السيرة الذاتية لألتساذ الدكاور /عذبد فذيد عبد الفاذح فذيد
أتساذ القذنون المدني -كلية الحقوق -جذمعة حلوان

أتساذ القذنون المدني ومدير برنذمج المذجساير في الاحكيم -كلية القذنون – بذلجذمعة األمريكية في االمذرات
والمحذمي بذلنقض واالدارية العليذ والدتساورية العليذ

البيذنذت الشخصية:

 -تاريخ ومحل الميالد ،1965 /۱۲/۲۹:بقلبشو /مركز بلقاس/محافظة الدقهلية.

 -التليف و ووو  :مص و وور  :منو و ووز  0020504034442محم و ووو  00201066997925فو و ووا

:

0020225541595

-

االمارات :محمو 00971506776268

 بريد الكتروني:dr.abed@hotmail.com, abedfayed24@gmail.com , abedfayed2@yahoo.com

الادرج الوظيفي:

 مدرس مساعد بقسم القانو المدني بكلية الحقوق –جامعة حلوا  1995 :حتى200 3 مدرس بقسم القانو المدني بذات الكلية من 2003حتى .2009-

أستاذ مساعد بقسم القانو المدني بذات الكلية من  2009حتى .2014

 -أستاذ بقسم القانو المدني بكلية الحقوق – جامعة حلوا .

 حاليا :أستاذ بكلية القانو المدني بالجامعة األمريكية في اإلمارات ومدير برنامجالماجستير في التحكيم بها.

 مدير تحرير مجلة حقوق حلوا للدراسات القانونية واالقتصادية ،التي يصدرها أساتذةلية الحقوق جامعة حلوا (سابقا).

 -مدير وحدة التقويم والقياس بكلية الحقوق -جامعة حلوا (سابقا).

الخبرة الادريسية:
 -تدري

مادة التطبيقات العملية في المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق ونظرية

القانو ) للفرقة األولي بالكلية في العام الجامعي .١۹۹٦/١۹۹٥

 -تدري

مادة التطبيقات العملية في القانو

المدني (النظرية العامة لاللتزام

واإلثبات) للفرقة الثانية بالكلية في العام الجامعي .١۹۹۸/١۹۹۷
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 -تدري

مادة قانو

بلغة فرنسية للفرقة الثالثة بالكلية في العام الجامعي

 ،۲۰۰٤/۲۰۰۳وفي العام الجامعي .2009/2008

 -تدري

مادة القانو المدني (أحكام االلتزام ) للفرقة الثانية بالكلية في العام

الجامعي  ، 2004/2003وفي العام الجامعي ( 2009/2008باالشتراك مع أد.
جال محمد إبراهيم) ،وفي العام الجامعي .2011/2010

 -تدري

مادة أحكام االلتزام للفرقة الثانية بالكلية في العام الجامعي 2013/2012

(بعد أ أصبحت مادة مستقلة) ،وفي العام الجامعي  ،2014/2013وفي العام

الجامعي .2017/2016

 -تدري

مادة مبادئ القانو للفرقة األولى بكلية التجارة وإدارة األعما  ،شعبة

البريد ،في العام الجامعي .2005/2004

 -تدري

مادة القانو المدني (التأمينات العينية والشخصية) للفرقة الرابعة بكلية

الحقوق في العام الجامعي  ،2005/2004وفي العام الجامعي ،2009/2008
وفي العام الجامعي  ،2014/2013وفي العام الجامعي .2015/2014

 -تدري

مادة القانو المدني (العقود المسماة) للفرقة الثالثة بكلية الحقوق في

العام الجامعي  ،2005/2004وفي العام الجامعي  ،2008/2007وفي العام

الجامعي  ،2010/2009وفي العام الجامعي  ،2012/2011وفي العام
الجامعي  ،2014/2013وفي العام الجامعي .2015/2014

 -تدري

مادة القانو للفرقة األولى شعبة تعليم تجاري بكلية التربية في العام

الجامعي  ،2005/2004وفي العام الجامعي  ،2006/2005وفي العام

الجامعي .2013/2012

 -تدري

مادة مبادئ القانو للفرقة األولى بكلية التجارة وإدارة األعما  ،شعبة

البريد ،في العام الجامعي ( 2006/2005باالشتراك مع أ.د .محمد وحيد ).

اإلثبات للفرقة الثانية بكلية الحقوق في العام الجامعي

 -تدري

مادة قانو

 -تدري

مادة األحوا الشخصية لغير المسلمين للفرقة الثانية بكلية الحقوق في

 -تدري

مادة المصطلحات باللغة الفرنسية للفرقة األولى بكلية الحقوق في العام

 ،2006/2005وفي العام الجامعي .2007/2006

العام الجامعي  ،2007/2006وفي العام الجامعي .2012/2011

الجامعي  ،2006/2005وفي العام الجامعي  ،2007/2006وفي العام

الجامعي .2017/2016
 -تدري

مادة مبادئ القانو للفرقة األولى بكلية التجارة وإدارة األعما في العام

الجامعي  ،2007/2006وفي العام الجامعي  ،2008/2007وفي العام

الجامعي ( 2015/2014باالشتراك مع أ.د .محمد وحيد).
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 -تدري

مادة مبادئ القانو للفرقة اإلعدادية بكلية الفنو التطبيقية في العام

الجامعي  ،2007/2006وفي العام الجامعي  ،2008/2007وفي العام
الجامعي  ،2009/2008وفي العام الجامعي  ،2013/2012وفي العام

الجامعي  ،2014/2013وفي العام الجامعي .2015/2014
 -تدري

مادة التشريعات السياحية والفندقية للفرقة الرابعة بكلية السياحة والفنادق

في العام الجامعي  ،2008/2007وفي العام الجامعي  ،2009/2008وفي

العام الجامعي  ،2010/2009وفي العام الجامعي .2013/2012
مادة قانو

 -تدري

البيئة للفرقة الرابعة بكلية الحقوق في العام الجامعي

 ،2009/2008وفي العام الجامعي  ،2011/2010وفي العام الجامعي
.2012/2011

 -تدري

مادة التعاقد بالطرق المستحدثة لدبلوم القانو الخاص بالكلية في العام

الجامعي  ،2010/2009وفي العام الجامعي  ،2014/2013وفي العام

الجامعي .2015/2014

 -تدري

مادة القانو المدني مع التعمق لدبلوم القانو الخاص في العام الجامعي

 ،2012/2011وفي العام الجامعي ( 2014/2013باالشتراك مع أد .أسامة أبو

الحسن مجاهد).
 -تدري

مادة التأمين مع التعمق لدبلوم القانو

الخاص في العام الجامعي

 ،2012/2011وفي العام الجامعي  ،2013/2012وفي العام الجامعي
.2017/2016

 -تدري

مادة المدخل للعلوم القانونية للفرقة األولى بكلية الحقوق في العام

الجامعي

،2011/2010

وللفرقة

األولى/انتظام

في

العام

الجامعي

 ،2014/2013وللفرقة األولى/انتساب في العام الجامعي ،2015/2014
وللفرقة األولي /انتظام في العام الجامعي .2017/2016

