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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيرة الذاتية
للدكتور أشرف توفيق شمس 

 حسن الدين

 
 

 الحقوقبكلية  الجنائيالقانون ورئيس قسم أستاذ 
  حلوانبجامعة 

القانون  فيالحائز على جائزة الدولة التشجيعية 
 الجنائي

القانون أساتذة  عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقيات
 مصر-الجنائى

عضو اللجنة العلمية لترقيات أعضاء هيئة التدريس 

 بأكاديمية الشرطة 
 لدى محكمة النقض واإلدارية العليا المحامي

 سابقا   القاضيوكيل النائب العام و
والسلطانًقابوسًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًًووقطرًمبصرًًبنهاًاتجبامعاألستاذً:ًسابقاً 
عهدًددري ًالباا ًمبًوًوعميدهاًابإلانبةًابململكةًالعربيةًالسعوديةدارًالعلومًًو

لكسندرًفونًأوزميلًهيئةًاألستاذًالااحثًجبامعةًماينتسً-أبكادمييةًشرطةًالكويتً
ًًبنهاجبامعةًقو ًكليةًاحلوكيلًً-أبملانياوماولتًه

 البيانات الشخصية 
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ًالقاهرة.ً-1962ًنوفمرب16ًًاتريخًوحملًامليالد:ًً-
ًاجلنسية:ًمصرى.-
ًمتزوج.احلالةًاالجتماعية:ًً-

 00201006830306ً-00201282240032ًًحممول:ًًتًالقاهرة:

shamseldin7@yahoo.comً  :ًالكرتوينبريدً
 الدرجات العلمية -
 ً ًانلووتًاعووااً را ًً،ًمووكًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالقوواهرةًاملقووارنًيالقووانونًاجلنووا دكتوووراىف

مووو ًمرداوووةًاليووور  وأوصوووتًالل نوووةًبتااد ووواًمووو ًً،أعبوووا ًجلنوووةًاملناقيوووةًدقوووديرًجيووودًجوووداً 
اشوورا ًاألسووتاذيكًالوودكتورًحممووودً يوو ًً،اجلامعوواتًاألىوورىًوطاعهوواًعلووجلًنعقووةًاجلامعووة

ًكليوووةًاحلقوووو ًًوًيأسوووتاذًالقوووانونًاجلنوووا حسووو ً ً،السووواب هبووواًر ووويسًجامعوووةًالقووواهرةًوعميووود
جبامعوووةًالقوووواهرةًوكيووولًكليوووةًاحلقوووو ًأسوووتاذًاليوووريعةًاإلسوووالميةًًووالووودكتورًيوسووو ًقاسووو ً

ًً.1994ديسمرب29ًًونوقيتًبتاريخًً،الساب 
 ً1986ًكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرة-دبلومًالعلومًاجلنا ية.ً
 ًًكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرةًالعامالقانونًًيفالدراساتًالعلياًدبلوم ً.1984ًمك
 1987ًالعايلوزارةًالتعلي ً-معهدًالدراساتًاإلسالمية-ًدبلومًالدراساتًاإلسالمية.ً
  مكًكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرة.ً،1983ً،ليسانسًاحلقو 

 خبرات وظيفية أكاديمية  -
 ًلقسو ًالقوانونًاجلنوا جلًبكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًحلووان موكًر يساً  2018ًإبريول26ًًاعتاواراً 

 وحىتًاآلن.

 موووكًًاً أسووتاذ سووونةًًينوواير31ًبقسوو ًالقوووانونًاجلنووا جلًبكليوووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلووووانًاعتاوواراً 
 وحىتًاآلن.اتريخًالنقلًإىلًجامعةًحلوان2018ًً

 لقسو ًالقوانونًًاً أستاذ موكًأولًيوليو ًًاجلنوا يبكليةًاحلقوو ًجبامعوةًبنهواًور يسواً  هبواًاعتاواراً 
 .2018سنةًًيناير31ًىتًوح2013ً

 ًاملنسوو ًاألكووادمييًلووربانماًالدراسووةًالقانونيووةًابللةووةًاإل ليزيووةًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهووا
(2012-2014). 

 مكًًاً أستاذ ً.2013يوني 30ًًوحىت2/9/2012ًًبكليةًالقانونًجبامعةًقطرًاعتااراً 
 لقس ًالًاً أستاذ  .2011يولي ًً-عةًبنهاًبكليةًاحلقو ًجبامًيقانونًاجلنا ور يساً 

 ًمووووكًابإلانبووووةًابلوووور  ًكليووووةًاحلقووووو ًجبامعووووةًدارًالعلووووومًلًاً عميوووود سوووواتمرب18ًًاعتاوووواراً 
مكًوأستاذًالقانونًاجلنا جلًهبا،ًً،2010  .2010ساتمربًسنة29ًًاعتااراً 

 مووكًًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالسوولطانًقووابوسًاً أسووتاذ وحووىت2009ًًأغسووطس14ًًاعتاوواراً 
ً.2010هنايةًأغسطسً

 ًًل ً.2007ساتمرب19ًًًليئونًىدمةًاجملتم ًودنميةًالايئةًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاوكيالً 
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 ًمكًًبكليةًالقانونًجبامعةًقطرًاجلنا يللقانونًًاً أستاذ وحىتًً،2006ساتمرب10ًًاعتااراً 
ً.2007أغسطس30ًً

 ًًمكًًلربانماًكليةًالقانونًجبامعةًقطرًاملنس ًاألكادميي  .2006أكتوبر10ًًاعتااراً 

 ًمكًأكتوبر لقس ًالقانونًاجلنا جلًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًاعتااراً  ً.2005ر يساً 
 مكًًاجلنا يبقس ًالقانونًًاً أستاذ 2005ًيولي ًسنة19ًًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًاعتااراً 

درقوجلًًقودمهاًالوياعااًاآلرا ًأنًاألحبوا ًاألسادذةًرتقيةًالعلميةًلل نةًالبعدًأنًرأتً
ًلدرجةًاألستاذيةًبتقديرًجيدًجدا .

 ًًبكليوةًاليوريعةًوالقوانونًجبامعوةًاإلمواراتًالعربيوةًاملتحودةًاجلنا يللقانونًًاً مياركًاً أستاذ
ً.2005-2004ًيالعامًالدراسًيف

 ًبكليةًاحلقو ًبانهاًفوراًجامعوةًالزقوازي ًًيبقس ًالقانونًاجلنا ً(اً )مياركًاً مساعدًاً أستاذ
مكًً،)قالًاستقاللًفراًاجلامعة( ً.2003ديسمربًسنة8ًًاعتااراً 

 ًحبقووو 2000ًًيوليوو ًسوونة17ًًبتوواريخًًاجلنووا يبقسوو ًالقووانونً(ًاً )ميوواركًاً مسوواعدًاً أسووتاذ
قودمهاًدرقوجلًإىلًًالويحلوانًبعدًأنًرأتًجلنةًدرقيةًاألسادذةًاعااً را هاًأنًاألحبا ً

ً.شةلًهذىفًالوظيعةًبتقديرًجيدًجداً 
 ًًأبكادمييوووةًسوووعدًالعاووودً ًللعلوووومًمبعهووودًدووودري ًلوواا ًاليووورطةًًيئوووةًالتووودريسهبًاً عبووًو

ً.2002-2001ًالعامًالتدرييبًيفوذلكًً،األمنيةًبدولةًالكويت
 ًموكبكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًحلووانًًاجلنوا يبقس ًالقوانونً(ًاً مساعدًاً )أستاذًاً مدرس ًاعتاواراً 

 .1995يوني 25ًً

 أستاذا  منتدبا  
 مكافحوةًاجلورا  ًمرحلةًاملاجستري،ًدبلومً،ًبكليةًالدراساتًالعلياًأبكادمييةًاليرطةًمبصر

 ً.2018-2016ً،2017-2015ًأربعةًفصولًدراسيةاملعلومادية،ً

 ًالقوانونًالعوامًلتدريسًمقوررًالقوانونًاجلنوا جلًمو ًالتعمو ًبودبلومًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها
ومقوووررًقوووانونًاإلجووورا اتًاجلنا يوووةًمووو ًالتعمووو ًبووودبلومًالدراسووواتًالقبوووا ية،ًالعصووولً

 .2018الدراسجلًالثاىنً

 ًالتطايقوياجلانو ً-لتودريسًموادةًقوانونًاإلجورا اتًاجلنا يوةًًكليةًاحلقوو ًجبامعوةًالقواهرة
-ً(1996-1998).ً

 ًالتطايقووووياجلانوووو ًً-اجلنا يوووةلتوووودريسًمووووادةًقوووانونًاإلجوووورا اتًًمبصووورًكليوووةًاليوووورطة-ً
 .(1998-1996السنواتً)

  ًمنتداب ًمكًجامعوةًقطورًلتودريسًمقوررًقوانونًاإلجورا اتًاجلنا يوةًللكليوةًالعسوكريةأستاذاً 
2006-2007.) 

 خبرات وظيفية مهنية وعملية: -
  ًمكًًاملصريةابحملاك ًًقاليا ًابجلامعة.ًالتعينيحىتًاتريخًًو1993ًساتمربًسنة3ًًاعتااراً 
 للنيابة مكمكًالعئةًاملمتازةًالعامةًًوكيالً  ً.1989ديسمرب29ًًًاعتااراً 
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 للنا  ًالعام ً.21/9/1987ًبتاريخًوكيالً 
  ً1986 ًيوني ًابلنيابةًالعامةًًمساعدا.ً
  ً11/2/1985ًً ابلنيابةًالعامةًًمعاوان
  ًقانونيا ً،وذلوكًاذنًىوامًموكًر سوةًاجلامعوةً- ًغريًأوقاتًالعملًالرمسجلً-ًمستياراً 

ً.وذلكًقالًالقيدًأمامًحمكمةًالنقض
 مكًينايرًً،لدىًحمكمةًالنقضًواحملكمةًاإلداريةًالعلياًياً حمام ً.وحىتًاآلن2007ًاعتااراً 

 جوائز وخطابات شكر وتقدير
 ذلووكًعووكًم لعووًو2002ًسوونةًًيجووا زةًالدولووةًالتيوو يعيةً ًالقووانونًاجلنووا علووجلًًحصوول ً

 زةً ًمصوورًحوون ًبعنوووانًميووريًغسوويلًاألموووالً ًالتيووريعاتًاملقارنووة.ًوهووجلًأرقووجلًجووا
ًمعني.ًيمبناساةًعملًعلم

 ً عقووودهاًاملعهووودًًالوويلدراسوواتًالعليووواًدورةًا ًدقووديرًامتيوووازًعلوووجلًشووهادةًدعوووو ًحلصووول
ً.1990يولي 28ًًإىلًيوني 28ًًمكًالعاىلًللدراساتًاجلنا يةًبسرياكوزاًايطالياً

 ًمبنحوو ًشووهادةًدقووديرًوبنيوورًأمسووا ًبعووضًًهيئووةًالكسووندرًفووونًهوماولووتًاألملانيووةقامووت
كموواًًً،لوومكًموسوووعةًالعلمووا ًعلووجلًموقعهوواًعلووجلًشوواكةًاإلنرتنووتًأجراهوواًالووياألحبووا ً

لومكًً،حصلًعليهواًقامتًا يئةًاملذكورةًابإلشارةًإىلًجا زةًالدولةًسالعةًالذكرًوالي
علجلًاملستوىًالوطينالعلما ًالذيكً ً.أوًالدويلًحققواًإ ازاً 

 1986دورةًإعدادًأعبا ًالنيابةًالعامةًًللتعو ًيفًجا زةًوزارةًالعدلًالتقديرية.ً
 للنيابوةًالعاموةًعمل أثنا ًًحصل بعودًًعودةًىطواابتًشوكرًموكًحمواك ًاجلنوا تعلوجلًًوكيالً 

 .ا امةًالعديدًمكًاجلنا تًأمامهاًيفلنيابةًالعامةًوالرتاف ًبتمثيلًاًقامأنً

ومهملللات دورات وورش عملللل تدريبيلللة  -
 علمية

 (ًورشووةًعموولًأجريوواًهيئووةًالتاووادلًالعلمووجلًاألملوواىنDAADًًعووكًإعوودادًامليووروعات،)
 جبامعةًبنها.2016ًفرباير25ًًالاحثيةًابجلامعاتًاألملانية،ً

 ًمكتووو ًً،الصوووعو ًذاتًاألعووودادًالكاوووريةًيفاسووورتادي يةًالتعلوووي ًالنيووو ًًيفورشوووةًعمووول
 .2012ديسمربًأولًالتنميةًاملهنيةًودطويرًعملياتًالتعلي ًجبامعةًقطرً

 ًللاحثًعوكًالكتو ًوالرسوا لًواملقواالتًالعلميوةابللةةًالعربيةًاستخدامًقواعدًالاياانت،ً
 .2012مكت ًالتنميةًاملهنيةًودطويرًعملياتًالتعلي ًجبامعةًقطرًديسمربً

 مكتووو ًالتنميوووةًاملهنيوووةًودطوووويرًعمليووواتًً،اجلوووامعيًملووو ًإعووودادًاملقوووررعوووكًًورشوووةًعمووول
 .2012نوفمرب29ًًً،أكتوبر11ًً-جبامعةًقطرًالتعلي 

 ًًمكتووو ًً،حبوووو ًالطوووالوًإلكرتونيووواً ًيفًعرفوووةًنسووواةًالنقووولًاحلوووريفمكيعيوووةًورشوووةًعمووولًعوووك
 Electronicجبامعوووووووةًقطووووووورًًالتنميوووووووةًاملهنيوووووووةًودطوووووووويرًعمليووووووواتًالتعلوووووووي 

Blackboard Safe Assign،ً9ًً2012أكتوبر. 
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  ينووووايرًسوووونة7ًً-3مووووكًًلكليوووواتًالقووووانونًابلوووووال تًاملتحوووودةًاألمريكيووووةًالسوووونو ًاللقووووا
ًكليوةًالقوانونًجبامعوةًقطورًيف2007ً العديودًبو ًوحبورًً،واشنطكًالعاصومةًلومكًوفود

ًدناولتًدطويرًددريسًالقانون.ًًاليمكًاحملالراتً
 ً2007ًفربايورًسونة5ًًعقودتًيوومًًالويًالوتعل ًالنيو ًاسرتادي يةمولواًًيفورشةًعمل

ًونظمتًبواسطةًمكت ًالتنميةًاملهنيةًودطويرًعملياتًالتعلي ًجبامعةًقطر.
 ًًعقوودهاًبوورانماًًوالوويوأسووالي ًددريسوو ًًالت ووار دطووويرًمنوواهاًالقووانونًًيفورشووةًعموول

ًكليووةًالقوووانونًجبامعوووةًً،(CLDP)ًاألمريكوويًالت وووار دطووويرًالقوووانونً ابالشووورتاعًمووو 
ًجبامعةًقطر.2006ًنوفمرب15ًًإىل13ًًالعرتةًمكًًيفقطرً

 ًوالوووىتًعقووودياًًأسوووالي ًجديووودةًلتععيووولًعمليوووةًالتعلوووي الورشوووةًالتدريايوووةًحوووولًًيفشوووارع
ًابجلامعة.2005ًينايرًسنة3ًًجامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًيومً

 ًميوورواًدنميووةًقوودراتًً،اختوواذًالقوورارًوحوولًامليووكالتبوورانماًًيفاجتووازًالوودورةًالتدريايووة
ً.2005يولي ًسنة7ًً-4ًمكًً،أعبا ًهيئةًالتدريسًوالقياداتًجبامعةًبنها

