
 

 

 

  
  

  ثانيال السنويالمؤتمر 
ي ة امنظوم اعاده هيكلة "بعنوان  قتصاد الم   "ستثمار في ا

 .بمقر االكادیمیة، المعادي، قاعة مصطفي رضا 2016/ 12/ 19الموافق  یوم االثنین
  تحت رعایة معالي وزیر التخطیط والمتابعة واالصالح االداري 

ف العربي/ د.أ    أ

  التسجیل   9:30إلى    9:00
فتتاحية   الجلسة ا

  صباحاً  10:30صباحاً إلى  9:30من 
  :المتحدثون

مركز االستشارات والبحوث والتطویر                                        مدیر                               أنور النقیب                    . د.أ
  االقتصادرئیس قسم                                               إیھاب الدسوقي/ د.أ
  األكادیمیةیس ئر                                                    لیلى لطفي/ د.أ
 نوابمجلس الرئیس اللجنة االقتصادیة في       علي مصیلحي                                         / د.أ
  واإلصالح اإلداري والمتابعة التخطیطوزیر                                                أشرف العربي/ د.أ

  صباحاً استراحة شاي 10:45صباحاً إلى  10:30
  صباحاً  12:15إلى  10:45: الجلسة األولى

ستثمار في م يعي والمؤس ل طار الت   إعادة هيكلة ا
  رئیس جھاز المنافسة ومنع االحتكار    مني الجرف                           / د.أ: رئیس الجلسة

جامعة القاھرة                       -كز البحوث والدراسات االقتصادیة مدیر مر أمنیة حلمى                                /د.أ:        المعقب
  

  ونالمتحدث
  استثماریا ورقة خلفیة عن الوضع التنافسي الدولي لمصر      مركز االستشارات والبحوث والتطویر                 

  سارة حسین. د
  أكادیمیة السادات-مدرس االقتصاد

  أثر كفاءة االطار المؤسسي والتشریعي على االستثماروزارة المالیة                                -دمحم إبراھیم. د
  
  االقتصادي في مصرمعدل الصرف واالستثمار األجنبي المباشر واألداء                                     إیمان حسن علي. د.أ

  مساعد بقسم االقتصاد كلیة التجارة جامعة حلوانأستاذ 

  االستراحة 12:30إلى 12:15من
  ظھراً  2:00إلى  12:30من: الجلسة الثانیة

ستثمار فى م قتصادية الكلية و اثارها على ا   كفاءه السياسات ا
                                                      .ونائب رئیس أكادیمیة السادات أستاذ االقتصاد                                    عمرو التقى/د.أ:  رئیس الجلسة

  .جامعة القاھرة-أستاذ االقتصاد                شرین الشواربى                        /د.أ: المعقب
  ونالمتحدث

  أثر السیاسة التجاریة على االستثمار      فؤاد عیسى . د.أ
سابقاً                                                                                                                        ةوكیل أول وزارة التجارة الخارجی)  MTI(رئیس قسم االقتصاد بالجامعة الحدیثة          

 كلیة العلوم اإلداریة 
قسم االقتصاد                      

یشرفنا دعوة سیادتكم 
 لحضور



 

 

  أثر السیاسة المالیة على االستثماردمحم زكى                                                                   . د
                   خبیر السیاسات المالیة                                                                                                        

  أثر السیاسة النقدیة على االستثمار                                             أنور النقیب               / د.أ
  أستاذ االقتصاد  المساعد بأكادیمیة السادات

  عصراً استراحة غذاء  3:00إلى  2:00من 
  عصراً  4:30إلى  3:00من : الجلسة الثالثة

ىمقومات وفرص  قتصاد الم ستثمار في ا   ا
وعمید كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة                       أستاذ االقتصاد                           ھالة السعید           /د.أ: رئیس الجلسة

  ونالمتحدث
  وفرص االستثمار الزراعيمقومات                                     نادر نور الدین              /د.أ 

  أستاذ الزراعة بجامعھ القاھرة
  صناعيمقومات وفرص االستثمار ال                                                   محمود سلیمان. د

  رئیس لجنة االستثمار باتحاد الصناعات
  مقومات وفرص االستثمار في الخدمات                           عادلة رجب                                              . د.أ 

  جامعة القاھرة-أستاذ االقتصاد-مستشار وزیر السیاحة

  مساءاً استراحة شاي4:45إلى 4:30من 
  مساء 6:15إلى  4:45من  : الرابعةالجلسة 

  اشيةبين المستثمرينحلقة نق
  ت    السادا بأكادیمیةرئیس قسم االقتصاد                           إیھاب الدسوقي/ د.أ: رئیس الجلسة

 ونالمتحدث
  المصریةمستثمر وعضو اتحاد الصناعات                        دمحم البھي                              

  وعضو الھیئة العامة لالستثمار الصغیرةمستثمر ورئیس جمعیھ المشروعات     عالء السقطي                               
  عضو المجلس التخصصي للتنمیة االقتصادیة لرئیس الجمھوریة             محسن عادل                                

  والعضو المنتدب لشركة بایونیرز

  مساءا استراحة شاي 6:30الي6.15من
  مساء7:30إلى  6.30من: الجلسة الختامیة

ستثمار  ىمستقبل ا قتصاد الم   في ا
  اإلداریةلیلي لطفي                                                     رئیس أكادیمیة السادات للعلوم /د.أ: رئیس الجلسة

  المتحدثون
  دالیا خورشید                                                                            وزیره االستثمار/د.أ

  
  رئیس المؤتمر                                 امین عام المؤتمر                          مقرر عام المؤتمر      
      لیلى لطفي. د.أ                                  إیھاب الدسوقي. د.أ                            أنور النقیب.  د.أ     

  رئیس األكادیمیة                           رئیس قسم االقتصاد              والبحوث  مدیر مركز االستشارات
 con.sams@hotmail.comمیل الخاص یمكن التواصل معنا على اإل

  0223582727أو   – 01001421629إیھاب الدسوقي / د.أ أو االتصال بأمین عام المؤتمر

 