 -تدري

مادة المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق) للفرقة األولى/انتساب بكلية

 -تدري

مادة التجارة اإللكترونية لدبلوم القانو الخاص بالكلية في العام الجامعي

الحقوق في العام الجامعي .2013/2012

 ،2012/2011وفي العام الجامعي .2013/2012

 -تدري

مادة المدخل للعلوم القانونية للمستوى األو في نظام التعليم المفتوح

بالكلية في العام الجامعي  ،2013/2012وفي الفصل الصيفي من العام

الجامعي  ،2013/2012وفي العام الجامعي .2014/2013
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 -تدري

مادة حق المؤلف والحقوق المجاورة للمستوى األو في نظام التعليم

المفتوح بالكلية في العام الجامعي  ،2013/2012وفي الفصل الصيفي من العام

الجامعي .2013/2012

 -تدري

مادة القانوني المدني (2أحكام االلتزام) للمستوى الثاني في نظام التعليم

المفتوح بالكلية في العام الجامعي  ،2013/2012وفي الفصل الصيفي من العام

الجامعي  ،2013/2012وفي العام الجامعي .2015/2014
 -تدري

مادة القانو المدني مقارنا بالشريعة اإلسالمية لدبلوم الشريعة اإلسالمية

بالكلية في العام الجامعي  ،2013/2012وفي العام الجامعي ،2015/2014
وفي العام الجامعي .2017/2016

 -تدري

مادة القانو المدني المقار لدبلوم القانو الخاص بالكلية في العام

الجامعي  ،2014/2013وفي العام الجامعي  ،2015/2014وفي العام

الجامعي .2017/2016

 -تدري

مادة الحقوق المجاورة لحق المؤلف لدبلوم الملكية الفكرية بالكلية في

العام الجامعي  ،2013/2012وفي العام الجامعي  ،2014/2013وفي العام

الجامعي  ،2015/2014وفي العام الجامعي .2017/2016

 -تدري

مادة القانوني المدني (3العقود المدنية) للمستوى الثالث في نظام التعليم

المفتوح بالكلية في العام الجامعي .2015/2014

 -تدري

المساقات اآلتية في كلية القانو بالجامعة األمريكية في اإلمارات في

فصل الخريف :2016/2015أحكام اإللتزام -أحكام اإلثبات -العقود المسماة-
قانو التنفيذ -قانو التحكيم ،وفي فصل الربيع  :2016/2015مصادر االلتزام
لطالب الماجستير المهني في القانو الرياضي ،ومصادر االلتزام  ،1وأحكام

االلتزام ،وفي الفصل الصيفي األو  :مصادر االلتزام  ،1ومصادر االلتزام ،2
وأحكام االلتزام ،و مصادر االلتزام لطالب الماجستير المهني في القانو

الرياضي ،وفي الفصل الصيفي الثاني :مصادر االلتزام  ،2وأحكام اإلثبات،

وقانو اإلجراءات المدنية والتجارية.

المدني (الحقوق العينية األصلية) للفرقة الرابعة بكلية

 -تدري

مادة القانو

 -تدري

مادة المادة القانونية بلغة فرنسية للفرقة الرابعة بكلية الحقوق في العام

 -تدري

حقوق الملكية الفكرية واالبداع" لطالب

الحقوق في العام الجامعي .2017/2016

الجامعي .2017/2016

مقرر " عقود استغال

الماجستير ،بالمعهد القومي للملكية الفكرية – جامعة حلوا  ،في العام الجامعي

.2017/2016
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 -تدري

مقرر " مناهج البحث العلمي" لطالب الماجستير ،بالمعهد القومي

للملكية الفكرية – جامعة حلوا  ،في العام الجامعي .2017/2016

 -تدري

مساقي " إجراءات التحكيم" و " حكم التحكيم" ،ضمن برنامج الماجستير

في الجامعة األمريكية في اإلمارات ،فصل الخريف ،العام الجامعي

.2018/2017

 -تدري

مساقي " دور القضاء في التحكيم" و " االتفاقيات الدولية ومؤسسات

وم ار ز التحكيم" ،ضمن برنامج الماجستير في الجامعة األمريكية في اإلمارات،

فصل الربيع ،العام الجامعي  ،2018/2017وفصل الربيع ،العام الجامعي
2019/2018

 -تدري

مساقى " اتفاق التحكيم" و " حكم التحكيم" ضمن برنامج الماجستير في

الجامعة األمريكية في اإلمارات ،فصل الخريف ،العام الجامعي .2019/2018

مجذالت ومصذدر تمويل األبحذث:

أوال :المنح:

 -منحة دراسية من جامعة المنصورة للحصو علي دبلوم القانو العام سنة .١۹۹١

 منحة دراسية من جامعة المنصورة للحصو علي دبلوم القانو الخاص سنة .١۹۹۲ منحة دراسية من جامعة المنصورة للحصو علي دبلوم االقتصاد والمالية العامة سنة.١۹۹۳

 -تعتبر فترات المنح المذكورة مدد أقدمية أو خبرة ،تضاف عند التعيين في الوظائف.

وفقا لنص المادة  ۲۷۳من الالئحة التنفيذية لقانو تنظيم الجامعات " ،تضم مدة
المنحة إلي الخدمة في حساب األقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الجامعية

والحكومية ووظائف القطاع العام" .

 منحووة /بعث ووة م وون الحكوم ووة المصو ورية للحص ووو عل ووي درج ووة ال وودكتو ار ف ووي الق ووانو م وونجامعووة بوواري ( ۱بووانتيو  -سوووربو ) بفرنسووا فووي الفت ورة موون  ٤مووارس  ۱۹۹۹إلووي ٤
يوليو .۲۰۰۰۳

ثذنيذ :مصذدر تمويل األبحذث:

 رسووالة الوودكتو ار تووم تمويلهووا عوون مريووق منحووة موون الحكومووة المص ورية للحصووو علووىالدرجة من جامعة باري

 1بفرنسا.

 -باقي األبحاث والدراسات تم تمويلها من قبل الباحث نفسه.
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ثذلثذ :مجذالت األبحذث والادريب واالتساشذرات:

األبحذث :القانو المدني بكافه فروعه ،وخاصة المشكالت الحديثة.