 ًدعوودًمووكًأرقووجلًًالوويًالكسووندرًفووونًهوماولووتًهيئووةحصوولًعلووجلًمنحووةًعلميووةًمقدمووةًمووك
قووانونًاإلجوورا اتًاجلنا يووةًًيفأملانيوواًوذلووكًإلجوورا ًحبووو ًمتعمقووةًًيفا يئوواتًالعلميووةً

ًكاملووةMainzًًاملقووارنًجبامعووةًموواينتسً 1999ًالعوورتةًمووكًأولًأكتوووبرًًيفموودياًسوونة
ًاجلنوا يابإللوافةًإىلًمودةًشوهرًمبعهودًمواكسًبالنوكًللقوانون2000ًًإىلًهنايةًساتمربً

ابإللووووافةًإىلًشووووهريكً)أغسووووطسًوسوووواتمربًً،املقووووارنًمبدينووووةًفراياووووورجًلووووذاتًالةوووور 
ً.ًًاللةةًاألملانيةًيف(ًمبدينةًفرانكعورتًلتلقجلًدوراتًمتقدمةًمكثعة1999ً

 للدراسوواتًًالقوووميعقوودهاًاملركووزًًالوويًالنيوواابتًاجلز يووةًللنيابووةًالعامووةًموودير دورةًًاجتوواز
برتديووو ًً،1991عوووامًًيونيووو 18ًإىل8ًًموووكًالقبوووا يةً وحصووولًعلوووجلًدقوووديرًجيووودًجوووداً 

ًمكًبنيًجممواًأعبا ًالدورة.ًالثاين
 ًًوذلووكًأثنووا ًعوو ًاملووادةًالعلميووةًللوودكتوراىفًً،ابلنمسوواًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًفيينووازارًمكتاووة

ً.1990يولي ًً–العرتةًمكًإبريلًًيفملدةًأربعةًأشهرً
 ًللدراسووواتًاجلنا يوووةًًالعوووايلعقووودهاًاملعهووودًًالووويالووودورةًالصووويعيةًللدراسووواتًالعليووواًحبووور

يوليوووو 28ًًيونيوووو ًإىل28ًًالعوووورتةًمووووكًًيفبرتشووووي ًمووووكًوزارةًالعوووودلًايطاليوووواًًبسوووورياكوزا
مووكًبوونيًجممووواًأعبووا ًالوودورةًمووكًًالثووايندقووديرًامتيووازًوبرتديوو ًعلووجلًًوحصوولً،1990

ًخمتل ًاجلنسيات.
 ًًاألملواينًالعلمويحصلًعلجلًمنحوةًعلميوةًجلمو ًاملوادةًالعلميوةًللودكتوراىفًموكًهيئوةًالتاوادل

ًاجلنوا يفراياورجًومعهدًماكسًبالنوكًلقوانونًالعقووابتًوالقوانونًكليةًاحلقو ًجبامعةًل
1989ًأغسطسًوساتمربًًشهر ًيفً،أبملانياًالدويل

 للدراسوووواتًًالقووووومياملركووووزًً-ًالوووودورةًالتدريايووووةًالتاسووووعةًألعبووووا ًالنيابووووةًالعامووووةًاجتوووواز
برتديو ًالثالوثًوحصلً،القبا ية موكًبونيًجمموواًأعبوا ًالودورةًًعلجلًدقوديرًجيودًجوداً 

ًكاملةًً،عبواً 237ًالاالغًعدده ً إبريول6ًً)ىاللًالعرتةًمكًوكانتًمدةًالدراسةًسنة
ً(.1986إبريلًسنة7ًًإىل1985ًً
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 ًاملهووينالقانونيووةًوالتودري ًعقودهاًمركووزًالاحوو ًوالدراسواتًًالويالودورةًالتدريايووةًًاجتواز
ديسوومربًسوونة15ًًإىل1983ًًأكتوووبر22ًًالعوورتةًمووكًًيفًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالقوواهرة

وأورا ًًواجلنووا يًاإلدار مشلووتًالتوودري ًعلووجلًصوويغًالعقووودًوالتحقيوو ًًوالووي1983ً
ً.اجلرب املرافعاتًواإلجرا اتًالبريايةًومياكلًالتنعيذً

 اللغات  -
ً.العربيةاللةةًًهيًاللغة األصليةً-
ًوجييدًًاللغة اإلنجليزية:ً- ًوالكتابةًهبا التحد ًًجيدبيكلًيتقكًالقرا ة
ًهبا.
ً،التحد ًهبابيكلًمقاولًوجييدًً،يتقكًالقرا ةًوالكتابةًهباًاللغة األلمانية:-

ًاًمبعهدًجود ًابلقاهرةًوبعرانكعورتًأبملانيا.متقدمةًهبةًيوقدًحصلًعلجلًدوراتًدعليم
ًكتابتهواًويلو ًابلتحود ًهبواًاللغة الفرنسية:ً- وحصولًًيوتقكًالقورا ةًهبواًوجييود

ً.علجلًدوراتًدراسيةًهبا
 وظيفيةمساهمات خبرات تطبيقية و

 للودفااًيفًالعديودًموكًالقبوا ًاجلنا يوة،ًوأموامًخمتلو ًد وممثالً  جواتًًرعملًكمحامًمرتافعاً 
 ًاحملاك ًاجلنا ية.

 ًيفوإبوودا ًالوورأىًالتحقيوو ًوالتصوور ًواإلعوودادًللتصوور ًًابلنيابووةًالعامووةًعملوو أثنووا ًًابشوور
يووةًللوالدعوواوىًاألحوووالًاليخصوويةًًوً،مبختلوو ًأنواعهوواالكثووريًمووكًالوودعاوىًاجلنا يووةً

ً.لواليةًعلجلًاملالولً،علجلًالنعس
 للنيابوةًالعاموة ًالعديودًموكًالودعاوىًا اموةًأموامًحمواك ًاجلنوا تًيفًدراف ًأثنا ًعملو ًوكويالً 

ً.بعبهاًيفوانلًىطاابتًشكرًمكًحماك ًاجلنا تً
 أوًعبووووواً ً-ًكقووووا ًًعملوووو أثنووووا ً-ًعموووول املدنيووووةًالوووودوا رًالوووودوا رًاجلنا يووووةًًوًيفر يسوووواً 

وقوامًبنظورًً،واجلنا يوةًاملووادًاملدنيوةًيفوالت اريةًواألحوالًاليخصيةًومنازعاتًالتنعيذً
ً.عرلتًعلجلًهذىفًالدوا رًالدعاوىًاليًيفوالعصلً

 ًأثنوا ًعملو ًمستيواراً ًالدعاوىًاملدنيةًوالت اريوةًواجلنا يوةًيفالعديدًمكًاالستياراتًقدم
ًقانونيا .

 ًحمووووي ًالعموووولًاجلووووامعجلًيفبتحقيوووو ًالعديوووودًمووووكًالقبووووا ًً-ابجلامعووووةًعملوووو أثنووووا ً–ًقووووام
عوووكًدقوووديًالعديووودًموووكًاالستيووواراتًالقانونيوووةًإىلًر سوووةً وإعووودادهاًللتصووور ًفبوووالً 

ًوجبامعوةًقطوور وذلوكًجبامعوةًحلوووانًوجبامعوةًالسولطانًقووابوسًعمولًهبوواًالوياجلامعواتً
 .وجامعةًبورسعيدًوجبامعةًبنهاًوجامعةًدارًالعلومًابلر  

 ًأوًألعبووا ًهيئووةًالتوودريسًسوووا ًالعديوودًمووكًجمووالسًالت ديوو ًور سووةًعبووويةًًيفاشوورتع
 عملًهبا.ًالياجلامعاتًًيفوذلكًًالطالوًأوًاجملالسًاالستئنافيةًللطالو

 ًلدىًحمكمةًالنقضًواإلداريةًالعلياحمام. 
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 ًوالنزاهةًالقانونًلتطويرًحك ًلدىًاملركزًالعريبًاجلنا يالقانونًًيفىاريًإقليمجلًمعتمد. 

 فبوالً ً،التطورًالذىًيلحو ًبرباجمهواًيتاب كماًًًادقانًاتمًاستخدامًأجهزةًالكومايودرًجييد
ًشاكةًاملعلوماتًالدوليةً"اإلنرتنت".ًيفًالاحثعكًإجادةً

 ًًومواكاوةًاحلديثوةًالتعاملًمو ًأجهوزةًالعور ًووسوا لًالتعلوي ًاإللكرتونيوةإجادةًاتمةًجييد،
ً.التطورًاحلاصلًفيها
 علمية أو لجان جمعيات  فيعضوية 

 ًلرتقيةًاً عبًو ًالدا مة ًالعلمية ًًابلل نة ًاألسادذة ًاملساعديك ًإىلًواألسادذة املتقدمني
 .(2016-2019)ًالقانونًاجلنا ييفًختصصًوىارجهاًًابجلامعاتًاملصريةًللرتقي

 ًًالتدريسًأوًعبوا ًبل نةًفحصًاإلنتاجًالعلمجلًللمتقدمني للرتقيةًمكًأعبا ًهيئة
ًاألعلجل، ًالعلمية ًللدرجات ًالرتقجل ًيف ًأغسطسًًالراغاني ًمبصر ًاليرطة أبكادميية

2018. 
 ًبًاً عبًو ًالعاحصني ًل نة ًالعلمية)احملكمني( ًالل نة ًإىل ًاملتقدمني ًاألسادذة ًلرتقية

 .(2016-2013)ًيفًختصصًالقانونًاجلنا يًابجلامعاتًاملصريةًللرتقيالدا مةً
 ًًواإلحصا ًوالتيري .ًياجلمعيةًاملصريةًلالقتصادًالسياسعبو
 ًالعلميةًاألملانية.ًألكسندرًفونًهوماولتًهيئةًزميل
 مبصرًعبوًاندىًالقباة.ً
 مبصرًعبوًنقابةًاحملامني. 
 خدمة الجامعة والمجتمع -
 ًلدورةًالتدريايةً،ًوذلكًاب"اجلوان ًاإلجرا يةًلل را  ًاالقتصادية"إلقا ًحمالرةًبعنوان

ًيفً ًالقاهرة ًاحلقو ًجبامعة ًاجملرمنيًبكلية ًومعاملة ًاجلرمية ًمكافحة ًمركز اليًيعقدها
ً ًمك ًالعرتة ًيف 31ًًً-28ًاملنعقدة ًسنة ً"اجلرا  2018ًًأكتوبر ًمولوا يف

 .االقتصادية"
 ً ًحمالردني: ً"ًاألوىلإلقا  ًمولوا ًلو ًيف ًيف ًاملولوا ًيف ًالنقض ًحمكمة فصل

ًاجلنا ية ًاإلجرا ات ًلقانون ًاجلديدة ًالتعديالت ًاملته ً"ً:بعنوانًوالثانية"، حبور
ًاجلنا ت ًحماك  ًأمام ًالدراساتً"بتوكيل ًمركز ًأعدها ًالىت ًالتدرياية ًالدورة ًيف ،

 2018ًسنةًًمارس13ًبتاريخًواالستياراتًالقانونيةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًاملنصورة،ً
 ً2019-2018عبوًجملسًكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوان. 
 ً،2019-2018عبوًجلنةًشئونًالتعلي ًوالطالوًبكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوان. 
 ًحمالرةًيفًاجلان ًالتطايقجلًيفًقانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًابلدورةًالتدريايةًاليًعقديا

نقابةًاحملامنيًابليرقيةًمبقرًالنقابةًمبدينةًالزقازي ًوحبرهاًأكثرًمكًما ىتًحمام،ًبتاريخً
 .2018فربايرًسنة14ًً

 ًاألملاينًوالعرنسجلالنظامً-املقارنةًيفًاإلجرا اتًاجلنا يةًالنظ ًالر يسيةحمالراتنًعك،ً
لمكًًابجلامعةًاألمريكيةًابلقاهرةألقيتًعلجلًالقباةًورجالًالنيابةًالعامةًوالقانونينيً
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ًواجملتم ً ًالقانون ًأحبا  ًوحدة ًنظمت  ًمبصر ًاجلنا ية ًالعدالة ًمنظومة ًدطوير برانما
 .2017ساتمربًسنة14ًًًبتاريخابجلامعةًاألمريكيةً

 ً مقررًيفًحقو ًاإلنسانًومكافحةًعبوًالل نةًاليًشكلهاًوزيرًالتعلي ًالعاىلًلول
ًاخلامًابملواجهةًالعساد ًاجلز  ًكتابة ًودوىل ًخمتلعة، ًوالىتًلمتًختصصاتًقانونية ،

ً ًللعساد، ًاجلنا ية ًلكافةًطالوًاجلامعاتًاملصريةًودصويرًحمالراد ، ًددريس  واملقرر
 .2017طسًأغس-و ًعي ًالتخصصات،ًيوني 

 ً ًحمالردني: ًالانوعًيفًمولواً"ًاألوىلإلقا  ًاالستثمارًوالتصاحلًيفًجرا   ًوالثانية"،
ًالعام"ً:بعنوان ًاملال ًعلجل ًالعدوان ًنصومًجرا   ًصياغة ًإلعادة ًعملية ًيفً"رؤية ،

ً ًالتدرياية ًالدورة ًاجلنا ية ًاملواد ًيف ًالتصاحل ًالدراساتًعك ًمركز ًأعدها الىت
 2017ًفربايرًسنة15ًًبتاريخًواالستياراتًالقانونيةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًاملنصورة،ً

 ً ًيف ًر يسيا  ًمتحداث  ًاألمريكية ًابجلامعة ًندوة ًقانونًابلقاهرة ًدعديالت ًميروا عك
 .حبرهاًأعبا ًبل نةًاإلصالحًالتيريعجل2017ًفرباير16ًً،ًاإلجرا اتًاجلنا ية

 ً2017إبريلًً-جبامعةًبنهاًجملسًأتدي ًأعبا ًهيئةًالتدريسعبو. 
 ًعبوًالل نةًالقانونيةًالىتًشكلهاًر يسًجامعةًبنهاًإلبدا ًالرأ ًالقانوينًيفًدظلمات

ًالتدريس ًهيئة ًأعبا  ًمك ًمكًًمقدمة ًالصادر ًالقرار ًمك ًالكلياتًابجلامعة احدى
 .2017ًمارس،ًاجلامعةًإثرًالتحقي ًمعه 

 ً ًعك ًبنها ًجبامعة ًاحلقو  ًكلية ًم حر ًيف ًاألوىل ًلل لسة ًالقانونيةًر يسا  اآلاثر
 .2017ًمارس7ًًاليرعيةله رةًغريًواالجتماعيةًواالقتصاديةًل

 ً:اليرواًواملسامهةًاجلنا يةً ًجرا  ًاإلرهاو،ًوالثانيةًعكًعكًًاألوىلإلقا ًحمالردني
ً ًمكافحة ًقانون  ً ًاألشخامًواألموال ًعلجل ًاجلديدالتحعظ ًالدورةًاإلرهاو  ً ،

ًجبامعةً ًاحلقو  ًبكلية ًالقانونية ًالدراساتًواالستيارات ًمركز ًأعدها ًالىت التدرياية
 .2016فرباير16ًًاملنصورة،ًيومً

 ًًاىتيار ًإجرا اتًجلنة ًملراجعة ًبنها ًر يسًجامعة ًالىتًشكلها ًالقانونية ًالل نة عبو
 .2016،ًينايرًالعمدا ًبكلياتًاجلامعة

