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  اــجامعة طنط
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 ديسمبر( -مجلة متخصصة مط البحوث المحاسبية وتصدر على نحو نصف سنوي )يونيو

 



 
 رئيز مجلز اتدارة  - اـــــجامعة طنط -ارةـــــة التجـــــعميد كلي -ه أبوالخيرـــأ.د/ مدثر ط

 
 لز اتدارةــــنائب رئيز مج  - ةــــأستا  ن   المعلومات المحاسبي -  أ.د/ سمير رياض هال

 
  نائب رئيز مجلز اتدارة -أستا  التكاليف  - أ.د/ سعيد محمود الهلباوي

 
                          ــاسبةـــرئيز لس  المحو ات المحاسبيةــــا  ن   المعلومـــأست – أ.د/ أحمد عبدالسال  أبو موسى

 رئيز التحــرير                                                                                
 

 هيئـة التحـرير
 

 ة طنطاـــجامع –ة  ـــــأستا  المراجع        أ.د/ محمد سامط راضى                     

 اــــجامعة طنط –ة  ــــاجعأ.د/ السيد أحمد دسماعي  السلا                     أستا  المر

 ة طنطاـــــجامع – فــــــأستا  التكالي    أ.د/ تهانط محمود النشار                        

 جامعة طنطا  –أستا  المحاسبة المالية                           أ.د/ محمد أحمد العسيلط  

 ا ـــــة طنطــــــجامع – فــــالتكاليأ.د/ جوده عبدالرؤوف يغلو                      أستا  

 جامعة طنطـــا  - ا.د/ الرماعط دبراهي  مبارك                        أستا  المراجعة

 جامعة طنطا   –الميهى                       أستا  المحاسبة المالية  حعبد ال تاأ.د/ عاد  

 

 

 

 الهيئة االستشارية و التحكيم
 جامعة طنطا     محمد عاد  الهامى                           األستا  الدكتور/ 

 جامعة طنطا     األستا  الدكتور/ شولط السيد خاطر                            
 جامعة طنطا     األستا  الدكتور/يكريا محمد الصادق                            

 جامعة اتسكندرية                              نور       محمد األستا  الدكتور/ أحمد محمد
 جامعة اللاهرة                                         األستا  الدكتور/ منصور حامد
 جامعة اللاهرة                                      محمد حس  األستا  الدكتور/ أحمد مرغلى

 جامعة اتسكندرية     األستا  الدكتور/ السيد عبدالملصود دبيا                   
 جامعة اتسكندرية     الصبا                           عبدالسال  األستا  الدكتور/ محمد سمير 

 جامعة بنها     األستا  الدكتور/ سهير شعراوى                            
 جامعة المنصورة كتور/ سمير أبو ال توح صالح                       األستا  الد

 جامعة أسيوط                       يوسف األستا  الدكتور / برنز ميخائي  غطاز
 جامعة عي  شمز                            األستا  الدكتور/ كما  حسي  دبراهي 

 جامعة اتسكندرية                                         األستا  الدكتور/ صالح مبارك



                   جامعة المنصورة                                    األستا  الدكتور/ أحمد الجابري
    جامعة عي  شمز                                  محمد عبدالمطلب األستا  الدكتور/ سعيد عبد المنع 

 جامعة اتسكندرية     لدكتور/ دسماعي  جمعه                                األستا  ا
 جامعة اليلاييق األستا  الدكتور/ أحمد محمد يام                             
 جامعة اللاهرة     األستا  الدكتور/ حلمط البشبيشى                           

 جامعة اتسكندرية                                       األستا  الدكتور/ يينات محر  
 جامعة عي  شمز   األستا  الدكتور/ حسي  عيسى                                 

 جامعة بنى سويف                           لط طاألستا  الدكتور/ أمي  السيد 
 اتسماعيليةجامعة            األستا  الدكتور/ مصط ى على الباي               

 جامعة اتسكندرية     األستا  الدكتور/ أحمد حسي  على حسي                  
 جامعة اتسكندرية     األستا  الدكتور/ محمد عباز بدوى                        
 جامعة بنى سويف األستا  الدكتور/ محمد مصط ى الجبالى                  

 جامعة اتسكندرية   ستا  الدكتور/ عبد الوهاب نصر                           األ
 جامعة عي  شمز         األستا  الدكتور/ طارق حماد                             

 جامعة المنومية األستا  الدكتور/ محمد ييدا 
 اتسكندريةجامعة  األستا  الدكتور/ محمد عبد الحميد طاحو 

 الجامعةاالمريكية األستا  الدكتور/ خالد ضحاوي                                                      
 كيةياألمرالجامعة  األستا  الدكتور/ شولط محمد مر 

 األمريكيةالجامعة  األستا  الدكتور/ احمد محمد عبد المجيد
 اليات المتحدةبالو Paceجامعة  األستا  الدكتور/ سمير محمد الجيار

 جامعة الينوى بالواليات المتحدة األستا  الدكتور/ احمد رشاد عبد الخالق
 جامعة عي  شمز األستا  الدكتور/ محمد محمود عبد المجيد

 جامعة كونكورديا بكندا مح و  على دبراهي األستا  الدكتور/ 
 جامعة سدنط بإستراليا األستا  الدكتور/ عمر عبدهللا ييد

 جامعة أبردي  بالمملكة المتحدة تا  الدكتور/ روجر باكالنداألس
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