الادريب:

الملكية الفكرية (التراخيص وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)
صياغة العقود والتصرفات القانونية

صياغة اللوائح والق اررات والتشريعات

الكتاب ووة القانوني ووة :ص ووياغة صو ووحف ال وودعاوى والم ووذكرات القانونيو ووة والطع ووو ف ووي األحكو ووام
القضائية
التحكيم

المعامالت االلكترونية وكافة الجوانب المتعلقة بالثورة الرقمية من الناحية القانونية
تنميووة الوووعي القووانوني والجديوود فووي التوودريب القووانوني :العيووادة القانونيووة والمحووا م التصووورية

وغيرها

وسائل التواصل االجتماعي وما يتعلق بها من قوانين
القوانين السياحية والمواثيق الدولية المتعلقة بالسياحة

االحتراف الرياضي وانتقا الالعبين
غسيل االموا والجرائم االقتصادية

قوانين العمل والضما االجتماعي
ادارة الكوراث والتامين منها

المجاالت المختلفة للتأمين الخاص واالجتماعي

وغيرها من المجاالت الضرورية مثل الترقية العقارية

والتمويل العقاري وكل ما يخص القانو العقاري

.....الخ

االتساشذرات :ل المجاالت السابقة في مجالي البحث والتدريب.

الشهذدات العلمية ،والخبرة المهنية واالتساشذرية:
أوال :الشهذدات العلمية:

 -ليسان

في الحقوق من جامعة المنصورة دور مايو ١۹۹۰بتقدير جيد جدا مع مرتبة

الشرف.
-

دبلوم الدراسات العليا في القانو العام من حقوق المنصورة دور مايو  ١۹۹١بتقدير جيد.
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-

دبلوم الدراسات العليا في القانو الخاص من حقوق المنصورة دور مايو  ١۹۹۲بتقدير
جيد جدا.

-

دبلوم الدراسات العليا في االقتصاد والمالية العامة من حقوق المنصورة دور مايو ١۹۹۳

بتقدير جيد جدا .كل دبلومين من هذه الدبلومذت يعذدالن درجة المذجساير.

 دكتو ار في الحقوق من جامعة باري ( ۱بانتيو  -سوربو ) في  ٤يوليو  ۲۰۰۳بتقدير Très Honorable avec Félicitations du juryأي مشرف جدا مع تهنئة لجنة المناقشة
والحكم ,وفقا لترجمة المكتب الثقافي المصري بباري  ،وهي بعنوا :

La qualification du contrat d'assurance. Etude de droit civil comparé français et
égyptien, Paris1 (Panthéon-Sorbonne), 2003.

وهي رسالة منشورة في فرنسا بواسطة الورشة الومنية العادة انتاج الرسائل
ANRT (Atelier National de Reproduction des Theses), 2012.

ثذنيذ :الدورات الادريبية:

 -الحصو علي دورة إعداد المعلم بجامعة حلوا في الفصل األو من عام .۱۹۹٦

 متابعة دراسة اللغة الفرنسية كلغة أجنية بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاو بالقاهرة في الفترةمن  ۸فبراير  ١۹۹٦إلي  ۲۹يوليو  ،۱۹۹۸اجتاز خاللها بنجاح  ۸مستويات دراسية
باإلضافة إلي مستويين للتعبيرات الشفوية والتحريرية.

 الحصو علي دورة تدريبية مكثفة لتعلم الكمبيوتر في الفصل األو من عام .١۹۹۸ متابعة دراسة اللغة الفرنسية في  L’Alliance Françaiseبباري ۱۹۹۹إلي نوفمبر .۱۹۹۹

 -الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري

في الفترة من فبراير

بالجامعات" ،في موضوع "

االتجاهات الحديثة في التدري " في الفترة من  4-2أ توبر ، 2004في إمار خطة تطوير

التعليم الجامعي في مصر.

 -الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري

بالجامعات" ،في موضوع "

مهارات العرض الفعا " في الفترة من  10-7مايو ، 2005في إمار خطة تطوير التعليم

الجامعي في مصر.

 الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريالتدري

بالجامعات" ،في موضوع " تقييم

" في الفترة من  21-19مارس  ، 2006في إمار خطة تطوير التعليم الجامعي

في مصر.

 -الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري

بالجامعات" ،في موضوع "تصميم

المقرر الجامعي" في الفترة من  31-92أ توبر  ، 2006في إمار خطة تطوير التعليم

الجامعي في مصر.
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 -الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري

بالجامعات" ،في موضوع "

اقتصاديات البحث العلمي " في الفترة من  16-14نوفمبر  ،2006في إمار خطة تطوير

التعليم الجامعي في مصر.

 -الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري

بالجامعات" ،في موضوع "

معايير الجودة في العملية التعليمية " في الفترة من  24-25مايو  ،2008في إمار خطة

تطوير التعليم الجامعي في مصر.

 -الحصو على دورة من الجمعية األمريكية للقضاة والمحامين  ،ABAالقاهرة ،في الفترة من

 21-20أ توبر  ،2011بعنوا :
Teaching Methods& Legal Curriculum Development. Training of
)Trainers (TOT

 -الحصو على دورة التعليم القانوني (العيادة القانونية) من الجمعية األمريكية للقضاة

والمحامين  ، ABAالقاهرة ،في الفترة من  24-22أ توبر  ،2011بعنوا CLINIC :
EDUCATION
 الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري بالجامعات" ،في موضوع "أخالقيات البحث العلمي " في الفترة من  4-3ديسمبر  ،2013في إمار خطة تطوير

التعليم الجامعي في مصر.

 -الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري

بالجامعات" ،في موضوع " تنظيم

المؤتمرات العلمية" في الفترة من  15-14ديسمبر ، 2013في إمار خطة تطوير التعليم

الجامعي في مصر.

 -الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري

بالجامعات" ،في موضوع "

سلوكيات المهنة " في الفترة من  22--21ديسمبر  ، 2013في إمار خطة تطوير التعليم

الجامعي في مصر.

 -الحصو على دورة " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدري

بالجامعات" ،في موضوع "

الساعات المعتمدة" في الفترة من  15-14يناير  ،2014في إمار خطة تطوير التعليم

الجامعي في مصر.
-

ثذلثذ -محذم في المحذكم العليذ في مصر  :محكمة النقض والمحكمة االدارية العليا
والمحكمة الدستورية العليا.