 ً ًللتحقي ،ًًالقانويناحملق  ًاجلامعة ًر يس ًمك ًاحملالة ًالقبا  ًلكافة ًبورسعيد جلامعة
مكً  .2015ًمايو30ًًوحىتً 2014أكتوبرًسنة27ًًاعتااراً 

 ً ًألعبا ًهيئةًالتدريسً ًقانونًدنظي ًاجلامعات،ًًاجلوان ًالقانونيةًواملاليةحمالرة
ً.2015يوني ًجبامعةًبنهاًمكًخمتل ًالكليات،ً

  ًلدراساتًالعلياًجبامعوةًمبرحلةًالليسانسًأوًاًمب السًالت دي ًاالستئنافيةًللطالوعبوا
 .2014-2013بنهاً

 ًورشوووةًعمووولًعوووكًأسوووالي ًالتعلوووي ًالتعووواعليًلتووودري ًأعبوووا ًهيئوووةًالتووودريسًابألقسوووام
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ً  .2015نوفمرب25ًًالعمليةً ًمقررًاإلجرا اتًاجلنا ية،

 ًلل نة  .2014علجلًمستوىًالكليةًًاىتيارًالطال ًاملثايلر يساً 
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 ًلقانونًدنظوي ًاجلامعواتًًحمالرة عكًحقو ًوالتزاماتًالعاملنيًاإلدارينيًابجلامعةًوفقاً 
ً.2014وأحكامًالقبا ،ًألقيتًعلجلًرؤسا ًاألقسامًالعاملنيًجبامعةًبنها،ًفربايرً

 جملووسًالت ديوو (ًعلووجلًألعبووا ًهيئووةًالتوودريسًجبامعووةًقطوورًًل نووةًالسوولوعًاملهووينلًاً ر يسوو(
مكًساتمربًمستوىًاجلامعةً  .2013يوني 30ًًً–2012ًاعتااراً 

 ًللاواحثنيًالقوانونينيًمبركوزًًاملوايلًواإلدار جورا  ًالعسوادًمكافحوةًجمالًًيفحمالراتًألقجل
 .2012وزارةًالعدلًبدولةًقطرً–الدراساتًالقانونيةًوالقبا يةً

 ًمووووكًالناحيووووةً)جوووورا  ًالقتوووول(ًحتقيوووو ًجوووورا  ًاالعتوووودا ًعلووووجلًالوووونعسًًيفحمالووووراتًألقووووجل
15ًًمركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبوا يةً،النيابةًالعامةًبدولةًقطرًملساعد ً،التطايقية

 .2013ينايرًً،2012ديسمربًًساعةًىاللًشهر 
 ًابلايرًبعنوانًالعالقةًبنيًقانونًمكافحوةًًاإلميارحمالرةًابمل سسةًالقطريةًملكافحةًألقجل

 .2013إبريل23ًًابلايرًوقانونًالعقوابتًًاإلميار
 منووووذجًموووكًمقووورراتً-القاعوووةًالصوووعيةًيفورشوووةًعمووولًعوووكًدوظيووو ًاخلوووربةًالعمليوووةًًقووودم

مولووواًاسوورتادي يةًًيفوذلووكًلومكًملتقووجلًالتنميوةًاملهنيووةًالرابو ًجبامعووةًقطورًً،القوانون
 .2013يناير15ًًً،مستوىًأعبا ًهيئةًالتدريسًابجلامعةعلجلًاملياركةًالطالبيةً

 ًالووىتًدولووتًًالل نووةصووعحة(ًإىل42ًً)حوواتًلتعووديلًالدسووتورًاملصوورىًعووكًمقرًتًاً دقريووًرقودم
 .2013إعدادًمسودةًالدستورًاجلديدً

 ًةووةًاإل ليزيووةًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهووالاملنسوو ًاألكووادميجلًليووعاةًالدراسووةًالقانونيووةًابل
2013-2014. 

 ًً ًالاحووو ًالعلميووةًالقانونيووة،ًًكتابووةًألقووجلًحمالوورةًعامووةًعووكًاألىطووا ًاملنه يووةًاليووا عة
 .2014كليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ًديسمربً

 ًاجلاليوووةًاملصوووريةًابلدوحوووةًنووووفمربًً،حمالووورةًعوووكًميووورواًالدسوووتورًاملصووورىًاجلديووودألقوووجل
2012. 

 ًإىلًًقوووودم،2012ًلسوووونةًمقرتحوووواتًلولوووو ًنصووووومًالدسووووتورًاملصوووورىًعووووكًًاً دقريووووًرقووودم
واسوتمعتًجلنوةًموكًاجلمعيوة2012ًًلسونةًاجلمعيةًالت سيسويةًلولو ًالدسوتورًاملصورىً

 .2012يوني ًجبامعةًبنهاًمللخص ً
 ًعووووك ً–كليوووواتًاحلقووووو ًابجلامعوووواتًاملصووووريةًًيًفميووووكالتًالتعلووووي ًاملعتوووووحًقوووودمًدقريووووراً 

 .2012مايوًً،ىلًعقدد ًجامعةًبنهاإإىلًم حرًالتعلي ًاملعتوحًً،امليكلةًواحلل
 ًجوورا  ًاىووتالسًاملووالًالعووامًواالسووتيال ًعليوو ًيفاجلوانوو ًالتطايقيووةًحمالوورةًعووكًألقووجل-

 .2011نوفمربًًيفبنهاًكليةًاحلقو ًجبامعةًابلدورةًالتدريايةًالىتًعقدياًً
 ًللنيابوووةًالعامووةًابملعهووودًالقبوووا جلًددريايووةًحمالوووراتًألقووجل ووكووويالً  ًيفملا وووةًو سووونيًقالووياً 

29ًالعورتةًموكًًيفً،مولواًجرا  ًاإلرهاوًمكًالوجهةًاملولوعيةًواإلجرا يةًيفصنعا ً
 .2010ديسمربًسنة17ًًإىل11ًًومكًً،2010نوفمرب9ًًأكتوبرًإىلً
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 موووكًأكتوووبرًسوونةًمبًاً عبووًو 30ًوحوووىت2010ًً لووسًجامعووةًدارًالعلوووومًابلوور  ًاعتاوواراً 
 .2011يوني ً

 موووكًأكتووووبرًلوووالعل نوووىتًالتوظيووو ًولوووا ًاجلوووودةًجبامعوووةًدارًبًاً عبوووًو 2010ًومًاعتاووواراً 
 .2011يوني 30ًًوحىتً

 ًًلدارسووجلًالوودورةًالتدريايووةًالووىتًًالطعووونًاجلنا يووةًيفامليووكالتًالعمليووةًحمالوورةًعووكًألقووجل
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًأغسطسً  .2010عقديا

  لقبوووواةًاحملوووواك ًاألصووووولًاملنه يووووةًللاحووووثًالعلمووووجلًالقووووانوىنًًيفحمالووووردنيًًدعووووجلًإللقووووا
ً.2010مايوًًاإلداريةًبسلطنةًعمان

 القوانونًالعمواىنًًيفالرقابةًالقبوا يةًعلوجلًأعموالًالتحقيو ًاالبتودا جلًبعنوانً"حمالرةًًألقجل
دورًاالدعوا ًكليةًاحلقو ًجبامعوةًالسولطانًقوابوسًعوكًًًعقدياالندوةًالىتًًيفً"واملقارن
ً.2010إبريل13ًًً،بسلطنةًعمانالنظامًالقانوىنًًيفالعامً

 بكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًالسولطانًقوابوس2010ًًلعوامًًجلنةًاىتيارًاألكوادميجلًاملتميوزًعبو
مكًأولًمارسً ً.2010اعتااراً 

 بكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًًميرواًمركزًالدراساتًالتطايقيوةًوىدموةًاجملتمو جلنةًدراسةًًعبو
مكً  .2010فرباير28ًًالسلطانًقابوسًاعتااراً 

 ً 2009ًهيئووووةًالتوووودريسًجبامعووووةًالسوووولطانًقووووابوسر يسوووواً  يئووووةًحتقيوووو ًإدارىًألعبووووا-
2010. 

 بكليووووةًاحلقووووو ًجبامعووووةًالسوووولطانًقووووابوسًولوووو ًاخلطووووةًالتدريسوووويةًاجلديوووودةًجلنووووةًًعبووووو
2009.ً

 2010فرباير2ًً،ًدطويرًوحدةًالتدري ًجبامعةًالسلطانًقابوسجلنةًًعبو. 
 الرتقيوواتًعلووجلًقسوو ًالقووانونًالعووامًوجلنووةًبًجلنووةًالرتقيوواتًوجلنووةًالكتوو ًالدراسوويةًعبووو

ً.2009أكتوبرًً،مستوىًالكليةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًالسلطانًقابوس
 ً2010-2009ًجملسًكليةًاحلقو ًجبامعةًالسلطانًقابوسعبو. 
 ًالوودعاوىًالت ديايوةًاملقامووةًعلووجلًأعبووا ًهيئووةًالتوودريسًًيفنظوورًوحتقيوو ًوالعصوولًًيفاشورتع

ًكعبوووو وهووووًجملوووسًذوًً،ابجلامعوووةمب لوووسًأتديووو ًأعبوووا ًهيئوووةًالتووودريسًًجبامعوووةًبنهوووا
ًًً.مراتًعديدةً،اىتصامًقبا جل

 ًسووونواتًً،مرحلوووةًالليسوووانسًيفًجملوووسًالت ديووو ًاالسوووتئنا ًللطوووالوعبوووويةًًيفاشووورتع
ًمتعددة.

 مراتًعديدةً،مرحلةًالدراساتًالعلياًيفًجملسًالت دي ًاالستئنا ًللطالوًعبو. 

 ًلبوواا ًولوواا ًصوو ًوأمنووا ًً،اإلجوورا اتًاجلنا يووةًيفحمالوورةًعووكًحقووو ًاإلنسووانًألقووجل
وإدارىًمديريةًأمكًالقليوبيةًلمكًأساواًالتوعيةًالثقافيةًحبقو ًاإلنسانًابلتعواونًمو ً

ً.2009ًإبريل13ًًً،قطااًاإلعالمًبوزارةًالداىليةًاملصرية
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 ًبورانماًالتوعيوةًوالتثقيو ًابألسواواًًيفًأمهيوةًاايوةًالايئوةًموكًالتلوو بعنوانًحمالرةًألقجل
ألقيووتًً،جبامعووةًبنهووا2008ًيونيوو 28ًً-21العوورتةًًيفاإلقليمووجلًالثالووثًحلمايووةًالايئووةً

ًًً.لمكًكتي ًالربانماًوطاعتً،طالوًاجلامعةًواجلمهورًعلجل
 ًمكًاحملالرات علوجلًاملتودربنيًابلودورةًًالتطايقوجلًاجلنوا يالتحقي ًمولواًًيفألقجلًعدداً 

ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاالتدريايةًالثا ً.2008يولي ًً،نيةًالىتًعقديا
 ًألقووجلًسلسوولةًمووكًاحملالووراتًلبوواا ًاليوورطةًمبديريووةًأمووكًالقليوبيووةًبوودوراتًخمتلعووةًعووك

قوووانونًاإلجووورا اتًاجلنا يوووةًلووومكًبووورانماًدووودري ً ووو ال ًًيفًمعووواهي ًحقوووو ًاإلنسوووان
ً.2008الباا ًأغسطسً

 ًلوومكًاملوسو ًالثقوا ًلكليووةًً،عووكًحريوةًالصوحافةنودوةًموسوعةًقوامًاعودادًميورواًإقامووة
ً.2008ً،احلقو ًجبامعةًبنها

 ًمكًسنةًًجملسًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاعبو ً.وحىتًاآلن2003ًاعتااراً 
 ًالووووعجلًمبكافحوووةًدعووواطجلًاملخووودراتًنيووورًًيفًجامعوووةًبنهووواجلنوووةًاإلعووودادًخلطوووةًًيفشوووارع

ً.2008أكتوبرًًوالتدىنيًبنيًاليااو
 ً2008إىل2005ًًاألعوامجبامعةًبنهاًًأعبا ًهيئةًالتدريسجملسًأتدي ًعبوية.ً
 ًلومكًالودوراتًًألعبا ًالنيابةًالعامةًبدولوةًقطورالقجلًالعديدًمكًاحملالراتًالتخصصية

زارةًالعووودلًوالقبوووا يةًبوووًوالتدريايوووةًألعبوووا ًالنيابوووةًالعاموووةًمبركوووزًالدراسووواتًالقانونيوووةً
ً.2007القطريةً

  والوووذىًملًاملوافقوووةًعليووو ً،بكليوووةًالقوووانونًجبامعوووةًقطوووربووورانماًالقوووانونًإعووودادًًيفًسووواه،ً
 .2006ًلتقيي ًلكلياتًالقانونًاألمريكيةوالذىًيتع ًم ًمعايريًا

 2007-2006ًاملنس ًاألكادميجلًلربانماًالقانونًجبامعةًقطر.ً
 ً ومركووزًالدراسوواتًًجلنووةًالتعوواونًامليوورتعًبوونيًكليووةًالقووانونًجبامعووةًقطوورعبووويةًًيفسوواه

ً.2006ً،القانونيةًوالقبا يةًالتاب ًلوزارةًالعدلًبدولةًقطر
 ً أعودهاًبعوضًأعبوا ًالنيابوةًًاجلنوا يختصصًالقوانونًًيفمكًالاحو ًًوانقشًعدداً أشر

ً،العامةًبدولةًقطرًلمكًبورانماًالتودري ًألعبوا ًالنيابوةًوألعبوا ًاإلداراتًالقانونيوة
2006-2007.ً

 لووومكًالووودوراتًالتدريايوووةًألعبوووا ًاإلداراتًلقوووجلًالعديووودًموووكًاحملالوووراتًالتخصصووويةًأ
ً.2007ىاللًشهرىًمارسًوإبريلًسنةًًالقانونيةًبدولةًقطر

 ًًًرحوواوًًيفالووذىًعقوودًًاالحتعووالًأبولًميموو ًخلرجيووجلًكليووةًالقووانونًبدولووةًقطوورًيفشووارع
فيهوووواًبعووووضًألقيووووتًودوووورأسًجلنووووةًوألقووووجل2006ًًديسوووومرب24ًًجامعووووةًقطوووورًبتوووواريخً

 .الاحو 
 ً2013-2007ًً،2012-2006ًجملسًكليةًالقانونًجبامعةًقطرعبو.ً
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 ًدولوةًاإلمواراتًالعربيوةًاملتحودةًلومكًالوةًًيفًاإلقاموةًغوريًامليوروعةألقجلًحمالراتًعوك
25ً-19العووورتةًموووكًًيفسووونةًًيفللتوعيوووةًالوطنيوووةًقاموووتًهبووواًوزارةًالداىليوووةًاإلماراديوووةً

ً.2005فربايرً
 ًالل نوووةًالعنيوووةًإلعووودادًميووورواًقوووانونًجووورا  ًدقنيوووةًاملعلومووواتًبدولوووةًعبوووويةًًيفاشووورتع

ً.2005مناقياياًينايرًًيفوساه ًً،اإلماراتًالعربيةًاملتحدة
 ًاملو حرًالعلموجلًدولوتًاإلعودادًودنظوي ًودقيوي ًحبوو ًًًالويعبويةًالل نةًالعنيةًًيفاشرتع

ًكليةًاحلقو ً مولواً"احلمايوةًالقانونيوةًللموالًالعوام"ًًيفًجبامعةًبنهااألولًالذىًعقدد 
ً.2004مارسًسنة21ًً-20والذىًعقدًبانهاًيومجلً

 ًعوكًمكافحوةًغسويلًاألمووالأعدًونعذ ىاصاً  لواعضًًععيوةًإدارةًاألعموالًالعربيوةًبرانجماً 
ً.2003العرتةًمكًديسمربًسنةًًيفالقاهرةًً،املصرفينيًالعرو

  موووكًاملقدموووةًًورسوووا لًالووودكتوراىفمرحلوووةًالووودبلومًًيفموووكًالاحوووو ًكاوووريًعلوووجلًعوووددًًًأشووور
ًيفواشوورتعًًكليووةًاحلقووو ًجبووامعىتًحلوووانًوبنهوواًيًفمرحلووةًالدراسوواتًالعليوواًًيفالطووالوً

ً.مناقيةًبعبها
 ًسوووا ًأثنووا ًعملوو ًجبامعووةًحلوووانًأوًجبامعووةًبنهوواًً،عبووويةًجلووانًالكليووةًاملختلعووةًيفاشوورتع

الل نووةًالثقافيووةًوجلنووةًاجملتموو ًودنميووةًالايئووةًًوجلنووةًىدمووةًمثوولًجلنووةًالدراسوواتًالعليوواًًو
ًاملكتاات.

