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أوال ـ المؤهالت العلمية
دكتوراه في قانون المرافعات المدنية والتجارية التقدير جيد جدا ،جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق 2012
حصلت على بعثة علمية نظام اإلشراف المشترك لجامعة أميا ـ فرنسا فى مرحلة الدكتوراه لمدة عامين
 2008حتي 2010
دبلوم القانون الخاص التقدير جيد ،جامعة حلوان ـ كلية الحقوق

2006

دبلوم القانون العام التقدير جيد ،جامعة حلوان ـ كلية الحقوق

2005

ليسانس الحقوق التقدير امتياز مع مرتبة الشرف ،جامعة حلوان ـ كلية الحقوق 2004
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ثانيا ـ المهارات اللغوية
ـ شهادة التويفل المحلي في اللغة االنجليزية بمجموع  417درجة
ـ شهادة المركز الثقافي الفرنسي باجتياز المستوي التاسع في اللغة الفرنسية ،والذي يسمح بالدراسة في
الجامعات الفرنسية
ـ شهادة  ICDLللحاسب االلي "برنامج  ،Officeبرنامج  ،Networkبرنامج "Windows
ثالثا ـ التدرج الوظيفى
1ـ رئيس قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان
بداية  2017/12/12حتى تاريخه
2ـ أستاذ مساعد قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان
بداية من  2017/10/31حتى تاريخه
3ـ مدرس قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان
بداية من  2012/7/31حتي 2017/10/30
4ـ مدرس مساعد قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان
بداية من  2006/12/28حتى 2012/7/30
5ـ معيد بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان
بداية من  2004/11/20حتى 2006/12/27
رابعا ـ األبحاث العلمية المنشورة
1ـ إدارة تنفيذ أحكام محكمة األسرة دراسة مقارنة بين القانون المصرى والكويتى
بحث منشور بالمؤتمر العلمى الدولى الثامن عشر "المرأة والقانون" الذى تنظمه كلية الحقوق ـ جامعة
المنصورة ( 16-15أبريل )2018
2ـ التقاضى على درجة واحدة فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

2

بحث منشور بالمؤتمر العلمى السنوى الثانى عشر "المواطنة والقانون " الذى تنظمه كلية الحقوق ـ
جامعة بنها ( 14مارس .)2018
3ـ نظام االيداع االلكترونى لصحف الدعاوى المدنية  :تقنية قلم الكتاب االلكترونى
بحث منشور بالمؤتمر العلمى "القانون والتكنولوجيا" الذى تنظمه كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس
(الفترة  11-9ديسمبر .)2017
4ـ المقتضيات الالزمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدنى دراسة مقارنة
بحث منشور بالمؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر لكلية الحقوق ـ جامعة أسيوط (الفترة  30-29مارس
.)2017
5ـ التنفيذ الجبري بين القواعد العامة والقواعد الخاصة دراسة مقارنة بين التشريع المصري
والتشريع الفرنسي 2017
بحث مقبول للنشر بمجلة الحقوق والبحوث القانونية واالقتصادية التى تصدرها كلية الحقوق ـ جامعة
االسكندرية
6ـ دعوي تسليم العقار األصلية ـ االختصاص والشروط في ضوء التعديل التشريعي لقانون المرافعات
بالقانون  76لسنة 2016 2007
بحث مقبول للنشر بمجلة الحقوق والبحوث القانونية واالقتصادية التى تصدرها كلية الحقوق ـ جامعة
االسكندرية
7ـ قرينة الصحة اإلجرائية ـ دراسة فى أحكام محكمة النقض المصرية 2016
بحث مقبول للنشر بمجلة الحقوق والبحوث القانونية واالقتصادية التى تصدرها كلية الحقوق ـ جامعة
االسكندرية
8ـ الدور االستشاري لمحكمة النقض الفرنسية 2015
بحث مقبول للنشر بمجلة الحقوق والبحوث القانونية واالقتصادية التى تصدرها كلية الحقوق ـ جامعة
االسكندرية
9ـ دعوى شهر االفالس أمام المحاكم االقتصادية "دراسة تحليلية" 2014
بحث مقبول للنشر بمجلة القانون واالقتصاد التى تصدرها كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة
وتم تدريسه لطالب دبلوم القانون الخاص للعام الجامعى 2016/2015 ،2015/2014
10ـ استخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي المدني "دراسة مقارنة" 2013
بحث مقبول للنشر بمجلة كلية الحقوق ـ جامعة حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية ،العدد الثالثون
يناير ـ يونيو 2013
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11ـ الحقوق صغيرة القيمة فى قانون التنفيذ الفرنسى الجديد ،بحث مقبول للنشر بمجلة كلية الحقوق
والعلوم السياسية ـ جامعة بيروت العربية 2018
12ـ نشر األحكام القضائية بين الواقع والمأمول ،بحث مقبول للنشر بمؤتمر كلية الحقوق ـ جامعة عين
شمس المقرر عقده فى  10-9ديسمبر  2018بعنوان " مؤتمر الضوابط القانونية واألخالقية لإلعالم".