األبحذث والمؤتمرات:
أ -األبحذث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة:
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 -1الجوانب القانونية لغياب الشخص عن مومنه ،دراسة مقارنة في بعض النظم القانونية

المعاصرة ،مجلة حقوق حلوا للدراسات القانونية واالقتصادية ،وهي مجلة دورية علمية

محكمة نصف سنوية يصدرها أساتذة كلية الحقوق -جامعة حلوا  ،العدد  20يناير –

مارس سنة .2009

 -2الكتابووة اإللكترونيووة فووي القووانو الموودني ،الفك ورة والوظووائف ،مجلووة حقوووق حل ووا للد ارسووات
القانونية واالقتصادية ،العدد  ،18يناير -يوليو سنة .2008

 -3االلتزام بضما السالمة في عقود السياحة في ضوء قواعد حماية المستهلك ،دراسة مقارنة
بين القانو الفرنسي والقانو المصري ،مجلة حقوق حلوا للدراسات القانونية
واالقتصادية ،عدد رقم  15الصادر في أغسط  -ديسمبر .2006

 -4تعديل العقد باإلرادة المنفردة ،محاولة نظرية في قانو االلتزامات المقار  ،دراسة تطبيقية
في عقود السفر والسياحة ،مجلة روح القوانين وهي مجلة علمية محكمة تصدر عن

أعضاء هيئة التدري
الجزء الثاني.

بكلية الحقوق -جامعة منطا  ،العدد  37الصادر في يناير ،2006

 -5االستدانة ،دراسة في أزمة ديو األفراد ومعالجتها القانونية ،دراسة مقارنة في القانو

المصري والفرنسي ،مجلة حقوق حلوا للدراسات القانونية واالقتصادية ،عدد رقم ،23
يوليو – ديسمبر .2010

 -6التأمين المباشر في مجا التشييد والبناء ،دراسة لنظام تأمين المبنى في القانو الفرنسي
وكيفية االستفادة منه مصر والدو العربية ،مجلة حقوق حلوا للدراسات القانونية

واالقتصادية ،عدد رقم  ،24يناير-يونيو .2011

 -7التعويض التلقائي لألضرار بواسطة التأمين وصناديق الضما  ،دراسة مقارنة في القانو

المصري والقانو الفرنسي ،مجلة حقوق حلوا للدراسات القانونية واالقتصادية ،عدد رقم
 ،25أغسط  -ديسمبر .2011

 -8العدال و ووة ف و ووي الق و ووانو المدني،د ارس و ووة مقارن و ووة ،مجل و ووة حق و وووق حلو و ووا للد ارس و ووات القانوني و ووة
واالقتصووادية ،عوودد رقووم ،26ينوواير -مووارس  ،2012كمووا نشوور ضوومن أعمووا مووؤتمر كليووة

الحقوق جامعة اإلسوكندرية فوي  20-19ديسومبر ،2012وصودر بوه عودد خواص مون مجلوة
الحقوق التي تصدرها حقوق اإلسكندرية.

 -9رف وض التوورخيص باسووتغال حقوووق المؤلووف ،بحووث مقبووو النشوور فووي مجلووة حقوووق حل ووا
للدراسات القانونية واالقتصادية.

 -10معالجووة المسووتقبل فووي الووروابن القانونيووة فووي قووانو المعووامالت المدنيووة االموواراتي -د ارسووة
مقارنة ،مجلة أ اديميوة أبوو ظبوي القضوائية -دائورة قضواء أبووظبي ،السونة الثالثوة ،العودد الثالوث،

1435ه2014-م ،ص .269
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 -11القانو في مواجهة الشائعات ،دورية الفكر الشرمي ،القيادة العامة لشرمة الشارقة ،العدد
 ،92يناير  ،2015ص .175

-12تص ووور ح ووديث اللتو وزام الم ووؤمن ف ووي عق وود الت ووأمين ،م ووع د ارس ووة تطبيقي ووة عل ووى الت ووأمين م وون

المسووئولية المدنيووة عوون ح ووادث السوويارات ،مجلووة الد ارسووات القضووائية ،معهوود التوودريب والد ارسووات
القضائية ،و ازرة العد  ،اإلمارات العربية المتحدة ،العدد  ،17ديسمبر  ،2016ص .103
 " -13الشكلية االلكترونية وحماية المستهلك في القانون االماراتي والمقارن" ،مجلة معهد دبي
القضائي ،السنة الخامسة ،العدد ،8يوليو  ،2017ص.19
 -14المصااادر الدوليااة للقااانون الماادني ،مجلااة القضاااد والقااانون ،دائاارظ القضاااد فااي بااو ااي،
العدد  ،4ابريل .2018
 -15فقا امماااا مالااك بااض ناان روااي ن ننا والتقناايض ال رنسااي لساانة  ،1804رؤيااة بدباادظ،
المجلة الجزائرية للقانون المقارن ،العدد الخامن
 " -16العدالة في تعوويض األضورار بوين المسوئولية المدنيوة وأنظموة التعوويض الخاصوة ،د ارسوة
مقارنة بين القانو الفرنسي والقانو المصري" ،مجلة هيئة قضايا الدولة ،عدد أ تووبر-ديسومبر

.2018
مقبول النشر:
 -1الحمايةةا القانون ةةا لدبريةةت انل ،ررنة م اراةةةا مقارنةةا اة م الشةةرينا انةة م ا رالقةةانون
انتحااي رقة  5لسةنا  2012اشةنن م،اححةا اةرات تقن ةا المندومةالم معدةا من ةت ااة
القضات .

ب -األبحذث المنشورة في واقع المؤتمرات:

 " -1القانو المدني وحماية البيئة" ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي األو للبيئة ،حو " دور

الجامعة في نشر الثقافة البيئية ومواجهة التلوث" ،المنعقد بجامعة حلوا في الفترة من -1

 3ابريل .1997

 " -2نشر صور ضحايا الجريمة :المسئولية المدنية عن عرض مأساة الضحايا في وسائل

اإلعالم ،دراسة مقارنة في القانو المصري والقانو الفرنسي" ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي
الثاني أل اديمية شرمة دبي  ،حو " ضحايا الجريمة" ،المنعقد في الفترة من  5-3مايو
 .2004ونشرته دار النهضة العربية في عام .2004

 " -3تعديل العقد باإلرادة المنفردة ،محاولة نظرية في قانو االلتزامات المقار  ،دراسة تطبيقية
في عقود السفر والسياحة" ،بحث مقدم إلي المؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية الحقوق

جامعة حلوا حو " الجوانب التشريعية واالقتصادية للسياحة في مصر والعالم العربي "
المنعقد خال الفترة من9-8مارس  .2005ونشر أيضا في دار النهضة العربية.2005 ،

 " -4الك ارم ووة اإلنس ووانية أص وول حق وووق اإلنس ووا " بح ووث مق وودم إل ووي الم ووؤتمر األو لكلي ووة العل وووم
االجتماعيووة جامعووة مؤتووه بالمملكووة األردنيووة الهاشوومية حووو " حقوووق اإلنسووا فووي الووومن