 ً2003-2002عبوًجملسًكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوان.ً
  ابملركوووزًالقوووومجلًللدراسووواتًالعديووودًموووكًاحملالوووراتًالتخصصووويةًوبووودوراتًمتعوووددةًًإلقوووا

ً.1999إىل1996ًًمكًسنةًً،القبا يةًألعبا ًالنيابةًالعامةًمبصر
 وذلوكًابملركووزًًألعبوا ًالقبوا ًالعسووكرىًمبصورلقوجلًالعديودًموكًاحملالووراتًالتخصصويةًأ

ً.1999ًالقومجلًللدراساتًالقبا يةًمبصرًمايوً
 ًحبوووثًمولوووواًاملعاملوووةًًيفًعبوووويةًالل نوووةًالقانونيوووةًمب لوووسًاليوووورىًاملصووورىًيفاشووورتع

 .1999غبونًسنةًًيفوذلكًً،القانونيةًلألحدا ًاملنحرفني
 ودراسات مقدمة إلى مؤسساتاستشارات 

 ًمقرتحاتًقدمتًإىلًاجلمعيةًالت سيسويةًلولو ًمقرتحاتًلول ًودعديلًالدستورًاجلديد،
مسووتقجلًمووكًوالتقريوورًً،2014احلووايلًسوونةً،ًوإىلًجلنووةًدعووديلًالدسووتور2012ًدسووتورً

،ً 2013ًسونةًاالمياهاتًالدستوريةًاملقارنةًيفًصياغةًالنصومًاجلنا يةًيفًالدسادريً
 صعحة.42ً

 ً الووووذىًأعددوووو ًهيئووووةًدقنيووووةًًاإللكرتونيووووةميوووورواًقووووانونًمكافحووووةًاجلوووورا  ًًيفالوووورأىًإبوووودا
ً.2010املعلوماتًبسلطنةًعمانًابلتعاونًم ًوزارةًاليئونًالقانونية،ًينايرً

 ًًًكل ًمكًكليةًالقانونًجبامعةًقطرًبول ًم ل ًليرحًقانونًالعقوابتًالقطرىًاجلديود
وقووودًملًً.2008ديسووومربًً،دولوووةًقطووورًيفوهووووًأولًم لووو ًيصووودرًًً،القسووو ًالعوووامًيف

ً.2010عامًًيفحتكيم ًوأجيزًوطا ً
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 ًحمافظووةًالقليوبيووةًيفوخباصووةًًالتعوودىًعلووجلًاألر ًالزراعيووةإعوودادًدراسووةًعووكًًيفاشوورتع،ً
ًعودأً،والىتًأعدهاًقطااًىدموةًاجملتمو ًوالايئوةًابجلامعوةًواشورتعًفيهواًختصصواتًخمتلعوة

ً.2008وقامتًاجلامعةًبطاعهاًً،اجلان ًالقانوىنًفيها
 ً كلوو ًمبوجوو ًعقوودًبوونيًجامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةًوغرفووةًصووناعةًوميووارةًأبوووًظوو

وقودًً،ميورواًقوانونًالت وارةًاإللكرتونيوةًيفًاجلنوا ياجلانو ًإعدادًًيفلمكًفري ًحبثجلً
ًيفًاإللكرتونيووةقووامًالعريوو ًالاحثووجلًبولوو ًالدراسووةًبعنوووانً"اجلوانوو ًالقانونيووةًللت ووارةً

ًوملًطاع ًونيرىف.ً،2006ًسنة
 ًموووكًمدينووةًالعاشووورًموووكًًدراسووةًعوووكًميوووكلةًاحلوودًموووكًا  وورةًالعكسووويةإعووودادًًيفاشوورتع

بطلو ًموكًً،لمكًفريو ًحبثوجلً،يملتعل ًابلقصورًالتيريعجلًوالال حجواناهاًاًيفرمبانً
وبتنسووووووي ًموووووو ًمركووووووزًاخلوووووودماتًً،ععيووووووةًاملسووووووتثمريكًمبدينووووووةًالعاشوووووورًمووووووكًرمبووووووان

 .2004غبونًسنةًًيفمبصرًواالستياراتًاجلامعيةًجبامعةًالزقازي ً
ً
 

 والندواتالعلمية المؤتمرات 
ألقيتًهباًًباحو أكثرهاًًيفًيةًوساه العديدًمكًامل حراتًوالندواتًالعلمًحبر

ً:أمهها،ًونيرتًلمكًأعما ا
موو حرًالقووانونينيًاخلووامسًعووكًدورًالتيووري ًيفًحتقيوو ًأهوودا ًالتنميووةًاملسووتدامة،ًالووذىً -1

واملنظمووةًالعربيووةًللتنميووةًًاجلمعيووةًاملصووريةًلالقتصووادًالسياسووجلًواإلحصووا ًوالتيووري ًعقددوو 
،ًوسواه 2018ًنووفمربًسونة6ًًإىل4ًً،ًيفًالعورتةًموكًاإلداريةًالتابعةًجلامعوةًالودولًالعربيوة

 باحثًألقجلًونيرًلمكًأعمال .في ً

وحوودةًأحبووا ًالقووانونًواجملتموو ًمو حرًالعدالووةًاجلنا يووةًوحتوود تًإصووالحها،ًالوذىًنظمتوو ً -2
 .2018إبريلًسنة3ًًإىل1ًًيفًالعرتةًمكًًابجلامعةًاألمريكيةًابلقاهرة

يفًالوووودورةًالعلميووووةًعووووكً -3 ر يسووووياً  البووووماانتًالدسووووتوريةًوالقانونيووووةًللمووووته ًيفًمتحووووداثً 
،ًمبركزًاألستاذًالودكتورًعاودًالورؤو ًمهودىًللدراسواتًوالاحوو ًاجلنا يوةًجلنا يةالدعوىًا

 .2018مارس13ًًبكليةًاحلقو ًجبامعةًاملنصورةً

ًكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًاملنصوووورةً -4 لله ووورةًغوووريًاألبعوووادًالقانونيوووةًعوووكًالسووواب ًعيووورًمووو حر
عقوودًمبقوورًاملنظمووةًالعربيووةًللتنميووةًاإلداريووةًابلقوواهرةًالتابعووةًً،اليوورعيةًو اثرهوواًعلووجلًالتنميووة

 عمال .أب،ًوساه ًفي ًباحثًنيرًوألقجل2016ًإبريل20ًً-19ًجلامعةًالدولًالعربية

يفًالنوودوةًالووىتًأقامتهوواً -5 ر يسووياً  اجلامعووةًاألمريكيووةًابلقوواهرةًعووكًميوورواًدعووديلًمتحووداثً 
وقدًلمتًالندوةًمتحودثنيًاثنونيًموكًجلنوةًاإلصوالحًالتيوريعجل،ًًقانونًاإلجرا اتًاجلنا ية

 .2017فرباير16ًً

لل لسووةً -6 ًكليووةًاحلقوووو ًجبامعووةًبنهوواًعوووكًاخلاصوووةًباحووو ًالقووانونًاجلنوووا جلًر يسوواً  مبوو حر
 .2017مارس7ًًاآلاثرًالقانونيةًواالجتماعيةًواالقتصاديةًلله رةًغريًاليرعيةً
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ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًاملنصووورةً -7 األبعووادًالقانونيووةًواالقتصوواديةًعووكًالسووادسًعيوورًموو حر
 ،ًوساه ًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمال .2016إبريل27ًً-26القوميةًللميروعاتً

ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً -8 ً،إبريول28ً-27ًًالقوانونًومكافحوةًالعسوادعوكًالعاشورًم حر
 .2016وساه ًفي ًباحثًنيرًوألقجلًلمكًأعمال ً

ميووكالتًالواقوو ًو فووا ًاملوو مولً-العليوواً ًالقووانونًدطووويرًالدراسوواتورشووةًعموولًعووكً -9
،ًوالوىتًعقودتً ًأعدياًجلنةًقطااًالدراساتًالقانونيةًابجمللسًاألعلجلًلل امعواتًاملصورية

 ،ًوساه ًفيهاًباحث.2016فرباير3،2ًًرحاوًجامعةًأسوانً ًيومجلً

ًكليةًالقانونًام حرًالتحد تًاملست دةًللح ًيفًاخلصوصية،ً -10 لكويتيوةًالذىًعقدد 
 ،ًوألقجلًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمال .2015فربايرًسنة16ًً-15العاملية،ًالكويت،ًيفً

يفًالنوووودوةًالووووىتًعقوووودياًوحوووودةًأحبووووا ًالقووووانونًواجملتموووو ًابجلامعووووةً -11 ر يسووووياً  حمالووووراً 
 ً.2015مايو13ًً"عقوبةًاإلعدامًولماانتًاحملاكمةًالعادلة"،ًًعكاألمريكيةًابلقاهرةً

ًكليووةًاحلقووو ً -12 التحوود تًالقانونيووةً-جبامعووةًاملنصووورةًعووكًمصوورًوعاملنوواًالعووريبموو حر
 نيرًلمكًأعمال .ًًباحثً،ًوألقجلًابمل حر2015ًمايو6ًً-5ًواألبعادًاالقتصادية

ًكليةًاحلقوو ًجبامعوةًطنطواًعوكًالقوانونًواالسوتثمار -13 ،2015ًإبريول30ًً-29ًًم حر
ًنيرًلمكًأعمال .باحثًوألقجلًالذىًعقدًمبقرًالكلية،ً

لكليووووةًاحلقووووو ًجبامعووووةًبنهوووواًبعنوووووانً"الدراسوووواتًالقانونيووووةًرًالعلمووووجلًالتاسوووو ًاملوووو ح -14
 ،ًوألقجلًفي ًبثالثةًحبو ًنيرتًلمكًأعمال .2015إبريل28ًً،ً ًيومًومستقالًوطك"

،ًاملووو حرًالعلموووجلًجلامعوووةًاألهووورامًالكنديوووةًعوووكًميوووروعاتًهندسوووةًنظووو ًاملعلوموووات -15
 اب رم،ًوألقجلًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمال .ًًبعند ًسعنكس2015ًمارس20-21ًً

ًكليةم حرًاحل ًيفًالتظاهرً -16 ،ًوسواه 2014ًموايوًً،احلقو ًجبامعةًبنهواًالذىًعقدد 
ًفي ًباحثنيًنيراًلمكًأعمال .

ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهووا،ًيفًمصوورموو حرًاآلفووا ًالقانونيووةًواالقتصوواديةًلالسووتثمارً -17 ،
ًًً.،ًوساه ًفي ًباحث2013إبريلً-28-29
ًكليةًالقانونًجبامعةًقطرً،م حرًالقانونًاملقارن -18 2012ًأكتوبر7ًً-6،الذىًعقدد 
القوووانونًكليوووةًًً،مووو حرًالطوووريانًاملووودىنًبووونيًالتيوووريعاتًالوطنيوووةًواالدعاقيووواتًالدوليوووة -19

ً.وساه ًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمال ً،2012دىبًإبريلًً،جبامعةًاإلمارات
2012ًموووايوًً،الواقوو ًواملسووتقالًالووذىًعقددوو ًجامعووةًبنهوواً، حرًالتعلووي ًاملعتوووحموو -20

ألقجلًلمكًأعمال . ًوقدمًدقريراً 
الوووذىً"اجلوانووو ًالقانونيوووةًواالقتصووواديةًللهووواد ًاحملموووول"ًًأعموووالًمووو حرًيفسووواه ً -21

ًكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًبنهووواً وألقوووجلًفيووو ًباحوووثًمل2010ًًإبريووول28ًًً،27يوووومجلًًيفعقددووو 
ًحتكيم ًونيرًلمكًأعمال .

ًكليوةًاحلقوو ًًالويالنظوامًالقوانوىنًبسولطنةًعموانًًيفندوةًدورًاالدعا ًالعوامً -22 عقوديا
ً.ًبتقريروألقجلًفيهاًً،2010إبريل13ًًً،جبامعةًالسلطانًقابوس
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موكًاملنظووريكًالتقو ًوالقوانوىنًًجرا  ًالعاملًاالفرتالجلًولمانًأموكًاملعلومواتم حرً -23
وألقوجلًفيو ًباحوثً،2009موايو6ًًوالذىًعقدد ًجامعةًاألهرامًالكنديةًمبقرًاجلامعةًمبصرً

ًيرًلمكًأعمال .ن
نظمهوواًقطووااًىدمووةًاجملتموو ًبقاعووةًاالحتعوواالتًًحقووو ًاإلنسووانًيفنوودوةًًيفًمتحووداثً  -24

ً.2008نوفمرب18ًًبتاريخًً،جبامعةًبنها
قووانونًًيفالوودوىلًعووكًاألمووكًواخلصوصوويةًوسووريةًاملعلوموواتًاملوو حرًأعمووالًًيفسوواه ً -25

مبيوواركةًاجلمعيووةًالدوليووةًالووذىًنظمتوو ًاجلمعيووةًاملصووريةًملكافحووةًجوورا  ًاإلنرتنووتًاإلنرتنووتً
ًشوووريادونبعنووود 2008ًًسووونةًًيونيووو 4ً-2والوووذىًعقووودًيوووومجلًً،ملكافحوووةًجووورا  ًاإلنرتنوووت

ًوألقجلًفي ًباحثًنيرًب .ابلقاهرةً
الواقو ًوالطمووحًالوىتًعقودياًً-العواملًالعورىبًيفًنودوةًحريوةًالصوحافةًيفةًحمالًرًألقجل -26

.ًوأشوري2007ًموايو2ًًًيفكليةًالقانونًجبامعوةًقطورًابالشورتاعًمو ًقسو ًاإلعوالمًابجلامعوةً
 إليهاًمبوق ًجامعةًقطر:

ًhttp://www.qu.edu.qa/html/campuslife/318ct07may07.html 

2007ًيوني ًًجامعةًقطرً،جلساتًامللتقجلًقامًبر سةًوً،ملتقجلًالقانونينيًالقطريني -27
نظمتوو ً والووذىًاملوو حرًالسوونوىًلكليواتًالقووانونًابلوووال تًاملتحودةًاألمريكيووةحبورً -28

ًكلياتًالقانونًاألمريكيةًمكً ًواشنطكًالعاصمة.ً يف2007ًينايرًسنة7ًً-3ععية
ًيفنودوةًالتطلعواتًاألىالقيوةًلتطايقواتًعلوومًالوراثوةًالايوريةًًيفساه ًباحثًألقاىفً -29