13ـ قانون الوساطة القضائية اللبنانى لعام " 2018ماهية الوساطة ـ إجراءات الوساطة ـ انقضاء
الوساطة" دراسة مقارنة  ،بحث مقبول للنشر بمجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة بيروت
العربية 2018
خامسا ـ الخبرات التدريسية :
1ـ فى مرحلة الليسانس :
1ـ قانون المرافعات المدنية طالب الفرقة الثالثة ـ حقوق حلوان (انتظام ـ انتساب)
2ـ قانون التنفيذ الجبرى طالب الفرقة الرابعة ـ حقوق حلوان (انتظام ـ انتساب)
3ـ قانون المرافعات ـ المستوى الثالث ـ برنامج التعليم المفتوح ـ حقوق حلوان
4ـ القانون التجارى ـ الفرقة الثانية ـ كلية التجارة ـ جامعة حلوان شعبة اللغة االنجليزية
5ـ قواعد التنفيذ الجبرى ـ المستوى الرابع ـ برنامج التعليم المفتوح ـ حقوق حلوان
6ـ المحاكم المتخصصة ـ المستوى الرابع ـ برنامج التعليم المفتوح ـ حقوق حلوان
7ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ طالب الفرقة الثالثة كلية الشرطة
العام الجامعى  2017-2016والعام الجامعى 2018-2017
8ـ القانون المدنى (مصادر االلتزام) باللغة الفرنسية ـ طالب الفرقة الثانية كلية الشرطة
للعام الجامعى 2018-2017
9ـ قانون االثبات فى المسائل المدنية التجارية باللغة الفرنسية طالب الفرقة الثانية كلية الشرطة ـ العام
الجامعى 2018-2017
10ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية لطالب الفرقة الثالثة برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق ـ
جامعة بنها للعام الجامعى 2018-2017 ،2017-2016
11ـ قانون التنفيذ الجبرى لطالب الفرقة الرابعة برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق ـ جامعة بنها للعام
الجامعى 2018-2017 ،2017-2016
12ـ حقوق اإلنسان بالكليات اآلتية :
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1ـ كلية الصيدلة ـ جامعة األهرام الكندية وذلك للعام الجامعي  2014-2013فقط
2ـ كلية الهندسة ـ جامعة حلوان وذلك بداية من العام الجامعي  2014 -2013حتي تاريخه
3ـ كلية الطب ـ جامعة حلوان وذلك للعام الجامعى 2017-2016
4ـ كلية التمريض ـ جامعة حلوان وذلك للعام الجامعى  2014-2013فقط
 13ـ المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية الفرقة الثانية كلية الحقوق ـ جامعة حلوان
وذلك بداية من العام الجامعى  2013/2012حتى .2018/2017
 14ـ تشريعات المباني كلية التربية ـ جامعة حلوان
وذلك بداية العام الجامعى  2015/2014ـ حتى ت2018/2017
15ـ قانون أصول المحاكمات المدنية ـ الفرقة الثانية ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة بيروت
العربية العام الجامعى 2019/2018
2ـ مرحلة الدراسات العليا :
1ـ قانون المرافعات مع التعمق ـ طالب دبلوم القانون الخاص كلية الحقوق ـ جامعة حلوان
2ـ تنفيذ حكم التحكيم الداخلى والدولى واألجنبى ـ طالب دبلوم التحكيم كلية الحقوق ـ جامعة حلوان
3ـ أصول صياغة حكم التحكيم ـ طالب دبلوم التحكيم كلية الحقوق ـ جامعة حلوان
4ـ قوانين المحاماة والخبرة لطالب دبلوم قانون المرافعات بكلية الحقوق ـ جامعة اسكندرية
للعام الجامعى 2018-2017
5ـ طرق ووسائل االثبات لطالب دبلوم قانون التحكيم بكلية الحقوق ـ جامعة اسكندرية
للعام الجامعى 2018-2017
6ـ محاضر باإلكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الدراسات العليا
برنامج ماجستير لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات
بداية من العام الدراسي  2013-2012حتي العام الجامعى 2018/2017