العربي :لنعمل معا من أجل حقوق اإلنسا " المنعقد خال الفترة من 11-9مايو .2005
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 " -5االلت وزام بضووما السووالمة فووي عقووود السووياحة فووي ضوووء قواعوود حمايووة المسووتهلك ،د ارسووة
مقارنة بين القانو الفرنسي والقانو المصري" ،بحث منشور بمؤتمر أ اديمية شرمة دبي،

المنعقد خال الفترة من  5-3إبريل .2006

 " -6الكتابة اإللكترونية في القانو المدني بين التطور القانوني واألمن التقنوي ،اإلشوكاليات –
المالمح العامة" ،بحث مقدم إلى موؤتمر" التنميوة البشورية واألمون فوي عوالم متغيور" ،المنعقود

في رحاب جامعوة الطفيلوة التقنيوة بالمملكوة األردنيوة الهاشومية فوي الفتورة مون  12-10يوليوو
.2007

 " -7حماية المسوتهلك فوي العقوود التوي تبورم علوى البعود بوين المهنيوين والمسوتهلكين فوي القوانو

البحرينووي والمقووار " ،المووؤتمر العلمووي األو لكليووة الحقوووق جامعووة العلوووم التطبيقيووة بمملكووة

البحرين حو " حماية المستهلك في القانو والشريعة اإلسالمية" ،المنعقد في الفترة من :3
 4أ توبر .2012

 " -8العدال ووة ف ووي الق ووانو الم وودني ،د ارس ووة مقارن ووة ب ووين الق ووانو المص ووري والق ووانو الفرنس ووي"،
المو ووؤتمر العلمو ووي السو وونوي لكليو ووة الحقو وووق جامعو ووة اإلسو ووكندرية حو ووو " العدالو ووة بو ووين الواقو ووع
والمو ووأمو " المنعقو وود فو ووي يو ووومي  20-19ديسو وومبر  2012بفنو وودق فلسو ووطين بحو وودائق المنتو ووز
باإلسكندرية.

 " -9ت ووأمالت ح ووو معالج ووة المس ووتقبل ف ووي ال ووروابن القانوني ووة ف ووي ق ووانو المع ووامالت المدني ووة
اإلموواراتي ،د ارسووة مقارنووة" ،مووؤتمر " قووانو المعووامالت المدنيووة بووين األصووالة والمعاص ورة"،
والذي عقد في رحاب جامعة الشارقة في الفترة  28-27فبراير .2013

 " -10العدالوووة فو ووي تعوووويض األض و ورار بوووين المسوووئولية المدنيو ووة وأنظم ووة التع ووويض الخاصو ووة"،

المووؤتمر العلمووي السوونوي لكليووة الحقوووق جامعووة اإلسووكندرية حووو " القووانو والعدالووة االجتماعيووة"

المنعقد في يومي  20-19فبراير  2014بفندق فلسطين بحدائق المنتز باإلسكندرية.

 " -11المصادر الدولية للقانو المدني ،دراسة حو اتفاقيات حقوق اإلنسوا والقوانو المودني،
م وودى الت ووأثير وص ووعوبة التطبي ووق" ،الم ووؤتمر العلم ووي لكلي ووة الحق وووق جامع ووة منط ووا ح ووو " دور

القانو في تحقيق أمن واستقرار المجتمع" ،في الفترة  8-7إبريل .2014

 " -12التحليوول الحووديث اللتوزام المووؤمن فووي عقوود التووأمين ،مووع د ارسووة تطبيقيووة علووى التووأمين موون
المسووئولية المدنيووة عوون ح ووادث السوويارات" ،مووؤتمر كليووة العلوووم االداريووة والماليووة بجامعووة الملووك
خالد بأبها بعنوا " مؤسسوات التوأمين والمهوم اال تواريوة فوي المملكوة العربيوة السوعودية" ،والمنعقود

في رحاب الجامعة في الفترة  9-7ابريل .2014

 " -12الت ووأمين وض ووما أخط ووار الكو ووارث .تحلي وول النم وووذج الفرنس ووي لت ووأمين أخط ووار الكو ووارث
الطبيعية والتكنولوجية وتقييمه وكيفية االستفادة منه في جمهورية مصر العربيوة ودولوة اإلموارات

العربيووة المتحوودة" ،الم ووؤتمر السوونوي الث وواني والعشوورو لكلي ووة القووانو بجامع ووة اإلمووارات العربي ووة
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المتحدة ،بعنوا " الجوانوب القانونيوة للتوأمين واتجاهاتوه المعاصورة" ،المنعقود فوي الفتورة مون -13
 14مايو  2014في دبي –فندق الجميرة كريك سايد.

 -13دور األنظمو ووة والتش و وريعات فو ووي ضو ووبن اسو ووتخدام شو ووبكات التواصو وول االجتمو وواعي ،مو ووؤتمر

"ضوابن استخدام شبكات التواصل االجتماعي في اإلسالم" المنعقد بالجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة في  23-22نوفمبر  2016م 23-22 ،صفر  1438ه

 -14األدوات القانونيووة لحمايووة البيئووة بووين التطوووير واالسووتحداث  ،د ارسووة فووي تووأثير المصوولحة
العامووة (األموون االقتصووادي والتنميووة المسووتدامة) علووى أدوات حمايووة البيئووة ،مووؤتمر أموون وحمايووة

البيئ ووة ،جامع ووة ن ووايف العربي ووة للعل وووم األمني ووة ،مرك ووز البح وووث والد ارس ووات ،الري وواض 12 ،و13

ديسمبر .2017
 -15امصاااباا الرياوااية المس ا ة لونااااة وتنااادظ التصااني الااو ي ي فااي نقااود االحتاارا
الرياوي ،المؤتمر العلمي الدولي األول لنادي نجمان لاووي االناااة ،ت اع راعار " صا ا
الهمم :انجاز و مل" 9-5 ،مايو  ،2018تمارظ نجمان ،امماراا العربية المت دظ.