املنعقوودةًلوومكًاملوو حرًالعوورىبًالثوواىنًلعلووومًالوراثووةًالايووريةًالووذىًنظمتوو ًاملركووزًًالعوواملًالعوورىب
20ًالعورتةًمووكًًيفالعورىبًللدراسواتًاجلينيوةًودا وورةًاليوئونًاإلسوالميةًوالعمولًاخلووريىًبودىبً

ً.2007نوفمرب22ًًإىلً
الذىًنظمت ًاجلمعيةًاملصريةًملكافحوةًًاإللكرتونيةاإلقليمجلًاألولًعكًاجلرا  ًًامل حر -30

بعنوود ًالنيوولًهيلتووون2007ًًنوووفمربًسوونة27ًًً،26والووذىًعقوودًيووومجلًً،جوورا  ًاإلنرتنووت
وألقوووجلًفيووو ًباحوووثًنيووورًلووومكًحبوووو ًًابلقووواهرةًمبيووواركةًاألمووو ًاملتحووودةًواالحتوووادًاألورىب

ً.ًامل حر
أشووووكالًالتمييووووزًلوووودًاملوووورأةًوموووودىًاردااطهوووواًابليووووريعةً"إلةووووا ًنوووودوةًًيفمتحووووداثً  -31

ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًبتاريخًًاإلسالمية" ً.2007ديسمرب4ًًوالىتًعقديا
كليوةًاحلقوو ًجبامعوةًالزقوازي ًًً،مكافحوةًعلميوةًلهرهواوحنووًمو حرًًيفساه ًباحثونيً -32

ًكليوووةًاحلاسووااتًجبامعوووةًالزقوووازي ًومعهووودًاألهوورامًاإلقليموووجلًللصوووحافةًيوووومجلً ابالشوورتاعًمووو 
ً.ابلقاهرةبصحيعةًاألهرام2006ًًفربايرًسنة14-15ًً
مولووواًًاملو حرًالعلمووجلًالعاشورًلكليوةًاحلقوو ًجبامعووةًاملنصوورةًعوكًيفسواه ًباحوثً -33

والووذىًً،ةًواليوورعيةًالسووتخداماتًدقنيوواتًا ندسووةًالوراثيووةاجلوانوو ًالقانونيووةًواالقتصووادي
ً.2006إبريلًسنة4ًًً،3عقدًيومجلًالثالاث ًواألربعا ًاملوافقنيً

اجلوانووو ًًكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًبنهووواًعوووكلاملووو حرًالعلموووجلًالثالوووثًًيفسووواه ًباحوووثً -34
ًجبامعةًبنها.2006ًإبريلًسنة18ًً-17،ًالقانونيةًواالقتصاديةًلالستثمار
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ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًيفسوواه ًباحثوونيً -35 ًموو حرًمكافحووةًاجلرميووةًاملنظمووةًالووذىًعقددوو 
ً.2005إبريل20ًً-19العرتةًمكًًيفًبنهاًمبصر

ًكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًحلووانًًيفساه ًباحثً -36 عوكًامل حرًالعلمجلًالثالثًالذىًعقدد 
جبامعووةًحلوووانًالووذىًعقوودًً،مصوورًوالعوواملًالعوورىبًيفالتطوووراتًاملصوورفيةًواال تمانيووةًاملعاصوورةً

ً.2004ًًمايوًسنة12ًً-11يومجلً
ًكليووةًاحلقووو ًًيفسوواه ًباحووثً -37 وكووانًًجبامعووةًبنهووااملوو حرًالعلمووجلًاألولًالووذىًعقددوو 

مولواًاملو حرً"احلمايوةًالقانونيوةًللموالًالعوام"ًوالوذىًعقودًبقاعوةًاالحتعواالتًبانهواًيوومجلً
ً.2004مارسًسنة20-21ًً
 عوكً،رًالعلمجلًالتاسو ًلكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًاملنصوورةساه ًبدراسةًقدمتًإىلًامل ح -38

2004ًسونةًموارس31ًً-30يوومجلًًالنظامًالقبا جلًواملتةرياتًاحملليةًواإلقليميوةًوالعامليوة
ًبعند ًالنيلًهيلتونًابلقاهرةً.

واألمنيووةًًمولووواً"اجلوانوو ًالقانونيووةًيفموو حرًنظمتوو ًأكادمييووةًشوورطةًدىبًًيفاشوورتعً -39
إبريوول28ًً-25العوورتةًمووكًًيفوالووذىًعقوودًمبقوورًاألكادمييووةًبوودىبًللعمليوواتًاإلليكرتونيووة"ً

ًوألقيتًفي ًباحثًملًحتكمي ًونيرًلمكًأعمال .ً،2003سنةً
الووذىًًاألعمووالًاملصوورفيةًاإلليكرتونيووةًبوونيًاليووريعةًوالقووانونموو حرًًيفسوواه ًباحثوونيً -40

ًكليووةًاليووريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةًابالشوورتاعًموو ًغرفووةًميووارةً عقددوو 
ً.2003مايو12ًً-10العرتةًمكًًيفوصناعةًدىبً

كليووووةًاليووووريعةًوالقووووانونًجبامعووووةً-ًموووو حرًا ندسووووةًالوراثيووووةًبوووونيًاليووووريعةًوالقووووانون -41
ًنيرًلمكًأعمال .ًوحبثاً وقدمًفي 2002ًًمايو8ًً-5ًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةً

عوكًًم حرًنظمت ًاجلمعيةًاملصريةًلالقتصادًالسياسجلًواإلحصا ًوالتيوري ًيفاشرتعً -42
فيوو ًباحووثًًجلوألقوو2002ًديسوومرب20ًً-19اجلوانوو ًالقانونيووةًللعمليوواتًاملصوورفيةًيووومجلً

ًملًحتكيم ًونيرًلمكًأعمال .
والقووانونًجبامعوةًاإلموواراتًالعربيووةًًعقودًبكليووةًاليوريعةالووذىًً"لعوملووةًواجلرميوة"مو حرً -43

ًفي ًباحث.ًجلوألق2001ًمايو8ًً-6األمنيةًأكادمييةًاني ًللعلومًًمبياركةاملتحدةً
أبملانيواًنظمتو ًم سسوةBambergً مدينةًابمربجًًيفإىلًحبورًم حرًعلمجلًًجلدع -44

"ًوشووارعًفيوو ًأزمووةًالقووانونًاجلنووا جلًوالعلووومًاجلنا يووةمولووواً"ًيفالكسووندرًفووونًهوماولووتً
ً.2000ًشهرًأكتوبرًًيفوذلكًً،داىلًأملانياًوىارجهاًاجلنا يأسادذةًالقانونً

عوك1999ًًموارسًًيفالوذىًعقودًًلكليةًاحلقوو ًجبامعوةًحلووانًالثاينامل حرًالعلمجلً -45
ًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمالًامل حر.ًجلوألقًاإلعالمًوالقانون

دورًعووووك1998ًًمووووارسًًيفنًاملوووو حرًالعلمووووجلًاألولًلكليووووةًاحلقووووو ًجبامعووووةًحلوووووا -46
نيرًلمكًأعمال .ًجلوألقًالنظامًالقانوىنًاملصرىًيفاحملكمةًالدستوريةًالعلياً ًفي ًحبثاً 

1998ًديسوومربًسوونة16ًً-14العوورتةًمووكًًيفًموو حرًاايووةًامللكيووةًالعكريووةًواألدبيووة -47
الذىًعقدىفًاملركزًالقومجلًللدراساتًالقبا يةًمكًىاللًميرواًدع ًالعدالوةًابلتعواونًمو ً

ًبرانماًالتنميةًاخلامًابلقانونًاملدىن.
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ً-ًميوورواًقووانونًاإلجوورا اتًاجلنا يووةًيفاالمياهوواتًاجلديوودةًنوودوةًًيفسوواه ًبتقريوورً -48
ًبعند ًهيلتونًالنيلًابلقاهرة.1997ًمايو28ًًًيفاجلمعيةًاملصريةًللقانونًاجلنا جلً

ًيفأقامهوواًاجمللوسًاألعلوجلًللثقافووةًًالويًنودوةًالتيوريعاتًاملعماريوةًواإلبوودااًاملعموارى -49
ًفي ًبتقرير.ًجلمبصرًوألق1996ًديسمرب10ًً
مركوزًًعقودىف"ًًالوذىً"ًامليكالتًالعنيوةًوالقانونيوةًاملتعلقوةًمبور ًجنوونًالاقورم حرً -50

ً.1996ًإبريل20ًًًيفةًالقاهرةًكليةًاحلقو ًجبامعاايةًاملستهلكًب
للدراسوواتًاجلنا يووةًبسوورياكوزاًًالعووايلوالووىتًعقوودهاًاملعهوودًً"حقووو ًاإلنسووان"ًموو حر -51

 ،ًوقدمًفي ًحبثا .1990يولي 28ًًيوني ًإىل28ًًالعرتةًمكًًيفايطالياً

ً
ً
ً
ً
ً
 

 وماجستير رسائل دكتوراهاإلشراف على 
،ًرسووالةًدكتوووراىفًمسوو لةًدراسووةًمقارنووةً–اإلنووذارًامليوورو ًكاووديلًعووكًاحلكوو ًابلعقوبووةً -1

 .2018بكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانًأغسطسً

واملقووووارن،ًرسووووالةًماجسووووتريًًاإلمووووارادجلالتحووووريضًكوسوووويلةًاشوووورتاعًيفًقووووانونًالعقوووووابتً -2
 .2018مس لةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوان،ًفربايرً

اإلر ،ًدراسووةًمقارنووة،ًرسووالةًدكتوووراىفًمسوو لةًبكليووةًاحلقووو ًيفًلحوو ًلا يووةًاحلمايووةًاجلن -3
 .2018جبامعةًحلوان،ًمارسً

ًكليوةً -4 رسالةًدكتوراىفًبعنوانً"امليروعيةًواملسئوليةًاجلنا يةًيفًجماىلًاإللوراوًوالتظواهر"،
 .2018احلقو ًجبامعةًحلوان،ً

دراسةًمقارنة،ًرسالةًدكتووراىفًً-احلمايةًاجلنا يةًلالدصاالتًاليخصيةًيفًالعصرًالرقمجلً -5
 .2018كليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانً

دراسوةًمقارنوة،ً-دورًالقانونًاجلنا جلًيفًحوكمةًاليركاتًالعاملةًيفًجمالًاألورا ًاملالية -6
ًكليةًاحلقو ًجامعةًحلوانً  .2018رسالةًدكتوراىف،

ًكليووووةًاحلقووووو ًجبامعووووةً -7 حلوووووانًاحلمايوووةًالقانونيووووةًللمسووووتهلكًمووووكًاإلعووووالانتًاخلادعووووة،
2018. 

ًكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًحلووووانً-احلمايوووةًاجلنا يوووةًلل ثوووة -8 دراسوووةًمقارنوووة،ًرسوووالةًدكتووووراىف،
2018. 

احلمايووةًاجلنا يووةًجلسوو ًاإلنسووانًموواًبوونيًالتطووورًالطوويبًواايووةًالكيووانًاجلسوودى،ًرسووالةً -9
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانً  .2018دكتوراىف،
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ًكليوةًدراسوةًمقارنوة-اجلنا يوةركا زًح ًاملته ًيفًالدفااًيفًالدعوىً -10 ،ًرسوالةًدكتووراىف،
 .2018احلقو ًجبامعةًحلوان،ً

رسوالةًًدراسوةًمقارنوة،-اسرتدادًاألموالًاملهربوةًإىلًاخلوارجًالناميوةًموكًجورا  ًالعسواد -11
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً  .2017دكتوراىف

دورًمووووو مورًالبوووووا ًيفًاالطوووووالاًعلوووووجلًاملعلومووووواتًماجسوووووتريًيفًمولوووووواً"رسوووووالةً -12
 .2017كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًًًدراسةًمقارنة"،-ودداو ا

ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ًاالحتيالًالطيبًيفًالقانونًاجلنا جلًاملقارن -13 ،2017. 

دراسوةً-ًلواب ًالسلطةًالتقديريوةًملو مورىًالبوا ًالقبوا جلً ًاإلجورا اتًاجلنا يوة -14
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًمقارنة ،2016. 

ًكليوووةًً–قالوووجلًالتحقيووو ًالعراقوووجللاملركوووزًالقوووانوينً -15 دراسوووةًمقارنوووة،ًرسوووالةًماجسوووتري،
 .2016ًاحلقو ًجبامعةًبنها

ًكليووةًاحلقووو ًدراسووةًمقارنووة-الوودليلًالااطوولًوموودىًجوووازًاالسووتنادًإليوو ًيفًاإلدانووة -16 ،
 .2016جبامعةًبنهاً

،ًرسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًدراسووةًمقارنووة-التسووويةًوأثرهوواً ًانقبووا ًالوودعوىًاجلنا يووة -17
 .2016لًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ًمايوًللتس ي

ًكواجرا ًموكًإجورا اتًالتحقيو ً -18 اىرتا ًم مورًالبا ًالقبا جلًللعصواابتًاإلجراميوة
 .2016بكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ًمارسًمس لةً،ًرسالةًدكتوراىفًاالبتدا جل

واملقوووارن،ًرسوووالةًً ًالقوووانونًالعراقووويالعوووامًبووونيًالتاعيوووةًواالسوووتقاللًدراسوووةًًاالدعوووا  -19
 .2015ًماجستريًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ًنوفمربً

رسووالةًدكتوووراىفًمسوو لةًبكليووةً،ًالتيووريعاتًاجلنا يووةًاملقارنووةًيفنظووامًقالووجلًالتنعيووذً -20
 .2014احلقو ًجبامعةًبنهاً

احلقوو ًرسالةًدكتوراىفًمسو لةًبكليوةًً-القانونًاملصرىًواملقارنًيفجرا  ًاجللساتً -21
ً.2012جبامعةًبنهاً

رسووالةًدكتوووراىفًمسوو لةًبكليووةً-دراسووةًمقارنووة-املسووئوليةًاجلنا يووةًعووكًالنقوولًالاحوورى -22
 .2012احلقو ًجامعةًبنهاً

رسوووالةًدكتووووراىفًمسووو لةًً-دراسوووةًمقارنوووة-اجلوانووو ًاإلجرا يوووةًلل ووورا  ًاالقتصوووادية -23
 .2012بكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً

مقارنووووةًرسووووالةًدكتوووووراىفًدراسووووةً-اإللكرتونيووووةجرميووووةًالتهووووروًالبووووري ًعووووكًالت ووووارةً -24
ً.2012مس لةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً

رسووالةًماجسووتريًمقدمووةًً،القووانونًالعموواىنًواملقووارنًيفالتوودابريًاإلصووالحيةًلألحوودا ً -25
ً.2010ً،إىلًكليةًاحلقو ًجبامعةًالسلطانًقابوس

ةًرسووالةًماجسووتريًمقدمووً،القووانونًالعموواىنًواملقووارنًيفماوودأًعالنيووةًاحملاكمووةًاجلنا يووةًً -26
ً.2009ًً،إىلًكليةًاحلقو ًجبامعةًالسلطانًقابوس
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كليوةًاحلقوو ًًً،دراسوةًمقارنوةً،احلمايةًاجلنا يةًلنظوامًاحلكو مولواًًيفرسالةًدكتوراىفً -27
ً.2009ً،جبامعةًبنها

دراسووةًً،الرقابووةًالقبووا يةًعلووجلًأعمووالًالتحقيوو ًاالبتوودا جلمولووواًًيفرسووالةًدكتوووراىفً -28
ً.2009ً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًً،مقارنة

الووودعوىًاجلنا يوووةًًيفمرحلوووةًمووواًقاووولًاحملاكموووةًمولوووواً"ًيفرسوووالةًدكتووووراىفًمسووو لةً -29
ً.2009ً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًًالدولية"

ً،سوو ًاألورا ًاملاليوة"ًيفالنظريوةًالعاموةًللخودااًمولوواًًيفرسالةًدكتوراىفًمسو لةً -30
ً.2008ً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًًدراسةًمقارنة

ً-احلمايوووةًاجلنا يوووةًللمسوووتهلكًموووكًاالحتكوووارًمولوووواًًيفرسوووالةًدكتووووراىفًمسووو لةً -31
ً.2008كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًًً،دراسةًمقارنة

2008ًًًدراسووةًمقارنووة"ً-"جوورا  ًغسوولًاألموووالمولووواًًيفرسووالةًدكتوووراىفًمسوو لةً -32
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها.