المقر االداري بميامي ـ االسكندرية ـ مصر وفرع الشيراتون ـ القاهرة وفرع الدقى ـ القاهرة
وذلك فى المقررات االتية :
1ـ القضاء الوقتى والمستعجل
2ـ التحكيم التجارى الدولى
3ـ النظم البديلة إلنهاء المنازعات
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4ـ المنازعات الضريبية والجمركية
5ـ تنفيذ األحكام القضائية وأحكام التحكيم
6ـ قوانين الشهر العقارى والتوثيق
7ـ تقادم األحكام القضائية المدنية والتجارية لطالب تمهيدى ماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ
جامعة بيروت العربية العام الجامعى 2019/2018
8ـ التحكيم وفقا لقواعد مركز واشنطن لتسوية منازعات االستثمار لطالب تمهيدى دكتوراه
كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة بيروت العربية للعام الجامعى 2019/2018
9ـ قاعة بحث دبلوم الملكية الفكرية ـ كلية الحقوق جامعة حلوان (العام الجامعى ،2015/2014
)2018/2017
10ـ المدخل لدراسة القانون ( نظرية القانون ـ نظرية الحق) دبلوم الملكية الفكرية ـ كلية الحقوق جامعة
حلوان (العام الجامعى )2017/2016
3ـ مناقشة الرسائل العلمية واإلشراف عليها :
 1ـ المشاركة في مناقشة العديد من رسائل الماجستير باإلكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري "ماجستير لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات"
2ـ اإلشراف علي العديد من رسائل الماجستير باإلكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحري "ماجستير لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات"
3ـ المشاركة فى مناقشة األبحاث ولجان الشفوى فى مرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة
للعام الجامعى 2018/2017 ،2017/2016
4ـ المشاركة فى مناقشة األبحاث ولجان الشفوى فى مرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة بنها،
العام الجامعى 2018/2017 ،2017/2016
5ـ المشاركة فى مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان "هيئات التحكيم دراسة مقارنة بين القانون المصرى
والقانون العمانى" بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس تحت إشراف أ.د سيد أحمد محمود ،العام الجامعى
2018/2017
6ـ المشاركة فى مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان "بطالن القرارات الصادرة فى التحكيم دراسة مقارنة"
بكلية الحقوق ـ جامعة عين شمس تحت إشراف أ.د سيد أحمد محمود ،العام الجامعى 2018/2017
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7ـ المشاركة فى مناقشة رسالة الدكتوراه بعنوان "نظرية االنعدام فى قانون أصول المحاكمات المدنية"
دراسة مقارنة" بكلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة بيروت العربية تحت إشراف أ.د حسن محمد
قاسم ،العام الجامعى 2019/2018
8ـ المشاركة فى مناقشة رسالة الماجستير بعنوان "النظام القانونى للتبليغ االلكترونى" بكلية الحقوق
والعلوم السياسية ـ جامعة بيروت العربية

تحت إشراف أ.د حسن محمد قاسم العام الجامعى

2019/2018
9ـ اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان "السلطة التكميلية للقاضى " دراسة مقارنة كلية الحقوق ـ
جامعة حلوان
10ـ اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان "وقف التنفيذ كأحد مشاكل التنفيذ الجبرى" دراسة مقارنة
كلية الحقوق ـ جامعة حلوان
11ـ اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان " التقاضى االلكترونى " كلية الحقوق جامعة حلوان
12ـ اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان " الدعوى المستعجلة بين القواعد العامة والقواعد
