
 

 

 

 حمد علي شوشان.أنور أهاني /  االسم
االمام عبد الرحمن بن  ةبكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامع ستاذ المساعد بقسم المقررات العامةاأل/  الوظيفة

 فيصل

 
 
 

 المعلومات الشخصية

 مصريالجنسية | 

 .م21/21/2891 تاريخ الميالد |

 المقررات العامة القسم |

 hashoshan@iau.edu.saالبريد الجامعي الرسمي |

 6209915650الهاتف الخاص بالمكتب |

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث
 العربية ممتاز ممتاز ممتاز
 االنجليزية ممتاز ممتاز ممتاز

 أخرى   

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
وان الرسالة )تطور دور الدولة في التنمية عن

دراسة  -في ظل االزمة االقتصادية العالمية

 مقارنه(

( التخصص  االقتصاد)دكتوراه في  جامعة المنصورة

 الدقيق)االقتصاد اإلداري(
 م4102عام 

منح درجه الماجستير بمعادله الدبلومين  جامعة المنصورة 

دكتور/رئيس بقرار السيد األستاذ ال

 الجامعة.
 

 م4101عام 

العلوم الدراسات العليا في  مبلود  جامعة المنصورة 

 االقتصادية والمالية 
 

 م4101عام 

 م4112عام  بلوم الدراسات العليا في القانون العامد المنصورة ةجامع 

المنصورة جامعة  

 بتقدير عام جيد جدا

 م4112عام  ليسانس الحقوق

 



 

 

 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة (دراسة مقارنه -عنوان الرسالة )تطور دور الدولة في التنمية في ظل االزمة االقتصادية العالمية
 الماجتسير 

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
لية الدراسات التطبيقية وخدمة ك وحتي االن 02/2/4102اعتبارا من 

المجتمع بجامعة االمام عبد الرحمن بن 

 فيصل

 أستاذ مساعد

م وحتى  01/8/4102اعتبارا من 

 االن.
-معهد النيل العالي للعلوم التجارية

 مصر
 مدرس اقتصاد 

 -د النيل العالي للعلوم التجاريةمعه م 40/00/4100اعتبارا من 

 مصر
 مدرس مساعد اقتصاد

   

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
   

   

   

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
 # حثينأسماء البا عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

موجود بمكتبة القسم العام كليه 

 جامعه المنصورة.-الحقوق
 0  حجية األحكام الجنائية أمام قضاء التأديب

موجود بمكتبة القسم العام كليه 

 جامعه المنصورة.-الحقوق
 4  ترشيد اإلنفاق العام وأثره في تطوير التعليم والتكنولوجيا

كلية  -بمجلة روح القوانين

 طنطا جامعة -الحقوق

دور الدولة في ضوء إخفاق الية السوق في ظل االزمة 

 4118االقتصادية العالمية 
 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
 –مجلة روح القوانين المحكمة  م0/4102

 جامعه طنطا -كاية الحقوق 
دور الدولة في ضوء اخفاق الية 

السوق في ظل االزمة العالمية 

4118 

  د/ هاني أنور شوشان

     

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
 0 د/ هاني أنور شوشان اقتصاديات المالية العامة والنظم الضريبية.  

 4 د/ هاني أنور شوشان مبادئ االقتصاد والنظم االقتصادية. 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

  د/ هاني أنور شوشان االندماج المصرفي وأثرة علي الجهاز المصرفي المصري

   

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
جامعه المنصورة بتاريخ -كليه الحقوق 

3/2/4112 
هموم أمه واهتمامات عالم -مؤتمر البترول والطاقة

 بقاعه السنهوري 
0 

جامعه المنصورة في -كليه الحقوق 

 4112ابريل  4-0الفترة من 
مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية لالزمه المالية 

 العالمية بقاعه السنهوري
4 

 
 جان المشارك فيهاالعضويات والل

 عضو في لجنة قياس مؤشرات األداء التابع لوحدة الجودة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 
 عضو في لجنة تقييم األداء االكاديمي واإلداري التابع لوحدة الجودة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 

 
 الجامعية أنشطة التدريس

 # المقرر قرررقم الم جال المساهمةم
مادة اقتصاديات المالية العامة والتشريع الضريبي ،   

 الفرقة الثالثة. 
 

  مادة مبادئ االقتصاد والنظم االقتصادية.الفرقة االولي.   

  مادة أصول االقتصاد ، شعبه محاسبة.  

  مادة االقتصاد الكلي، الفرقة الثالثة.  

سادات للعلوم منتدب انتداب جزئي لدي اكاديمية ال  

االدارية لتدريس مادة  اقتصاديات النقود والبنوك،الفرقة 

 الثانية

 

 



 

 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 0 مبادئ االقتصاد الجزئي

 4 مبادئ االقتصاد الكلي

 

 رقم المقرر: شرح المقرر( -جامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرروصف مختصر لمقررات المرحلة ال
 

 مبادئ االقتصاد الجزئي 

يتناول مقرر االقتصاد الجزئي المبادئ األساسية للنظرية االقتصادية الجزئية والتي تعنى بدراسة االقتصاد على مستوى 
القتصادية على المستوى الجزئي وتشمل موضوعات الوحدة، ويهدف المقرر الى تمكين الطالب من فهم وتحليل القضايا ا

المقرر التعريف بعلم االقتصاد والمشكلة االقتصادية، منحنى امكانيات االنتاج، الطلب والعرض وتوازن السوق، مرونة 
ن توازن المستهلك وتوازن المنتج، تكاليف االنتاج، االشكال المختلفة لهياكل األسواق وشروطها وتواز  الطلب والعرض،

 .المنتج في هذه االسواق. ومن خالل هذه الموضوعات يتمكن الطالب من فهم القضايا االقتصادية المحيطة به

0 

 مبادئ االقتصاد الكلي

تهتم مادة االقتصاد الكلي بتعريف الطالب بالمفاهيم االقتصادية األساسية المتعارف عليها في إطار النظرية االقتصادية 
سة النشاط االقتصادي على المستوى التجميعي وذلك من خالل دراسة الناتج المحلى )القومي( الكلية والتي تعنى بدرا

اإلجمالي مفهومه وطرق قياسه، كما تعنى المادة بمناقشة الدورات االقتصادية والبطالة ومشكلة التضخم والسياسات 
لمدفوعات وتسعى المادة الى تمليك الطالب النقدية و المالية والتجارة الخارجية وأسعار الصرف وميزان ا  االقتصادية

االدوات االساسية التي تمكنه من فهم وتحليل االوضاع االقتصادية المختلفة على مستوى بلده وكذلك على المستوى 
 .العالقات التي تربطه بالعالم ككل

4 

 
 

 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ(

 
 Overhead projectors and transparencies. 9م جهاز العرض والشرائح الشفافة استخدا

 Power Point. 5االستعانة بأجهزة الكمبيوتر عن طريق برنامج 

 Data Show 3استخدام جهاز العرض    -

 
 

 آخر تحديث
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