليفه ابو زيد مصطفىكمال األستاذ الدكتوح/ 
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