الخاصة" دراسة مقارنة كلية الحقوق ـ جامعة حلوان
 13ـ اإلشراف على رسالة دكتوراه بعنوان " خصوصيات التقاضى أمام المحاكم االقتصادية دراسة
مقارنة" كلية الحقوق ـ جامعة حلوان
سادسا  -دورات تدريبية (التنمية المهنية)
1ـ الدورة التدريبية تحت عنوان "محكمة األسرة واألحوال الشخصية" في الفترة من  2004/2/22حتي
 2004/2/26ـ مركز البحوث واالستشارات القانونية والتدريب المهني القانوني بكلية الحقوق ـ جامعة
حلوان
2ـ الدورة التدريبية تحت عنوان "المشاكل العملية إلجراءات التقاضي" في الفترة من 2004/2/22
حتي  2004/2/26ـ شهادة مركز البحوث واالستشارات القانونية والتدريب المهني القانوني بكلية
الحقوق ـ جامعة حلوان في
3ـ دورة تدريبية "مهارات االتصال" ـ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة حلوان في
الفترة من  2005/9/10حتي 2005/9/13
4ـ دورة تدريبية " أخالقيات وأداب المهنة" ـ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة حلوان
في الفترة من  2006/3/12حتي 2006/3/14
5ـ دورة تدريبية "نظام الساعات المعتمدة " ـ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة حلوان
في الفترة من  2006/4/26حتي 2006/4/27
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6ـ دورة تدريبية " نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة
حلوان في الفترة من  2012/5/19حتي 2012/5/21
7ـ دورة تدريبية "اإلدارة الجامعية " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة حلوان في
الفترة من  2012/5/22حتي 2012/5/24
8ـ دورة تدريبية " معايير الجودة في العملية التعليمية " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ
جامعة حلوان في الفترة من  2012/5/26حتي 2012/5/28
9ـ دورة تدريبية " أخالقيات البحث العلمي " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة حلوان
في الفترة من  2012/5/29حتي 2012/5/31
10ـ دورة تدريبية "إدارة الوقت واإلجتماعات " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة
حلوان في الفترة من  2012/6/2حتي 2012/6/4
11ـ دورة تدريبية " مهارات اإلتصال في أنماط التعليم المختلفة " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس ـ جامعة حلوان في الفترة من  2012/6/5حتي 2012/6/7
12ـ دورة تدريبية "إدارة المشروعات البحثية " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة
حلوان في الفترة من 2017/1/23-22
13ـ دورة تدريبية "نظام الساعات المعتمدة " مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة حلوان
في الفترة من 2017/2/1-1/31
14ـ دورة تدريبية "الجوانب القانونية فى األعمال الجامعية" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
ـ جامعة حلوان في الفترة من 2017/2/8-7
15ـ دورة تدريبية "النشر العلمى" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة حلوان في الفترة
من 2017/1/30-29
16ـ دورة تدريبية "اإلرشاد األكاديمي" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ـ جامعة حلوان في
الفترة من 2017/2/6-5
17ـ دورة تدريبية "مهارات االتصال فى أنماط التعليم المختلفة" مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس ـ جامعة حلوان في الفترة من 2017/2/13-12
سابعا ـ جوائز ومهمات علمية بالخارج :
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1ـ شهادة تقدير من السيد رئيس جمهورية مصر العربية فى عيد العلم  2004/12/21للتفوق فى دراسة