كليوووةًًً،دراسوووةًمقارنوووةً،لوووألد نمولوووواًاحلمايوووةًاجلنا يوووةًًيفرسوووالةًدكتووووراىفًمسووو لةً -33
ً.2008ً،احلقو ًجبامعةًبنها

اإللكرتونيوةًًمولوواًاحلمايوةًاجلنا يوةًللمعوامالتًاملصورفيةًيفرسالةًدكتووراىفًمسو لةً -34
ً.2008ً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًً،دراسةًمقارنةً–
ًً،دراسووةًمقارنووةً–ًاجلنووا يمولووواًدةيووريًاجلوونسًوالقووانونًًيفرسووالةًدكتوووراىفًمسوو لةً -35

ً.2008ً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنها
كليوةًًً،دراسوةًمقارنوةً–احلمايةًاجلنا يوةًللعالمواتًالت اريوةًمولواًًيفرسالةًدكتوراىفً -36

ً.2008ً،احلقو ًجبامعةًبنها
ً-اجلنووووا ياإلثاوووواتًًيف"دورًالاصوووومةًالوراثيووووةًمولووووواًًًيفرسووووالةًدكتوووووراىفًمسوووو لةً -37

ً.2008كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًًًدراسةًمقارنة"
ً،اخلصوصوويةًيفاجلينوواتًالوراثيووةًواحلمايووةًاجلنا يووةًللحوو ًمولووواًًيفةًدكتوووراىفًرسووال -38

ً.2008ً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًً،دراسةًمقارنة
ً،اإلجووورا اتًاجلنا يوووةًيفالوووتحعظًعلوووجلًاألشووويا ًمولوووواًًيفرسووالةًدكتووووراىفًمسووو لةً -39

ً.2006كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًًً،دراسةًمقارنة
لقوووانونًالعقووووابتًابجلووورا  ًًاالىتصوووامًاملكووواينمولوووواًًيفرسوووالةًدكتووووراىفًمسووو لةً -40

ًيفنوقيووتًً،2004ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًً،لووو ًاملسووت داتًاملعاصوورةًيفالدوليووةً
ً.2010ديسمربً

دراسوةًً–السياسويًاحلمايةًاجلنا يةًحلو ًاالنتخواومولواًًيفرسالةًدكتوراىفًمس لةً -41
ً.2016مارس9ًً ً،ًونوقيت2005ًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهامقارنةًً

ًدراسوةًمقارنوةً،التظواهرًيفاحلمايوةًاجلنا يوةًللحو ًمولوواًًيفرسالةًدكتووراىفًمسو لةً -42
ً.كليةًاحلقو ًجبامعةًبنها2005ًً
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رسائل دكتوراه قام بتحكيمها وبحوث 
 مناقشتها فيشارك  وماجستير

 القواهرة،ً،ًرسوالةًمقدموةًإىلًكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًاملسئوليةًاجلنا يوةًالناشوئةًعوكًالعودوى
 وملًحيددًموعدًاملناقيةًبعد.2018ً

 ًرسالةًمقدمةًإىلًكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًالقواهرة،ًنوقيوتًاحلمايةًاجلنا يةًألموالًالانوع،
 .2018بتاريخًأولًنوفمربً

 ًرسووالةًسوولطاتًموو مور ًالبووا ًالقبووا يًيفًاجلوورا  ًاملعلوماديووةًيفًمرحلووةًاالسووتدالل،
 ً.2018أكتوبر27ًًجبامعةًب ًسوي ،ًنوقيتًيفًدكتوراىفًمقدمةًإىلًكليةًاحلقو ً

 ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووان،ًنوووفمربًماهيووةًالتصوواحلًاجلنووا جل ،ًحبووثًمقوودمًللنيوورًمب لووة
2018. 

 ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووان،ًالتصوواحلًيفًاجلوورا  ًاجلمركيووة ،ًحبووثًمقوودمًللنيوورًمب لووة
 .2018نوفمربً

 ً بكليوةًالقوانونًجامعوةًبةودادًواملتقودمًإىلًحودًأعبوا ًهيئوةًالتودريسًألحبوو 6ًًحتكوي
 ،ًوهجل:2018الرتقيةًلدرجةًأستاذًميارع،ًنوفمربً

ًالنظامًالقانوينًللتوقي ًاإللكرتوىنًوح يت ًيفًاإلثاات.-1
ًأتثريًقراراتًجلانًإحالةًاملناقصاتًعلجلًدلك ًاملياري .-2
ًأسااوًا  رةًغريًاليرعيةًومواجهتهاًجنا يا .-3
ًالقانونيةًملخاطرًاإلرهاوًاإللكرتوىن.املواجهةً-4
ًالتعاونًاجلنا جلًالدوىلًيفًمكافحةًجرميةًغسلًاألموال.-5
 حقو ًاإلنسانًواحلر تًالعامة.-6

 ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًإسوونادًأركووانًاجلرميووةًلليووخصًاملعنوووى ،ًحبووثًمقوودمًللنيوورًمب لووة
 .2018حلوان،ًأكتوبرً

 دراسوةًمقارنوةًأتصويلية،ًحبوثًمقودمً-يوةًالطايوةدطورًاملسئوليةًاجلنا يةًلألشوخامًاملعنًو
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوان،ًأكتوبرً  .2018للنيرًمب لة

 ًرسوووالةًدراسوووةًدطايقيوووةًحوووولًالقرصووونةًالاحريوووة- ليووواتًمكافحوووةًاإلرهووواوًالاحووورى،
دكتوووراىفًمقدمووةًإىلًقسوو ًالقووانونًالوودوىلًالعووامًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووان،ًنوقيووتً

 .2018ساتمربًسنة26ًًبتاريخً

 ًرسوووالةًدكتووووراىفًدراسوووةًمقارنوووة-املسوووئوليةًاجلنا يوووةًعوووكًجووورا  ًا  ووورةًغوووريًاليووورعية،
 .2018أغسطس7ًًنوقيتًبكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانًبتاريخً

 ًىصوصيةًاجلرا  ًاملردكاةًبواسطةًوسا لًالتواصلًاالجتماعيًوأثرهاًعلوجلًالتيوريعات
مقوودمًلنيوورىفًمب لووةًحقووو ًالكويووت،ًأغسووطسًً،ًحبووثدراسووةًحتليليووةًمقارنووة-اجلنا يووة
2018. 
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 حبوثًمقودمًإىلً،ًدطويرًاجلهازًاإلدار ًللدولةًوأثرةًيفًمكافحةًالعسوادًوحتقيو ًالتنميوة
املوو حرًاخلووامسًللقووانونيني،ًاجلمعيووةًاملصووريةًلالقتصووادًالسياسووجلًواإلحصووا ًوالتيووري ،ً

 .2018ساتمربً

 ًيفًدعطيووولًدنعيوووذًالقوووواننيًًللسووولطةًالعاموووةاملواجهوووةًاجلنا يوووةًلالسوووتعمالًغوووريًامليوووروا
 .2018،ًحبثًمقدمًإىلًامل حرًاخلامسًللقانونيني،ًساتمربًوالقراراتًالقبا ية

 دراسووةًًالتيووري ًاجلنووا جلًومكافحووةًالعسووادًوأثوورىفًيفًحتقيوو ًأهوودا ًالتنميووةًاملسووتدامة(
 .2018مقارنة(،ًحبثًمقدمًإىلًامل حرًاخلامسًللقانونيني،ًساتمربً

 ًاالقتصووواديةًتًودكوووالي ًالعسوووادًاإلدار ًواملوووايلًيفًالتنميوووةًيفًظووولًالتطووووراتأتثوووريا
 .2018حبثًمقدمًإىلًامل حرًاخلامسًللقانونيني،ًساتمربًً،الدولية

 مقودمًلنيورىفًمب لوةً،ًحبوثًاحلمايةًاجلزا يوةًللمرافو ًالعاموةًيفًاململكوةًالعربيوةًالسوعودية
 .2018،ًأغسطسًاحلقو ًجبامعةًحلوان

 ًًرسووالةًماجسووتريًكليووةًاحلقووو ًجامعووةًبنهووا،ًالقووانوينًلقالووجلًالتحقيوو ًالعراقووجلاملركووز،
 .2018أغسطس5ًًنوقيتًبتاريخً

 ً الاحوووو ًاآلديوووةًاملقدموووةًموووكًأحووودًاألسوووادذةًاملسووواعديكًجبامعوووةًإربووودًابململكوووةًحتكوووي
 (:2018)يوني ًًللرتقيةًإىلًدرجةًأستاذًميارعاألردنيةً

يفًالقووووانونًاألردينًوالتعووووديالتًالدسووووتورية،ًًاملسووووئوليةًاجلنا يووووةًللوووووزيرًالعاموووول -1
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًاإلسكندريةًالعددً مكًاجمللدًالثالوث75ًًمقاولًللنيرًمب لة

 .2017ً-أغسطس-

احملكمووةًالدسووتوريةًيفًاألردنًبوونيًالوونصًواالجتهووادًوالعقوو ًاملقووارن،ًحبووثًمقاووولً -2
 .2017للنيرًيفًجملةًجامعةًدكريتًللحقو ،ً

با ًالايريةًبنيًاألحيوا ًيفًالتيوري ًاألردين،ًحبوثًمقاوولًللنيورًنقلًوزراًاألع -3
 .463إىلًم404ًً،ًالصعحاتًمك2013ًيفًجملةًجامعةًدكريتًللحقو ،ً

دراسةًمقارنةًيفًإطارًالقوانونًاجلنوا جل،ً-أحكامًاحلمايةًاجلنا يةًللايئةًمكًالتلو  -4
 .2017حبثًمقاولًللنيرًيفًجملةًجامعةًدكريتًللحقو ،ً

اإللكووورتوىنً)جرا مووو ًوح يتووو ًيفًاإلثاوووات(،ًمنيوووورًيفًجملوووةًالدراسووواتًالتوقيووو ً -5
 .34إىل3ًً،ًمكًم2010ًاألمنية،ًالعددًالراب ً

6- Criminal liability for board of director’s members 
in public shareholding companies in Jordanian 
companies law .(2017)ً  

 ًلنيوورىفًمب لووةًًحبووثًمقوودمًلنيوورىفًمب لووة،ً"واإلابحووةدةيووريًاجلوونسًالايوورىًبوونيًاحلظوور
 .2018،ًيوني ًاحلقو ًجبامعةًالكويت

 لنيورىفًًحبثًمقودم"،ًدراسةًمقارنة-نظامًاإلفراجًالصّحيًعكًنزال ًامل سساتًالعقابية
ًكليةًاليريعةًوالقانونًجبامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدة،ًيوني ً  .2018مب لة
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 ًدراسوووةًمقارنوووةًبووونيًاليوووريعةًاإلسوووالميةً،ًظووواهرةًالعسوووادالسياسوووةًاجلنا يوووةًيفًمواجهوووة
 .2018،ًيولي ً لةًمصرًاملعاصرةمبًىفنيًر،ًحبثًمقدمًل"والقانون

 ًرسوووالةًدكتووووراىفًمقدموووةًإىلًكليوووةًمرحلوووةًمووواًقاووولًاحملاكموووةًيفًالووودعوىًاجلنا يوووةًالدوليوووة،
 .2018مايوًسنة10ًًاحلقو ًجبامعةًبنها،ًونوقيتًبتاريخً

 ًًألحكوووامًالقوووانونًالاحوووري لووواب ًإابحوووةًنقووول -األعبوووا ًواملكووووانتًالايوووريةًطاقووواً 
 .2018،ًينايرًاملقدمًلنيرىفًمب لةًاحلقو ًجبامعةًالكويت،ًًودراسةًحتليليةًمقارنة"

 ًكلدراسوةًمقارنوة-املركزًالقانوينًلقالجلًالتحقي ًالعراقوجل ةًاحلقوو ًيو،ًرسوالةًماجسوتري،
 .2018ًأغسطسًسنة5ًنوقيتًيفًجامعةًبنهاًحمددً

 ً،رسوووالةًماجسوووتري،ًجامعووووةًالتحوووريضًكوسووويلةًاشووورتاعًيفًقوووانونًالعقووووابتًاإلموووارادجل
 ًًًًًًًًًًًً.2018حلوانًحمددًملناقيتهاًيولي ً

 Arrest without a warrant and Guarantees of the Arrestee: 
A Comparative study Between the Emirati Law and the 
English Law, Journal of Sharia and Law, United Arab 
University, Jan.2018. 

 الوووويًًمقوووودمًللنيوووورًيفًجملووووةًمصوووورًاملعاصوووورة،ًحبووووثًىصوصوووويةًاجلوووورا  ًاملاسووووةًابلايئووووة
 .2018،ًينايرًيصدرهاًاجلمعيةًاملصريةًلهحصا ًوالتيري ًمبصر

 املقووودمًلنيووورىفًمب لوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةً،ًًواجلووورا  ًاملتعلقوووةًابجلمعيووواتًالعاموووةًللمسوووامهني
 .2018،ًينايرًالكويت

 حبوثًمقودمًللنيورًيفً،ًدراسةًحتليليوة-املسئوليةًاجلنا يةًعكًجرا  ًاإلرهاوًاإللكرتوين
ًفربايوورجملووةًمصوورًاملعاصوورةًالوويًيصوودرهاًاجلمعيووةًاملصووريةًلهحصووا ًوالتيووري ًمبصوور،ً

2018. 