ج -الكاب والاقذرير والدراتسذت:

 " " -1حكاااا نقااد التاا ميض" ،دار النهضااة العربيااة،القا رظ 1425 ،اا 2005-ا ،دار الكتاا
القانونية.2010 ،
 " -2نظاا امث اا في المواد المدنية والتجارية" ،دار النهضة العربية ،القا رظ1427 ،
2006/ا.
 " -3م ادئ القانون" باالرتراك مع د /م مد وحيد.
Précis de terminologies juridiques -4
 " -5الوبيز في م ادئ القانون ،دار النهضة العربية.2008/2007 ،
 " -6الكتابة املكترونية في القانون المدني :ال كرظ والو ائ  ،دار النهضة العربية ،القا رظ،
 ،2007دار الجامعة الجديدظ ،االسكندرية.2014 ،
 " -7الجوان القانونية لغيا الشخص نض موطن  ،دراسة مقارنة في بعض النظم القانونية
المعاصرظ" ،دار النهضة العربية ،القا رظ2008/ 1429 ،ا ،دار الجامعة الجديدظ،
امسكندرية.2014 ،
 -8م اوراا في اانون ال يئة ،الط عة األولى.2009-2008 ،
Précis du contrat d'assurance- Les règles générales -9
-10الوبيز في العقود المسماظ ،اميجار والت ميض ،دار النهضة العربية ،القا رظ/ 1430 ،
2009ا.
 -11االستدانة ،دراسة في زمة ديون األفراد ومعالجتها القانونية ،دراسة مقارنة في القانون
المصري وال رنسي ،دار النهضة العربية ،القا رظ ،2009 ،دار الجامعة الجديدظ ،امسكندرية،
.2014
 -12حكاا رابطة االلتزاا ،دار النهضة العربية ،القا رظ.2010 ،
 -13الت كيم في نقود ومنازناا ال ترول ،مع دراسة خاصة لقضية تصدير الغاز المصري
مسرائيل.2011 ،
 -14التعويض التلقائي لألورار بواسطة الت ميض وصناديق الضمان ،دار النهضة العربية،
القا رظ ،2010 ،دار الجامعة الجديدظ ،امسكندرية.2014 ،
 -15الت ميض الم ارر في مجال ال ناد والتشييد ،القا رظ.2012 ،
 -16دروس في حق المؤل وال قوق المجاورظ.2012-2011 ،
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 -17المدخل للعلوا القانونية في القانون ال ريني والمقارن( ،بمسا مة د .مجد منصور
بإوافة نصوص القانون ال ريني).2011 ،
 -18ب وث في ال قوق المجاورظ ل ق المؤل  ،القا رظ.2013 ،
 -19مسا مة في دراسة القانون المدني المقارن ،القا رظ.2013 ،
 -20ت موا حول معالجة المستق ل في الروابط القانونية في اانون المعاموا المدنية
االماراتي ،دراسة مقارنة ،القا رظ.2014 ،
 -21رفض الترخيص باستغول حقوق المؤل  ،دراسة ل دود ال رية التعاادية في اوانيض
الملكية ال كرية واألحكاا العامة للقانون المدني ،مع امرارظ تلى اانون المنافسة ،دراسة مقارنة
بيض القانون المصري والقانون ال رنسي ،القا رظ.2014 ،
 -22المدخل للعلوا القانونية ،القا رظ.2014 ،
 -23ال قوق المجاورظ ل ق المؤل  ،القا رظ.2015 ،
 -24نظم امث اا في المواد المدنية والتجارية ،القا رظ.2015 ،
 -25نقود استغول حقوق الملكية ال كرية واالبداع ،المعهد القومي للملكية ال كرية -بامعة
حلوان ،العاا .2017/2016
 -26تنادظ ط انة بعض كت ي للتدرين في العاا الجامعي  2018/2017في بعض الجامعاا
المصرية ،كتا المدخل للعلوا القانونية ،نظرية القانون للتدرين لل راة األولى بكلية ال قوق
بامعة حلوان ،كتابي حكاا نقد الت ميض و حكاا نقد اميجار للتدرين نلى طو ال راة الثالثة
بكلي ة ال قوق بامعة المنوفية بش يض الكوا ،وكتا حكاا املتزاا للتدرين نلى ال راة الثانية
بكلية ال قوق بامعة المنوفية بش يض الكوا يضا.
 -27الت كيم في نقود المؤل ومض مؤل " دروس في حق المؤل وال قوق المجاورظ،
القا رظ 2012-2011
 -28الت كيم في منازناا ال قوق المجاورظ ،ومض مؤل " ب وث في ال قوق المجاورظ ل ق
المؤل " ،القا رظ  ،2013ومؤل " ال قوق المجاورظ ل ق المؤل " القا رظ .2015
 -29الت كيم في نقود ومنازناا ال ترول ،مع دراسة خاصة لقضية تصدير الغاز المصري
مسرائيل ،القا رظ.2011 ،
 "-30تبراداا الت كيم ،دراسة في ال نيان القانوني لخصومة الت كيم" ،مقرر مساق تبراداا
الت كيم -برنامج المابستير في الت كيم -كلية القانون بالجامعة األمريكية في امماراا.
 " -31حكم الت كيم ،دراسة مقارنة في القانون امماراتي والمقارن" ،مقرر مساق حكم الت كيم
ب رنامج مابستير الت كيم.
 -32التعليق نلى حكم م كمة ت كيم غرفة التجارظ الدولية ( ) ICCفي القضية رام
/17185تبريل  ،2013مجلة الت كيم العالمية -بيروا في العدد ارام .37
ق ت اننعاز:
 " مبدأ حظر التناقض اضرارا بالغير أمام هيئات التحكيم والقضاء". " دور القضاء في التحكيم" ،مقرر مساق دور القضاء في التحكيم ببرنامج ماجستيرالتحكيم.
 " االتفاق على التحكيم ،المصدر االتفاقي للتحكيم " ،مقرر مساق إتفاق التحكيم ببرنامجماجستير التحكيم

د  -بعض األنشطة الاطبيقية:

 المشاركة في إعداد مشروع اتفاقيوة إلنشواء درجوة ماجسوتير مشوترك بوين كليوة الحقووق
جامعة حلوا وجامعة ليو  3بفرنسا.
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 إلقوواء محاض ورة لشووباب الخ وريجين بكليووة الحقوووق جامعووة حل ووا فووي يوووم األربعوواء 9
ابريوول  ،2007مكونووة موون ج وزئين األو بعن ووا الجديوود فووي قووانو اإلثبووات والثوواني
بعنوا الخبرة فوي الموواد المدنيوة ،فوي إموار الودورات التوي ينظمهوا مركوز االستشوارات

القانونية بالكلية لشباب الخريجين.

 المشاركة في المؤتمر اإلقليمي الثواني حوو " تحوديات تطبيوق قووانين الملكيوة الفكريوة
فووي البلوودا العربيووة" المنعقوود فووي رحوواب جامعووة الوودو العربيووة بالقوواهرة فووي الفتورة موون
 27-26ابريوول  ،2008وفووي المووؤتمر اإلقليمووي الثالووث حووو ذات الموضوووع المنعقوود

في القاهرة عام .2009

 إلقوواء محاض ورة لشووباب الخ وريجين بكليووة الحقوووق جامعووة حل ووا فووي يوووم األربعوواء 31
م ووارس  2010بعنو ووا " ق ووانو التوقي ووع اإللكترون ووي ومش ووكالته العملي ووة" ،ف ووي إم ووار
الدورات التي ينظمها مركز االستشارات القانونية بالكلية لشباب الخريجين.