كلية الحقوق 2004
2ـ شهادة تقدير من كلية الحقوق ـ جامعة حلوان بمناسبة الحصول على ترتيب األول على دفعة الحقوق
عام 2004
3ـ بعثة دراسية لمدة عامين إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أميا ـ فرنسا ،وذلك فى إطار
الحصول على درجة الدكتوراه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
4ـ شهادة تقدير من كلية الحقوق ـ جامعة حلوان بمناسبة الحصول على ترتيب األول على دفعة الحقوق
عام 2003
5ـ شهادة تقدير من كلية الحقوق ـ جامعة حلوان بمناسبة الحصول على ترتيب األول على دفعة الحقوق
عام 2002
6ـ شهادة تقدير من كلية الحقوق ـ جامعة حلوان بمناسبة الحصول على ترتيب األول على دفعة الحقوق
عام 2001
ثامنا ـ المؤتمرات
1ـ المشاركة ببحث "نظام االيداع االلكترونى لصحف الدعاوى المدنية  :تقنية قلم الكتاب االلكترونى"
فى المؤتمر العلمى "القانون والتكنولوجيا" الذى تنظمه كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس (الفترة 11-9
ديسمبر .)2017
2ـ المشاركة ببحث "التقاضى على درجة واحدة فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية"
فى المؤتمر العلمى السنوى الثانى عشر "المواطنة والقانون " الذى تنظمه كلية الحقوق ـ جامعة بنها
( 14مارس .)2018
3ـ المشاركة ببحث " إدارة تنفيذ أحكام محكمة األسرة دراسة مقارنة بين القانون المصرى والكويتى"
فى المؤتمر العلمى الدولى الثامن عشر "المرأة والقانون" الذى تنظمه كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة
( 16-15أبريل )2018
4ـ المشاركة ببحث " المقتضيات الالزمة الستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير إجراءات التقاضي
المدنى دراسة مقارنة"
فى المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر لكلية الحقوق ـ جامعة أسيوط (الفترة  30-29مارس .)2017
5ـ المشاركة ببحث "نشر األحكام القضائية بين الواقع والمأمول "
فى مؤتمر كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس المقرر عقده فى  10-9ديسمبر  2018بعنوان " مؤتمر
الضوابط القانونية واألخالقية لإلعالم".
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تاسعا ً ـ المؤلفات الدراسية
1ـ البناء الفني لحكم التحكيم ومدي رقابة محكمة النقض عليه "دراسة مقارنة" 2012
وتم تدريسه لطالب دبلوم القانون الخاص كلية الحقوق ـ جامعة حلوان للعام الجامعى 2014/2013
2ـ حقوق اإلنسان في ضوء الدساتير والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية 2014
3ـ النظام القانونى لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية واألجنبية "دراسة مقارنة "
لطالب دبلوم الدراسات العليا "دبلوم التحكيم" العام الجامعى  ،2016/2015والعام الجامعى
2017/2016
4ـ قانون المرافعات المدنية والتجارية
لطالب الفرقة الثالثة كلية الحقوق ـ جامعة حلوان العام الجامعى 2017/2016
5ـ قواعد التنفيذ الجبرى فى ضوء التعديل التشريعى لقانون المرافعات بالقانون رقم  76لسنة 2007
لطالب الفرقة الرابعة كلية الحقوق ـ جامعة حلوان العام الجامعى 2017/2016
6ـ قواعد التحكيم التجارى الدولى "دراسة موجزة ألحكام القانون المصرى وبعض التشريعات
المقارنة" 2014
تم تدريسه لطالب ماجستير لوجستيات التقاضى وإنهاء المنازعات االكاديمية البحرية للعلوم
والتكنولوجيا ـ االسكندرية
7ـ القضاء المستعجل أو الوقتى
تم تدريسه لطالب ماجستير لوجستيات التقاضى وإنهاء المنازعات االكاديمية البحرية للعلوم