 مقارنة،ًرسالةًدراسةً-اجلرا  ًالتعزيريةًيفًاليريعةًاإلسالميةًوالقانونًالولعجلًاملصرى
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوان،ً ً.2018دكتوراىف،

 ًجبوووثًمقووودمًإىلًمسوووابقةًرؤيوووةًمقرتحوووةًلتعزيوووزًالتسوووام ًيفًالقوووانونًاجلزا ووويًاإلمووواراي،
الاحووووثًالعلموووويًألعبووووا ًهيئووووةًالتوووودريسًبكليوووواتًالقووووانونًبدولووووةًاإلموووواراتًالعربيووووةً

 .2017،ًديسمربًاملتحدة

 ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحبووثًًتاحلمايووةًاجلنا يووةًلسووريًاالمتحوواان مقوودمًإىلًالنيوورًمب لووة
 .2017،ًديسمربًحلوان

 ًاالدعوا ًالعوامًيفًالقوانونًالعراقوجلًبونيًالتاعيوةًواالسوتقاللً ًمولوواًرسالةًماجسوتري،
 .2017ديسمربًسنة31ًًواليًنوقيتًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًيومًاألحدًاملواف ً

 ًلل نوووةًاملناقيوووةًلرسوووا ل ،ًجبامعوووةًاجلزيووورةًبووودىباآلديوووةًوالووويًنوقيوووتًاجسوووتريًاملر يسووواً 
 ،ًوهجل:2017نوفمربً

 1-االقتنااًاليخصجلًللقالجلً ًالدعوىًاجلزا ية.ً
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 2-ًالسياسووووةًاجلزا يووووةًللميووووراًاإلمووووارادجلً ًمواجهووووةًاجلوووورا  ًالواقعووووةًعلووووجلًاألطعووووال
ً.راسةًحتليلية(د)
 3-)إجرا اتًاالستداللً ًالدعوىًاجلزا يةً)دراسةًحتليلية.ً
 4-ًالعربيةًاملتحدةًدراسةًمقارنةًاإلماراتوق ًدنعيذًالقرارًاإلدارىً ًدولة.ً
 5-جرميةًالعدوانً ًالقانونًالدوىل.ً
 مقوووودمًلنيوووورىفًمب لووووةًمصوووورًً،ًحبووووثدراسووووةًمقارنووووةً-املعاملووووةًاجلنا يووووةًلووووذوىًاإلعاقووووة

 .2017،ًأكتوبرًاملعاصرة

 ًمب لووةًبنهوواًللعلووومًاإلنسووانيةللنيوورًمقوودمًً،األحكووامًاإلجرا يووةًجلرميووةًغسوويلًاألموووال،
 .2017اليًدصدرهاًجامعةًبنها،ً

 مقووودمًلنيووورىفًحبوووثًدراسوووةًمقارنوووةً-مووورحليًاالسوووتداللًوالتحقيووو ًيفًجووورا  ًاإلرهووواو
 .2017،ًأكتوبرًمب لةًمصرًاملعاصرة

 ًمقودمًللنيورًيفًجملوةًاجلرا  ًاملتعلقةًابجلمعياتًالعامةًللمسامهنيً ًالقوانونًالكوويىت،
 .2017ت،ًإبريلًحقو ًالكوي

 ًكليووةًاليووريعةًوالقووانونًموونهاًاللةووةًالعربيووةًيفًالصوويغًالقانونيووة ،ًمقوودمًللنيوورًيفًجملووة
 .2017جبامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدة،ًمارسً

 2017،ًحبثًمقدمًللنيرًمب لةًحقو ًبنهاًاليهادةًالزورًجرميةًلدًالعدالة. 

 ًالت اريوووةًيفًقوووانونًاليوووركاتًًاحلمايوووةًاجلنا يوووةًلليوووركاتً ًمولووووامناقيوووةًدكتووووراىف
 .2017أغسطس20ًًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرةًً،دراسةًمقارنة-األردين

 ً2017،ًمقدمًجمللةًحقو ًبنهاً"اجلوان ًاملولوعيةًلل را  ًاملعلومادية"حتكي ًحبث. 

 "ًالسلطاتًاإلجرا يةً يئةًالنزاهةًالعراقيةًيفًلو ًادعاقيةًمكافحةًالعسوادًحتكي ًحبث
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًوالتيري ًاجلنا جلًالعراقجل  .2017"،ًمقدمًللنيرًمب لة

 2017،ًمقدمًللنيرًمب لةًحقو ًبنهاًقانونيةًدنعيذًأحكامًاإلعدامًيفًقطااًغزة. 

 ً ًكليةًاحلقو ًجبامعوةًطنطوا6ًحتكي موايوً)ًحبو ًمب لةًروحًالقواننيًاليًيصدرها
 بعناويك:(ًوهجل2017ً

 ًدراسةًمقارنة-يااحًفيهاًدىولًاملساككًبدونًإذنًقبا جلاألحوالًالي 

 اإلدانةًوالربا ةًيفًدزويرًاحملررات. 

 .اجلرميةًاجلمركية 

 (.ميارةًاألسلحة-يري ًاملهاجريك-اجلرميةًاملنظمةً)غسلًاألموال 

 اجلزا اتًغريًاجلنا يةًيفًاجلرا  ًاالقتصادية. 

 .)اليرو ًاليكليةًلتعتيشًاملساككً)دراسةًمقارنة 

 ًرسووووالةًالوووودكتوراىفً ًمولووووواًاملواجهووووةًالقانونيووووةًجلرميووووةًغسوووولًمناقيووووةًعبووووويةًجلنووووة
فربايوور8ًًوالووىتًنوقيووتًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًبتوواريخً،ًدراسووةًمقارنووةً–ًاألموووال
2017. 
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 ً املقتبياتًالعاموةًالسورتدادًجورا  ًالعسوادًيفًلوو ًادعاقيوةًمكافحوةًالعسوادًوالتيوري
 .2017مقدمًللنيرًمب لةًحقو ًبنهاً،ًحبثًاجلنا جلًالعراقجل

 مقوودمًللنيوورًمب لووةًحقووو ًبنهوواًحبووثً،ًاملواجهووةًاجلنا يووةًلزعزعووةًاالسووتقرارًاالجتموواعجل
2017.ً 

 ًلسنةًً(64املصر ًرق ً)احلمايةًاجلنا يةًلليهودًيفًقانونًمكافحةًاالميارًابلاير
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ً"2010  .2017،ًحبثًمقدمًإىلًجملة

 ًاالستةاللًاجلنسيًللنسا ًوف ًادعاقياتًوقواننيًمكافحةًاالميارًابلايرًوأثرًدقنني
 .2017،ًحبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاًدراسةًجنا يةًمقارنة-ًالدعارةًعلي 

 ًحبوثًمقودمًللنيورًمب لوةًًدراسةًمقارنة- لياتًالتعاونًالدوىلًيفًجمالًدسلي ًاجملرمني،
 .2017كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً

 ًجملوووةًالطايعووةًالقانونيوووةًلنظووامًاحمللعووونيًودطايقادووو ًيفًالتيووري ًاجلنوووا جلًاأل لوووًأمريكوووجل،
 .2017حقو ًبنهاً

  ًجملووةًحقووو ًدورًقووانونًاإلجوورا اتًاجلزا يووةًالعلسووطيينًيفًمكافحووةًجرميووةًالتعووذي،
 .2017بنهاً

 ً ًاحودىًاجلامعواتًابألردنمكًأحدًأعبا ًهيئةًالتودريسًمقدمةًحبو 5ًًحتكي
 للرتقيةًإىلًدرجةًأستاذًميارع،ًوهجل:

ً.2016اإلشكالياتًاخلاصةًبتنعيذًعقوبةًاإلعدامًيفًالتيري ًاألردين،ً -1
ً.2016املواجهةًاجلنا يةًللرشوةًيفًقانونًالنزاهةًومكافحةًالعساد،ً -2
ً.2014،ًرلاًأحدًالزوجني،ًدراسةًمقارنةًالتكيي ًاجلرمجلًللتلقي ًالصناعجلًدون -3
ً.2012،ًةًالتحقي ًاألوىل،ًدراسةًمقارنةيفًمرحلح ًاالستعانةًمبحامً -4
ً.2011إلفراجًاليرطجل،ًدراسةًمقارنة،ًجملةًاحلقو ًجبامعةًالاحريك،ًا -5

 ةًوقرولووهاًوإشووكاالد كالنيووا ًاإلجراموويًجلرميووةًإسووا ةًاسووتعمالًأموووالًاليووًر-
دراسةًمقارنةًبنيًالتيري ًالكويىتًوالتيري ًالعرنسي،ًحبثًمقدمًللنيورًيفًجملوةً

 .2016الكويت،ًأكتوبرًحقو ً

 ً مووكًأحوودًأعبووا ًهيئووةًمبصوورًحبووو ًمقدمووةًإىلًالل نووةًالعلميووةًالدا مووة5ًًحتكووي
 التدريسًابخلارجًللرتقيةًإىلًدرجةًأستاذًميارع،ًوهجل:

 .2013ًاملقارنًواحلمايةًاجلنا يةًلبحا ًاالميارًابلايرًيفًالقانونًاملصرىً -1

 .2013ًاملصرىًوالتيري ًاملقارنًالسرًامله ًبنيًاإلطال ًوالنسايةًيفًالتيري  -2

 .2013ًدراسةًمقارنة-مدىًاقتنااًالقاليًاجلنا جلًابلدليلًاإللكرتوىن -3

دورًاملوودعجلًالعووامًللمحكموووةًاجلنا يووةًالدوليوووةًفيموواًيتعلووو ًابلتحقيقوواتًاألوليوووةًيفً -4
 .2014ًنظامًروماًاألساسجل

 .2014،ًاحلمايةًاجلنا يةًللح ًيفًبرا ةًاالىرتااًيفًالقانونًاملصرى -5
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 ًثالثووةًحبووو ًمقدمووةًإىلًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًمووكًأحوودًأعبووا ًهيئووةًالتوودريس
 ،ًوهجل:2016ًًللرتقيةًإىلًدرجةًأستاذًميارعًابخلارج

دراسوةً-علنيةًاحملاكماتًاجلنا يةًبنيًحريةًاإلعالمًواحلقو ًاملتصلةًحبسكًسريًالعدالةً-1
ً.2016حتليليةًأتصيليةًانتقاديةً

 .2016للحديثًاخلامًًاحلمايةًاإلجرا ية-2

 .2016جزا ًعدمًالقاولًيفًنظامًاحملكمةًاجلنا يةًالدوليةً-3

 ًًدراسوووةًمقارنوووةًبووونيًبووونيًالصوووناعةًالعقهيوووةًوالصوووياغةًالتيوووريعيةًاجلنا يوووةالقاعووودة،
أصولًاليراًاإلسالميًوأصولًالقانونًاجلنا جل،ًحبثًمقدمًللنيرًيفًجملةًمصرً

 .2016ًنوفمربًاملعاصرة،

 ًاملقودمً-الوراثيةًودورهاًيفًمكافحةًاجلرميةًوالوقايةًمنهاالاصمة حودًالوزانًمنوذجواً 
 .2016،ًساتمربًلنيرىفًمب لةًمصرًاملعاصرة

 ًرسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًإىلًًدراسووةًمقارنووة-الععوووًعووكًالعقوبووةًيفًالقووانونًاجلنووا جل،
 .2016ًديسمرب31ًنوقيتًبتاريخًًكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرة

 ًنوقيووتً،ًرسووالةًدكتوووراىفًدراسووةًمقارنووة-القانونيووةًجلرميووةًغسوولًاألموووالاملواجهووة
 .2016ًفرباير8ًبتاريخًًكليةًاحلقو ًجامعةًبنهاب

 مصوووورً،ًجملووووةًةالسياسووووةًالعقابيووووةًللميووووراًاملصوووورىًيفًمواجهووووةًاجلوووورا  ًاإلرهابيوووو
 .2016االقتصادًواإلحصا ًوالتيري ،ًمصرًاملعاصرةًاليًيصدرهاًععيةً

 دراسووةًمقارنووةًبوونيًفقهووجلً-عووالجًاملوودمننيًداىوولًامل سسووةًالعقابيووةإعووادةًأتهيوولًًو
 .2016ًجملةًمصرًاملعاصرة”ًاليريعةًاإلسالميةًوالقانونًاملصرىًواللييب

 ًاملقوووودمًلنيوووورىفًمب لووووةًمصوووورًاملعاصوووورة”ًنظريووووةًالبوووورورةًيفًالقووووانونًاإلجرا ووووجل،
2016. 

 مقدمووةًإىلًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًدكتوووراىفً،ًرسووالةًاحلمايووةًاجلنا يووةًلألموووالًالعامووة
 .2016إبريل18ًًنوقيتًبتاريخًًواملنصورةً

 ً،دراسووةًمقارنووة،ًرسووالةًماجسووتريًمقدمووةًانقبووا ًالوودعوىًاجلنا يووةًابلععوووًاليووامل
 .2016إبريلًسنة18ًًإىلًكليةًاحلقو ًجبامعةًاملنصورة،ًنوقيتًبتاريخً

 ً ًللرتقيووةيفًالقووانونًاجلنووا يًًامليوواركنيحبووو ًمقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذة7ًًحتكووي
 :وهجلدرجةًأستاذًمبعهدًدراساتًالعاملًاإلسالميًجبامعةًزايدًل

 السياسةًالتيريعيةًومواجهةًالتطر .ً-1

 األحكامًاملستحدثةً ًاحلاسًاالحتياطجل.ً-2

 قواعدًاملسئوليةًعكًاجلرا  ًاملروريةًواملواطنة.ً-3

 التيكيلًواالىتصام.ً-النظامًالقانوىنًللمحاك ًاالقتصاديةً-4

 الباطيةًالقبا يةًيفًقانونًدنظي ًمهنةًالرتعة.ً-5
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دراسووةًمقارنووةًبوونيًاالدعاقيووةًً–التعوواونًالقبووا جلًالوودويلًملواجهووةًاجلرميووةًاملنظمووةًً-6
 الدوليةًملكافحةًاجلرميةًاملنظمةًعربًالوطنيةًوالقانونًاإلمارادجل.

 ةةًاإل ليزية(.رؤيةًإسالميةً)ابللً–اإلرهاوًوحقو ًاإلنسانًً-7

Terrorism and human rights - an Islamic perspective. 
 رقو ًًمدىًكعايةًأحكامًالت ريًاإللكرتوينًيفًقانونًاجلورا  ًاإللكرتونيوةًاألردينًاجلديود

جملووةًاليووريعةًوالقووانونًجبامعووةً،ًمقوودمًللنيوورً ًدراسووةًمقارنووةً-2015(ًلسوونة27ً)
 .2016ً،ًينايراإلماراتًالعربيةًاملتحدة

 ً،حبوثًمقودمًللنيورًيفًجملوةًمصورًاملعاصورة،ًيوليو ًنظريةًالبورورةًيفًالقوانونًاإلجرا وجل
2016. 