 إلقوواء محاضورة للرابطووة المصورية لمحووامي الدقهليووة عوون التحكوويم فووي عقووود ومنازعووات
البت وورو  ،ف ووي ي وووم االثن ووين  26س ووبتمبر  ،2011ف ووي دورة تدريبي ووة ف ووي التحك وويم ف ووي
العقود.

 محاضر في دورة تدريبية حو " الملكية الفكريوة فوي دو مجلو
حضوورها عوواملو بمجلو

التعواو الخليجوي"،

التعوواو الخليجووي ،مركووز التنميووة اإلداريووة بالوودقي -الجيوزة،

.2013

 محاضوور فووي التش وريعات السووياحية والفندقيووة ،لعوودة سوونوات ،بكليووة السووياحة والفنووادق
بجامعة حلوا .

 محاض و و وور ف و و ووي المع و و ووامالت االلكتروني و و ووة( التج و و ووارة اإللكتروني و و ووة -التعاق و و وود ب و و ووالطرق
المستحدثة) ،لعدة سنوات ،لطالب الدراسات العليا ،كلية الحقوق جامعة حلوا .

 محاضر في الحقوق المجاورة لحوق المؤلوف ،دبلووم الملكيوة الفكريوة ،المعهود االقليموي
للملكية الفكرية بجامعة حلوا بالتعاو مع جامعة الدو العربية.

 محاضر في األ اديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،لطالب الماجستير
في الخبرة فوي الموواد المدنيوة والتجاريوة  ،2014وفوي نظوم اإلثبوات فوي الموواد المدنيوة
والتجارية .2015

 محاض ورة عوون " تنظوويم وصووياغة الل ووائح (تطبيقووات عمليووة)" ،فووي إمووار دورة تدريبيووة
حو " األصو الفنيوة للصوياغة القانونيوة والمهوارات ذات الصولة" ،حضورها متودربو

من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ،معهد صبرة للتودريب القوانوني ،دبوي-

قرية األعما  ،من  8إلى  12نوفمبر .2015

 محاضرة عن " الجوانب القانونية للنظم االلكترونية المستخدمة في المجا الرياضي"
فووي إمووار دورة تدريبيووة حووو " الحلووو الذكيووة فووي إدارة المؤسسووات الرياضووية" ،مقدمووة
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للقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة االمارات العربية المتحدة ،كلية القانو بالجامعوة
األمريكية في االمارات ،من  13إلى  17مارس .2016

عضوية اللجذن والجمعيذت العلمية:

 االشتراك في لجنة المكتبة واللجنة الثقافية بالكلية.
 االشتراك في مجل

الكلية ممثال عن المدرسين في العام الجامعي ،2008/2007

وممثال عن األساتذة المساعدين في العام الجامعي  ،2011/2010وفي العام

الجامعي  ،2013/2012وفي العام الجامعي .2014/2013

 االشتراك في مجل

الكلية كأستاذ عن قسم القانو المدني في العام الجامعي

.2017/2016

 - االشتراك في الجمعيات العلمية :عضو في الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي
واإلحصاء والتشريع.

 مقرر اللجنة التشريعية باإلتحاد العربي للحياة البرية -فرع مصر.

االشراف على الرتسذئل العلمية :االشراف على الرتسذئل العلمية:

 -1رسالة الباحث /عاد زكي محمد عبد العزيز ،بعنوا " عقد االحتراف الرياضي ،دراسة مقارنة".
 -2رسالة الباحث /ساما سليما  ،ع ارقوي الجنسوية ،بعنووا " المسوئولية المدنيوة الناشوئة عون عمول
القناة التليفزيونية الفضائية".

 -3رسالة الباحث /جما فراج حامد فراج ،بعنوا " أثر التأمين على المسئولية المدنية".
 -4رس ووالة الباح ووث /مح ووود حم وودين محم ووود حم وواد ،بعنو ووا " مب وودأ التع ووويض الكام وول للض وورر ف ووي

القانو الوضعي دراسة مقارنة مع الشريعة االسالمية".

 -5رس ووالة ماجس ووتير للباح ووث /أس ووامة رش وويد ،ع ارق ووي الجنس ووية ،بعنو ووا " المس ووئولية ع وون الض وورر
المستقبل والتعويض عنه".

 -6رسالة دكتو ار للباحث /عبد الرءوف حسن أبو الحديد ،بعنوا " الحمايوة القانونيوة للمسوتهلك فوي
المعامالت االلكترونية".

 -7رسالة دكتو ار للباحث /مجدي بسيوني على ،بعنوا " العقوبة الخاصة بين النظرية والتطبيق".

 -8رسالة دكتو ار للباحث /ربيع محمد محمد ،بعنوا " الحماية القانونية للحق في الخصوصوية فوي
مواجهة وسائل اإلعالم الحديثة".

 -9رسالة دكتو ار للباحثة /حسنية حسين حسن ،بعنوا " حقوق االرتفاق وتطبيقاتها المعاصرة".
 -10رسالة الباحث /عمرو فايز رجب ،بعنوا " التأمين ضد أخطار الكوارث".
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 -11االشراف على بعض رسائل الماجستير في القانو الرياضي بكلية القانو بالجامعة األمريكية
في اإلمارات.

تحكيم األبحذث ومنذقشة الرتسذئل العلمية:

 -1مناقشووة أبحوواث دبلوووم القووانو الخوواص بكليووة الحقوووق -جامعووة حل ووا وتحكوويم بعووض األبحوواث

المقدمة للمؤتمر السنوي الخام

لكلية الحقوق-جامعة حلوا  ،بعنوا " نقل وتنمية التكنولوجيوا مون

منظور قانونى واقتصادى وعلمى" يومى  6 ، 5مارس ."2006

 -2محكم خارجي لرسوالة الماجسوتير للباحوث /عبود السوالم بون سوالم بون سوعيد السوعيدي بعنووا "
الحووق األدبووي للمؤلووف وفقووا للقووانو العموواني الصووادر بالمرسوووم السوولطاني رقووم  ، "2008/56كليووة

الحقوق-جامعة السلطا قابوس -سلطنة عما 2011/2010 ،

 -3مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة /خالصة بنوت سوالم بون محمود الحاتميوة ،بعنووا "

المس ووئولية المدني ووة للدول ووة ع وون أخط وواء موظفيه ووا-د ارس ووة مقارن ووة" ،كلي ووة الحق وووق -جامع ووة الس وولطا
قابوس -سلطنة عما  ،في 2014/6/24