والتكنولوجيا فرع الدقى
8ـ قواعد االثبات فى المواد المدنية والتجارية
تم تدريسه لطالب ماجستير لوجستيات التقاضى وإنهاء المنازعات االكاديمية البحرية للعلوم
والتكنولوجيا فرع ميامى االسكندرية
وطالب دبلوم التحكيم كلية الحقوق ـ جامعة االسكندرية
9ـ مقدمة فى القضاء األنجلو أمريكى (النظام القضائى األمريكى)
تم تدريسه لطالب ماجستير لوجستيات التقاضى وإنهاء المنازعات االكاديمية البحرية للعلوم
والتكنولوجيا فرع الشيراتون القاهرة
10ـ تنفيذ أحكام القضاء وأحكام التحكيم
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تم تدريسه لطالب ماجستير لوجستيات التقاضى وإنهاء المنازعات االكاديمية البحرية للعلوم
والتكنولوجيا فرع ميامى االسكندرية ،وفرع الشيراتون القاهرة
11ـ المنازعات الضريبية والجمركية دراسة مقارنة
تم تدريسه لطالب ماجستير لوجستيات التقاضى وإنهاء المنازعات االكاديمية البحرية للعلوم
والتكنولوجيا فرع ميامى االسكندرية
12ـ نظم التسوية الودية للمنازعات (التفاوض ـ الصلح ـ الوساطة ـ التوفيق)
تم تدريسه لطالب ماجستير لوجستيات التقاضى وإنهاء المنازعات االكاديمية البحرية للعلوم
والتكنولوجيا فرع الدقى
13ـ عقود االنشاءات الدولية (عقود الفيديك) وآليات تسوية منازعاته
تم تدريسه لطالب الفرقة الثانية كلية التربية ـ جامعة حلوان ،شعبة عمارة ،وطالب دبلوم التحكيم كلية
الحقوق ـ جامعة حلوان
14ـ التنظيم القانونى للمحاماة دراسة موجزة فى أحكام القانون المصرى
تم تدريسه لطالب دبلوم المرافعات كلية الحقوق ـ جامعة االسكندرية
15ـ التنظيم القانونى للخبرة دراسة موجزة
تم تدريسه لطالب دبلوم قانون المرافعات كلية الحقوق ـ جامعة االسكندرية
عاشرا ً ـ األنشطة المجتمعية
1ـ إلقاء محاضرة بعنوان "المشكالت العملية فى قانون المرافعات" بدورة مستشارى اإلدارات
القانونية بنقابة المحامين القاهرة ـ مصر ،وذلك  17أكتوبر 2013
2ـ إلقاء محاضرة بعنوان "المرافعات المدنية والتجارية" بمعهد المحاماة التابع لنقابة المحامين
القاهرة ـ مصر ،وذلك  14أبريل 2018
3ـ إلقاء ندوة بعنوان " حقوق الملكية الفكرية" بكلية التربية ـ جامعة حلوان ،يوم األربعاء الموافق
.2015/5/6
4ـ تشريعات حماية البيئة البحرية  2015تم إلقائه فى دورة تدريبية لموظفى وزارة الموارد المائية فى
الفترة  11-10نوفمبر 2015
5ـ التطبيقات العملية لقانون المرافعات لطالب الفرقة الثالثة كلية الحقوق ـ جامعة حلوان العام الجامعى
 ،2017/2016والعام الجامعى 2018/2017
6ـ التطبيقات العملية لقواعد التنفيذ الجبرى لطالب الفرقة الرابعة كلية الحقوق ـ جامعة حلوان العام
الجامعى  ،2017/2016والعام الجامعى 2018/2017
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الحادى عشر ـ األنشطة الجامعية واإلدارية
1ـ مدير تحرير مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية التابعة لكلية الحقوق ـ جامعة حلوان
وذلك لمدة  3سنوات بداية من  19يناير  2014حتى  18يناير 2017
2ـ مدير وحدة القياس والتقويم الطالبي بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان
قرار مجلس كلية الحقوق رقم  216الصادر بتاريخ  21أكتوبر 2014
3ـ عضو محكم للمشروعات الطالبية المقدمة لوحدة إدارة المشروعات والجودة والتميز الطالبي
التابعة لوزارة التعليم العالي ،مصر
4ـ شارك في أعمال االمتحانات والكنترول بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان بداية من العام الجامعي
 2013-2012حتي تاريخه
4ـ أمين مجلس كلية الحقوق ـ جامعة حلوان للعام الجامعى 2014-2013
