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 الدرجات العلمية 

بتقدير  جامعة حلوان،-من كلية الحقوق الخاصحاصل علي درجة الدكتوراه في القانون الدولي  .1

   .م2002عام  ،وتبادل الرسالة مع الجامعات األخري جيـد جـداً مع مـرتبة الشرف

جامعة  –من كلية الحقوق  والقانون الخاصحاصل على درجة الماجستير في القانون العام  .2

 .  1994عام  بتقدير " جيــــد "  (فرع بني سويف  )القاهرة 

 (فرع بني سويف  )القاهرة جامعة  –حاصل على درجة ليسانس الحقوق من كلية الحقوق .3

 .  1992عام  بتقدير " جيــــد جداً" 

 التدرج الوظيفي

 م . 2002إلي  1995جامعة حلوان في الفترة من  –مدرس مساعد بكلية الحقوق  .1

 م . 2007إلي  2002جامعة حلوان في الفترة من  –مدرس بكلية الحقوق  .2
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مملكة بالجامعة الخليجية -كلية القانون بالمساعد  الخاصأستاذ القانون الدولي  .3

 .م2013حتي عام  2007من عام  البحرين

حتي عام   2008مملكة البحرين من عام  –الجامعة الخليجية  –عميد كلية القانون  .4

 م. 2012

 جامعة حلوان ) حالياً(-الحقوقلية بك ) مشارك (تاذ مساعدأس .5

 جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث . -قائم بعمل وكيل كلية الحقوق .6

 العلمية الرسائلعضوية لجان المناقشة والحكم علي 

  رسووالة ماجسووتير بكليووة القووانون الجامعووة  13عضوو لجنووة المناقشووة والحكووم علووي عوودد

 مملكة البحرين. –الخليجية 

 جامعوة جلووان  -عضوية لجان المناقشة والحكم علوى رسوائل الودكتوراه بكليوة الحقووق

 . والجامعات المصرية األخرى

شراف علي الرسائل العلميةاإل  

 مملكوة  –الجامعوة الخليجيوة  ،ماجسوتير بكليوة القوانون رسوائل 10شراف علي عودد اإل

 البحرين.

  الجامعة الخليجية. –اإلشراف علي رسالة دكتوراه بكلية القانون 

  حوان والمععد جامعة -الدكتوراه بكلية الحقوق وئل الماجستير رسااإلشراف على

 القومي للملكية فكرية واألكاديمية العربية للنقل البحري..

 دورات تدريبية 

 

ورش العمل المتعلقة بنظام حاصل علي العديد من الدورات التدريبية وحضر العديد من  .1

 مملكة البحرين. –الجامعة الخليجية  –االعتماد والجوده بكلية القانون 

قيمت خالل انعقاد المؤتمر العربي الدولي أشارك بالحضور في ورش العمل التي  .2

 بالجامعة الخليجية مملكة البحرين. 5/4/2012-4لضمان جودة التعليم العالي بتاريخ 

ي من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دورة النشر العلم .3

 م. 19/8/2013-18حلوان في الفترة من 
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دورة إدارة الفريق البحثي من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .4

 م .2013/ 22/8-20بجامعة حلوان في الفترة من 

أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دورة اإلدارة الجامعية  من مركز تنمية قدرات  .5

 م .2013/ 26/8-25حلوان في الفترة من 

دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  .6

 م .28/8/2013-27والقيادات بجامعة حلوان في الفترة من 

والقيادات بجامعة دورة سلوكيات المهنة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  .7

 م .2013/ 7/11-6حلوان في الفترة من 

دورة نظام الساعات المعتمدة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  .8

 م .15/1/2014-14بجامعة حلوان في الفترة من 

 عضوية اللجان

 2012بمملكة البحرين من  رئيس لجنة التدريب العملي بكلية القانون بالجامعة الخليجية 1

 .2013وحتى 

 .جامعة حلوان –عضو مجلس القسم العلمي للقانون الدولي الخاص بكلية الحقوق  2

 2017وحتى  2013عضو لجنة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة جلوان من 

 جامعة حلوان.-عضو مجلس تأديب الطالب بكلية الحقوق 3

 بجامعة حلوان.عضو مجلس التأديب االستئنافي  4

 

 اإلنتاج العلمي

 :بحاث أوالً : األ

 .2009القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم العادي واإللكتروني،مجلة الجامعة الخليجية،-1

بكلية  واالقتصادمجلة القانون  –حماية العاقد الضعيف في مجال االختصاص القضائي الدولي  -2

 م .2012جامعة حلوان ، -الحقوق
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،  2008( لعام 1تطور قوانين البوليس في العالقات التعاقدية الدولية في ضوء تشريع روما ) -3

 م.2012( لعام 55كلية الحقوق جامعة طنطا،العدد ) –مجلة روح القوانين

الترخيص بالعمل لألجانب بين الضوابط القانونية والنصوص الجزائية،دراسة  -4

مع اإلشارة لتشريعات العمل في ، فرنسيمقارنة في ضوء قانون العمل المصري وال

 . م 2013، دار النهضة العربيةالبحرين، -قطر–اإلمارات 

 .م 2013دور اإلرادة في مجال عقود التجارة االلكترونية ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية  -5

المسئولية عن عمل المنتجات والتعويض عن الضرر في القانون الدولي الخاص،دراسة  -6

 جامعة حلوان في عدد قادم. –مقارنة.مقبول للنشر بمجلة القانون واالقتصاد  بكلية الحقوق 

القانون الذي  -)ماهية عقد التوزيع الحصري عقد التوزيع الحصري في القانون الدولي الخاص -7

القاهرة ، دار  ،االشتراطات المقيدة للمنافسة على تحديد القانون الواجب التطبيق( ثرأ -يحكمه

 م.2014  النهضة العربية ،

)دراسة مقارنة لدور اإلرادة في مجال األحوال  تعاظم دور اإلرادة في القانون الدولي الخاص -8

 ر النهضة العربية القاهرة ،داالشخصية والمسئولية التقصيرية واالختصاص القضائي الدولي(

 م.   2014

مشكالت إنفاذ وتنازع قوانين الملكية الفكرية ) يحث منشور بمجلة حقوق حلوان للدراسات  -9

 ( 2015 -العد الثاني والثالثون-القانونية واالقتصادية

الحماية –شروط العلالمة التجارية –النظام القانون للعالمة التجارية )ماهية العالمة التجارية  -10

 .2017(القانونية للعالمة التجارية 

 .2018،  النظام الفانوني للعقود اإللكترونية -11

 . 2018النظام القانوني التفاق التحكيم ، -12

 



 

 5 

 

 :الكتبثانياً : 

حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ) رسالة الدكتوراه ( القاهرة ، دار النهضة  .1

 .2002العربية 

 .2003 ، السياحة ، دار النهضة العربية ، القاهرةقانون  .2

 . 2005،  2004ة العربية ، القاهرة دار النهض، الجنسية ومركز األجانب  .3

 . 2018الجنسية ومركز األجانب باالشتراك مع الدكتور محمد الروبي ، .4

5    Nationalité Egyptienne, 2017 

 اللغات 

 :جيد. اللغة اإلنجليزية-2: جيد جداً.          اللغة الفرنسية .1

 

 

 