 -4مناقشووة رسووالة الوودكتو ار المقدمووة موون الباحووث /حسووين يوسووف خضوور ،الووى كليووة الحقوووق جامعووة
حلوا  ،بعنوا " الحماية القانونية لكسب الملكية العقارية بعقد البيع" ،في .2014-9-1

 -5مناقشووة رسووالة الوودكتو ار للباحووث /مووارق عبوود الحووي إبوراهيم ،بعنووا " المسووئولية المدنيووة للمووأذو

الشرعي ،دراسة مقارنة" ،كلية الحقوق جامعة المنصورة ،في .2014-9-27

 -6مناقشة رسالة الماجستير للباحث /أيوب يوسف سالم محمد العبيدي ،االلتزام باالعالم في عقود

التجارة االلكترونية" ،كلية الحقوق جامعة المنصورة ،في .2014-10-18

 -7مناقشووة رسووالة الماجسووتير للباحووث /أسووامة رشوويد مجيوود ،الضوورر المسووتقبل والتعووويض عنووه فووي

المسئولية المدنية ،كلية الحقوق -جامعة حلوا  ،في .2015-5- 5

 -8مناقشة رسالة الماجستير للباحث /محمد شا ر محمود ،المسوئولية عون قطوع المفاوضوات ،كليوة

الحقوق -جامعة المنصورة ،في .2015-5-7

 -9مناقشة رسالة الدكتو ار للباحث /مجدى بسيوني علوى ،العقوبوة الخاصوة بوين النظريوة والتطبيوق،
لية الحقوق -جامعة حلوا  ،في .2015-5-19

 10مناقشة رسالة الباحثة /سميرة حسين محيسن ،المسئولية المدنية للمستشفى عن أخطاء العاملين
بها ،كلية الحقوق -جامعة حلو  ،في .2015-8-9

 -11مناقشة رسالة الباحث /عاد زكي محمد عبد العزيز،عقد االحتراف الرياضي ،د ارسوة مقارنوة،
لية الحقوق -جامعة حلوا  ،في .2015-8-10

-12مناقشة رسالة الباحث /سواما سوليما  ،المسوئولية المدنيوة الناشوئة عون عمول القنواة التليفزيونيوة

الفضائية ،كلية الحقوق -جامعة حلوا  ،في .2015-8-11
16

 -13مناقش ووة رس ووالة دكت ووو ار للباحث ووة /حس وونية حس ووين حس وون ،بعنو ووا “حق وووق االرتف وواق وتطبيقاته ووا

المعاصرة" ،كلية الحقوق -جامعة حلوا  ،في .2016-1-4
 -14رئووي

لجنووة الحكووم والمناقشووة علووى رسووالة الماجسووتير المقدمووة موون الوودارس يوسووف المرزوقووي،

الضو ووابن القانوني ووة والتنظيمي ووة لالع ووالم الرياض ووي للح وود م وون العن ووف ف ووي المنشو و ت الرياض ووية بدول ووة

اإلمارات العربية المتحدة ،كلية القانو بالجامعة األمريكية في اإلمارات ،في .2016-2-27

 – 15محكم بمجلة الشريعة والقانو  ،التي تصدرها كلية القانو بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 -16محكم في المجلة البحرينية لحقوق اإلنسا  ،التي تصدر عن المؤسسة الومنية لحقوق
اإلنسا بمملكة البحرين.

 -17محكم في دورية الفكر الشرمي ،التي تصدر عن مركز بحوث الشرمة ،القيادة العامة لشرمة
الشارقة.

 -18محكم في مجلة الدراسات القضائية ،التي تصدر عن معهد التدريب والدراسات القضائية.
 -19تقييم اإلنتاج العلمي لبعض أعضاء هيئة التدري

المتقدمين لشغل وظائف أستاذ مشارك

وأستاذ في قسم القانو المدني بكليات الحقوق في المملكة األردنية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

 -20مناقشة رسالة الماجستير للباحث /علي هادي رديف ،بعنوا "المسئولية المدنية للمعلم" ،كلية
الحقوق -جامعة المنصورة ،في .2016-10-13

 -21مناقشة رسالة الماجستير للباحث /قاسم بري

أحمد الزهيري ،بعنوا

"المسئولية المدنية

للمحامي عن المشورة القانونية ،كلية الحقوق -جامعة المنصورة ،في .2016-12-8

 -22مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة /ماجدة بنت ناصر الجابرية ،بعنوا " فسخ
العقد باإلرادة المنفردة-دراسة مقارنة" ،كلية الحقوق -جامعة السلطا قابوس -سلطنة عما  ،في

2016/12/15

 -23مناقشة رسالة الدكتو ار المقدمة من الباحث /كريم كارم عبد السالم أبو دنيا بعنوا " حماية
حقوق المؤلف عبر اإلنترنت" ،كلية الحقوق -جامعة المنصورة ،في  15فبراير .2017

 -24مناقشة رسالة الدكتو ار المقدمة من الباحثة /أمل محمد عبد العامي إسماعيل وننوانها "

خصوصية االلتزاماا في نقود ال يديك لمقاوالا الهندسة المدنية ،دراسة مقارنة" ،كلية الحقوق-

جامعة حلوا  ،في  29مارس .2017

 -25مناقشة رسالة الدكتو ار المقدمة من الباحثة /ند حمد الش اا األل ي بعنوان " المسئولية
المدنية نض ميود الط ل معااا" ،كلية ال قوق -بامعة المنصورظ ،في  23مايو .2017
منااشة رسالة الدكتوراه لل احث /نلى بو العينيض ،بعنوان " وماناا الممول في ات اق التمويل
العقاري" ،كلية ال قوق -بامعة المنصورظ ،في  6يوليو 2017
 -26منااشة رسالة الدكتو ار المقدمة من الباحث /عبد الرؤف حسن أبو الحديد وننوانها " ال ماية
القانونية للمستهلك في نقود التجارظ املكترونية ،دراسة مقارنة" ،كلية الحقوق -جامعة حلوا  ،في
 19يوليو .2017
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 -27رئي

لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير المقدمة من الدارس  /تبرا يم حسض م مد

صالح صغري ،بعنوا " اتفاقات تعديل أحكام المسئولية المدنية ،دراسة مقارنة"  ،أ اديمية شرمة

دبي ،في األو من مارس .2018

 -28مناقشة رسالة ماجستير بعنوا " بيع العقار على الخارمة" ،كلية القانو  ،جامعة اإلمارات
العربية المتحدة 12 ،إبريل .2018

 -29محكم في مجلة الحقوق التي تصدرها كلية الحقوق ،جامعة البحرين.
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