5ـ عضو مشارك فى برنامج العيادة القانونية " قانون حماية المستهلك" بالشراكة مع نقابة المحامين
األمريكية فى الفترة  30-1أبريل 2013
6ـ عضو فى أسرة التكافل االجتماعى كلية الحقوق ـ جامعة حلوان للعام الجامعي 2014-2013
7ـ عضو فى لجنة المكتبة كلية الحقوق ـ جامعة حلوان للعام الجامعي 2015-2014
8ـ عضو فى لجنة العالقات الثقافية والبعثات كلية الحقوق ـ جامعة حلوان للعام الجامعى -2016
2017
9ـ مستشار لجنة األسر الطالبية بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان وذلك من العام الجامعى 2014/2013
حتى تاريخه
10ـ رئيس قسم قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ كلية الحقوق جامعة حلوان اعتبارا ً من 12
ديسمبر  2017حتى اآلن
11ـ عضو مجلس كلية الحقوق ـ جامعة حلوان للعام الجامعى 2019/2018 ،2018/2017
12ـ حضور ندوة الملتقى الثقافى المصرى اللبنانى الثانى ـ جامعة بيروت العربية  ،وذلك يوم األربعاء
الموافق  17أكتوبر 2018
13ـ حضور دورة تدريبية على استخدام األداة االلكترونية  ،Scopusوذلك يوم الثالثاء الموافق 16
أكتوبر 2018
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14ـ حضور دورة تدريبية على استخدام الكتب االلكترونية ـ جامعة بيروت العربية  ،وذلك يوم االثنين
الموافق  8أكتوبر 2018
15ـ عضو مجلس تأديب العاملين ـ جامعة بيروت العربية للعام الجامعى 2019/2018
16ـ حضور ندوة "الجديد فى التشريع اللبنانى " بكلية الحقوق والعلوم السياسية  ،وذلك يوم األربعاء
الموافق  31أكتوبر 2018
17ـ حضور ندوة "المحاكم الخاصة فى لبنان " بكلية الحقوق والعلوم السياسية  ،وذلك يوم الخميس
الموافق  11أكتوبر 2018
 18ـ عضو لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه ـ قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق والعلوم
السياسية ـ جامعة بيروت العربية
 -19عضو لجنة تحكيم مؤلف علمى ألغراض الترقية والتدريس جامعة األزهر ـ غزة ،وذلك يوم 28
يونية 2018
 20ـ حضورة ندوة " حقوق الملكية الفكرية " جامعة بيروت العربية يوم األربعاء الموافق  14نوفمبر
 2018عبر Alyafi – IP – group
 21ـ حضورة ندوة "أسرار البحث العلمى" جامعة بيروت العربية يوم الجمعة الموافق  23نوفمبر
. 2018
22ـ عضو مجلس التأديب االستئنافى الخاص بالطالب ـ جامعة بيروت العربية العام الجامعى
2019/2018

المهارات الشخصية
ـ االلتزام التام فى المواعيد
ـ االلتزام بالمظهر العام
ـ القدرة والكاريزمية فى اإللقاء الخطابى
ـ القدرة على مواجهة التحديات ومعالجتها بطرق منطقية وقانونية
ـ القدرة على العمل واإلنجاز تحت الظروف الصعبة
ـ التأقلم السريع مع البيئة الجديدة للعمل والمجتمع المحيط
ـ العمل نحو األفضل وفى إطار جماعى
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ـ الرغبة والقدرة على العمل فى إطار مجموعات بحثية وأكاديمية منتظمة
ـ االهتمام بحقوق اإلنسان والبيئة والرغبة بعمل شئ أفضل دوما
الثانى عشر ـ المهارات التكميلية
1ـ إجادة اللغة الفرنسية جيدة ،فقد حصلت على بعثة علمية لفرنسا لمدة عامين 2010-2008
2ـ إجادة برامج الحاسب االلى (تطبيقات برنامج .)office
3ـ إجادة اللغة االنجليزية متوسطة

معلومات أخري
ـ شهادة تقدير من السيد رئيس الجمهورية  /محمد حسني مبارك
وذلك بمناسبة احتفال و ازرة التعليم العالي بعيد العلم والتميز العلمي خالل فترة الدراسة بكلية الحقوق في
 21ديسمبر 2004
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