 ًحبووثًجرميووةًوقوو ًأوًاالمتنووااًعووكًدنعيووذًحكوو ًقبووا جلًأوًقووانونًبوونيًالواقوو ًواملوو مول،
 .2016مقدمًللنيرًيفًجملةًمصرًاملعاصرة،ًيولي ً

  مقودمًإىلًحبوثً،ًمكافحةًالعسادًالسياسجلدورًالقانونًاجلنا جلً ًحبثًبعنوان:ًًحتكي
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها  .2016إبريلًً،م حر

 ًكليوةًاحلقوو ًحريةًدداولًاملعلوماتًودورهاً ًمكافحةًالعساد ،ًحبوثًمقودمًإىلًمو حر
 .2016جبامعةًبنها،ًإبريلً

 ً:دمًمقو،ًمقودمًللنيورًاعرتا ًاملراسالتًاإللكرتونية،ًدراسةًمقارنةحتكي ًحبثًبعنوان
 .2016ًمايوً،بنهاجبامعةًقو ًكليةًاحلللنيرً ًجملةًً

 مقوودمًللنيوورًً،دراسووةًمقارنووة-عقوبووةًاملراقاووةًاإللكرتونيووةًبوونيًالوودولًالعربيووةًواألجنايووة
 .2016ينايرًًمب لةًاحلقو ًجبامعةًالكويتلنيرىفً

 ًًجملووةًحقووو ًبنهوواًمكافحووةًالعسووادً ًالتيووري ًاجلنووا جلًاملصوورىحتكووي ًحبووثًبعنوووان،
 .2016مارسً

 ًرسوووالةًدكتووووراىفًمقدموووةًإىلًكليوووةًاحلقوووو ًدراسوووةًمقارنوووة-احلمايوووةًاجلنا يوووةًللمسوووتهلك،
 .2017جبامعةًالقاهرةً

  ًكردسووتانًحبووو ًألحوودًاملتقوودمنيًللرتقيووةًلرداووةً"أسووتاذ"ًجب7ًًحتكووي امعووةًدهوووعًاقلووي 
 ،ًوهجل:2016ًينايرًالعرا 

ًميسيدها.ح ًاملته ًيفًحماكمةًجنا يةًعادلةًودورًالقبا ًيفً-1
ًاملواجهةًالتيريعيةًجلرا  ًالعن ًاألسر ًيفًكردستانًالعرا .-2
ًمادأًدساندًاألدلةًيفًالدعوىًاجلزا يةًودورًالقبا ًيفًدطايق .ً-3
ًالنطا ًالعملجلًوالتطايقيًالستظهارًالقصدًمتعد ًالنتي ة.-4
ًاجلوان ًاجلزا يةًلالدعاقيةًالعراقيةًاألمريكية.-5
ًيولًالذاديةًلدىًالقاليًاجلزا ي.الت ردًمكًامل-6
 شرحًقانونًأصولًاحملاكماتًاجلزا يةً)كتاو(.-7

 ًدراسووةًً-احلمايووةًاجلنا يووةًحلوو ًاالنتخوواوًالسياسووجلرسووالةًدكتوووراىفًمسوو لةًيفًمولوووا
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ً ومناقيا ،مقارنة ً.2016ًمارس9ً ًونوقيتًًميرفاً 
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 ً يفًالقووانونًاجلنووا يًلنيوولًًاملسوواعديكحبووو ًمقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذة7ًًحتكووي
يونيوووو ًًمبعهوووودًاإلدارةًالعامووووةًابململكووووةًالعربيووووةًالسووووعوديةًأسووووتاذًميووووارعدرجووووةً
 ،ًوهجل:2015

ًسلطةًالقالجلًاجلنا جلً ًدقديرًالدليلًاإللكرتوىن.-1
ًاحلصانةًاإلجرا يةًوأثرهاًعلجلًمقتبياتًالعدالةًاجلنا ية.-2
ًاخلطرً ًإ امًامليراًقاعدةًالت ري.دورً-3
ًح ًاملته ً ًحماكمةًعادلةً ًاملواثي ًالدولية.-4
ًأحدا ًثورةً-5 ًاملسئولنيًاللياينيًإزا  ًمبحاكمة ًالدولية ًاجلنا ية مدىًاىتصامًاحملكمة
ً.2011فربايرًسنة17ًً
ًعوملةًالت ريًوالعقاوًكآليةًملكافحةًجرميةًىط ًالطا رات.-6
ًصلحةً ًالطعكًاجلنا جل.معيارًامل-7
 كليوةً،ًدراسوةًمقارنوة،ًرسوالةًدكتووراىفًمقدموةًإىلًًدورًالاصمةًالوراثيةً ًاإلثااتًاجلنا جل

 .2015ديسمرب17ًً،ًنوقيتًبتاريخًاحلقو ًجبامعةًالقاهرة

 ً ًدراسووةًأتصوويليةًحتليليووةًمقارنووةً ً-مكافحووةًالعسووادًالسياسووجلدورًالقووانونًاجلنووا جل
 .2015،ًجملةًحقو ًبنها2011ًلسنة131ًًظلًاملرسومًرق ً

  املسئوليةًاجلنا يوةًللطايو ًالناشوئةًعوكًإجورا ًعمليواتًاإل واوًالصوناعجلًحبثً"ًحتكي
جملوووةًحقوووو ًدراسوووةً ًالقوووانونًاإلموووارادجلًوالقوووانونًاملقوووارن"،ً-واالستنسوووالًالتكووواثرى

 .2015يوني ًًالكويت

 احلمايووةًاجلنا يووةًعنوووان:ًرسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًإىلًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالقوواهرةًب"
 .2015"،ًمايوًدراسةًمقارنة-للح ً ًاخلصوصيةًاجلينية

 لوماانتًاملوته ً،ًيفًمولواً"مناقيةًرسالةًدكتوراىفًبكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرة
14ً"،ً ًمرحلةًالتحقي ًاالبتدا جلً ًقانوىنًاإلجرا اتًاجلنا يوةًاملصورىًوالليو 

 .2015إبريلً

  مب لوةًً،ًمقودمًللنيور"دراسةًمقارنوة-ح ًاملته ً ًالصمت" بعنوان:حبثًًحتكي
 .2015مارسًًحقو ًالكويت،

 ًًدراسوووووةًيفًالقوووووانونًاملقوووووارنًماووووودأًاليووووورعيةًاجلنا يوووووة بعنووووووان:ً"حتكوووووي ًحبوووووث:
مب لووووةًمركووووزًًللنيوووورواجتهوووواداتًاحملكمووووةًاألوروبيووووةًحلقووووو ًاإلنسووووانً"ًاملقوووودمً

 .2015،ًإبريلًدولةًقطر،ًبوزارةًالعدلًبالدراساتًالقانونيةًوالقبا ية

 ًروحًالقووواننيًبكليووةًنيوورًمب لووةًقوودمًلل"احلوواسًاالحتيوواطجل"ًبعنوووانًحتكووي ًحبووث
 .2014،ًديسمربًاحلقو ًجبامعةًطنطا

 ًًمولووووواًيفًكليووووةًاحلقووووو ًجبامعووووةًالقوووواهرةمقدمووووةًإىلًًمناقيووووةًرسووووالةًماجسووووتري
 .2014،ًمايوًدراسةًمقارنة–اإلرهاوًًجرا  ًيفلماانتًحقو ًاإلنسانً

 2014،ًحبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاً اثرًدنظي ًاحل ً ًالتظاهر. 
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 ًأحكووامًوجوورا  ًالتلقووي ًالصووناعجلًوأتجووريًاألرحووامًبوونيًالعكوورًالةوورىبًواإلسووالم،
 .2014حبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاً

 ً حبوووو ًحمالوووةًموووكًالل نوووةًالعلميوووةًالدا موووةًلرتقيوووةًاألسوووادذةًيفًختصوووص5ًًحتكوووي
 :(ًبعنوان2014ًكتوبرأالقانونًاجلنا يًمبصرً)

ً.املسئوليةًاملهنيةًللطاي ًعكًإفيا ًالسرًاملهين-1
ً.بنيًالبماانتًوالقيودًاإلجرا يةًمكًمنظورًالعدالةًواملساواةًيح ًالتقال-2
ًللمرأةًيف-3 ًاإل ابية ًالقانوينلًوًالصحة ًاإلطار ًنظرًً  ًاملرأةً ًاجملتم ًمكًوجهة لدور

ً.العق ًوالنصومًالتيريعيةًواالدعاقاتًالدولية
ً.دعتيشًاألنثجلًبنيًالبماانتًوالقيود-4
 .جرميةًإهانةًر يسًالدولةًبنيًالت ريًواإلابحة-5

 ً حبوووو ًحمالوووةًموووكًالل نوووةًالعلميوووةًالدا موووةًلرتقيوووةًاألسوووادذةًيفًختصوووص6ًًحتكوووي
 :(ًبعنوان2014ًأغسطسالقانونًاجلنا يًمبصرً)

ً.مكافحةًجرا  ًالتوقي ًاإللكرتوينًبدولةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدة -1
 .ددريسًمادةًالرتبيةًالايئيةًيفاستخدامًالتكنولوجياًاحلديثةً -2

 .بدولةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةاحلمايةًالقانونيةًللايئةً -3

 . لقانونًالعقوابتًاالحتادًاملردودًاألمين -4

 .اجملتم ًيفدرسيخًمعهومًالعدالةًاالجتماعيةًًيفدورًالعقوبةً -5

 .للعالمةًالت اريةًبدولةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةاحلمايةًاجلنا يةً -6

 :لألشووخامًاالعتااريووةاجلوودلًالعقهووجلًحووولًاملسووئوليةًاجلنا يووةً"ًحتكووي ًحبووثًبعنوووان"ً،
 .2015كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً-العكرًالقانوىنًواالقتصادىجملةً

 :العكورًالقوانوىنًواالقتصوادى،ًجملوةً"مراقاوةًاحملواداثتًالتليعونيوة"ًحتكي ًحبثًبعنوان-
 .2015ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها

 :صووالحاتًحنوووًرؤيووةًجديوودةًإلجوورامًوسووي ًالتوو منيً ًلووو ًاإل "ًحتكووي ًحبووثًبعنوووان
،ًكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًبنهوووا-العكووورًالقوووانوىنًواالقتصوووادى،ًجملوووةًالتيوووريعيةًاجلديووودة"

 )عددًىامًمب حرًالكلية(.2015ًالسنةًاخلامسةً

 ً ختصووصًالقووانونًًيفلرتقيووةًاألسووادذةًحبووو ًحمالووةًمووكًالل نووةًالعلميووةًالدا مووة4ًًحتكووي
 :بعنوان(2014ًيوني ًمبصرً)ًاجلنا ي

ً.دراسةًمقارنة"ً–اجلنا يةًملكافحةًظاهرةًالعودًإىلًاجلرميةً"السياسةً-1
قووانونًاإلجوورا اتًاجلنا يووةًًيفالتنظووي ًالقووانوينًلولوو ًاألشووخامًقيوودًاالحت ووازً" -2

ً".العرنسي
إطووووارًالةووووا تًًيفاملسووووئوليةًاجلنا يووووةًواملسووووئوليةًاملدنيووووةًبوووونيًاالىتيووووارًواالزدواجً"-3

ً".القانونًالعرنسيًيفدراسةًً،العقابيةًوالةا تًالتعويبية
إطووارًاملوازنووةًبوونيًلووروراتًالتحقيوو ًواايووةًًيفًي"دبوويي ًنطووا ًاحلوواسًاالحتيوواط-4

ً".يوالقانونًالعرنسً دراسةًمقارنةًبنيًالقانونًاملصًرً،احلريةًاليخصية
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 ً حبوووو ًحمالوووةًموووكًالل نوووةًالعلميوووةًالدا موووةًلرتقيوووةًاألسوووادذةًيفًختصوووص8ًًحتكوووي
 :(ًبعنوان2014القانونًاجلنا يًمبصرً)يوني ً

ً.جرا  ًاملخالعات -1
ً.اجلرا  ًاليًالًجيوزًفيهاًاحلاسًاالحتياطي -2
 .املدىلً ًدراسةًقانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًاللييبً -3
 .مقارنةدراسةًً-يوجوبيةًالتعويضًعكًاحلاسًاالحتياطً -4
 .جرميةًالاالغًالكاذوً -5
 .جرميةًاليهادةًالزور -6
 .املساسًابلسمعةًواالعتاارًبنيًالت ريًواإلابحةً -7
 .دورًالنيابةًالعامةً ًالدعوىًاجلنا يةًدراسةًمقارنةًمسندةًابلقانونًاللييبً -8

 ً حبوووو ًحمالوووةًموووكًالل نوووةًالعلميوووةًالدا موووةًلرتقيوووةًاألسوووادذةًيفًختصوووص5ًًحتكوووي
 :(ًبعنوان2014ًأغسطس يًمبصرً)القانونًاجلنا

ً.2010لسنة5ًًلواب ًنقلًوزراًاألعبا ًالايريةً ًظلًالقانونًرق ً-1
ً.املقارنً احلمايةًاجلنا يةًللطعلً ًالتيري ًاملصًر-2
ً. جرميةًالرتب ًواايةًاملالًالعامً ًالتيري ًاملصًر-3
145ًظلًالقانونًرق ً ًً  ًالتيري ًاملصًرًيالبواب ًاملستحدثةًللحاسًاالحتياطً-4

ً.2006لسنةً
 .واملقارنً استئنا ًأحكامًاجلنا تً ًالتيري ًاملصًر-5

 " مقودمًحبوثًً"احلمايةًاجلنا يةًللتصدي ًاإللكرتوينًودطايقاياًيفًالنظوامًالسوعود
والقبا يةًالىتًيصدرهاًمركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًًللنيرًابجمللةًالقانونية

ً.2014القطريةًيوني ًبوزارةًالعدلً
 ً حبوووو ًحمالوووةًموووكًالل نوووةًالعلميوووةًالدا موووةًلرتقيوووةًاألسوووادذةًيفًختصوووص6ًًحتكوووي

 :(ًبعنوان2014ًأغسطسالقانونًاجلنا يًمبصرً)

ً.عقوبةًاإلعدامً ًالتيري ًاملصر -1
ً.املسئوليةًاجلنا يةًعكًاجلرا  ًالبريايةً-2
ً.والعمليةاحلمايةًاجلنا يةًللحيازةًمكًالناحيةًالنظريةً-3
ً.أدلةًاإلثااتًيفًلو ًالعق ًوأحكامًالنقضً-4
ً.دراسةًمقارنة-املسئوليةًاجلنا يةًعكًالقتلًابالمتناا-5
 .2014اإلجرا اتًاجلنا يةًاملستحدثةًيفًدستورًً-6

 ً:حقو ًاألشخامًأثنا ًمرحلةًالتحقيو ً ًالنظوامًاألساسويًحتكي ًحبثًبعنوان"
كليوووةًاحلقوووو ًًً-العكووورًالقوووانوىنًواالقتصوووادىً،ًجملوووةللمحكموووةًاجلنا يوووةًالدوليوووة"

 .2015جبامعةًبنهاً

  ًجملووةًً" وواًرميووةًحويوولًاإلرهوواوًوأمهيووةًالتصوود التعريوو ًجب"حبووثًبعنوووان:ًًحتكووي،
 .2014كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً
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 ً:إجورا اتًدعتويشًولوا ًاحلاسو ًاآلليوةًوأمهيتهواًيفًإثاواتً"حتكي ًحبثًبعنوان
 .2014كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًجملةًًً،"جرا  ًاإلنرتنت

 ً:ًكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًحدودًاخلربةً ًاإلثااتًاجلنا ي"حتكي ًحبثًبعنوان "،ًجملوة
 .2014بنهاً

  ًاملسووئوليةًاجلنا يووةًملوو مورًالبووا ًالقبووا يًعووكًدعووذي ًاملووته  حبووثًبعنوووان:ً"ًحتكووي"
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً  .2014جملة

 ً:ًكليوووةًً"،القووواضًعلوووجلًاألشوووخامًبووودونًوجووو ًاحلووو جرميوووةً"حتكوووي ًحبوووثًبعنووووان جملوووة
 .2014احلقو ًجبامعةًبنهاً

 ً"ً:القيودًالواردةًعلجلًسلطةًالقاليًاجلنا يً ًحتديودًقيموةًاألدلوةًحتكي ًحبثًبعنوان
 .2014،ًجملةًحقو ًبنهاًوطايعةًاجلرميةًواإلثاات

 ً 2014جمللةًحقو ًبنها،ً،ًحب ًمقدمًالطيباملسئوليةًاجلنا يةًللطاي ًاجلراحًوالعري. 

 2014،ًدراسةًمقارنة،ًحبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاًالتظاهرًبنيًاإلابحةًوالت ري. 

 2014،ًحبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاًالقرا كًالقانونيةًولماانتًاحملاكمةًالعادلة. 

 ً:يفًالقووانونًًالتصوواحلًيفًجوورا  ًاألسوووا ًاملاليووةًغووريًاملصوورفيةحتكووي ًحبووثًبعنوووان
اجمللوةًالقانونيوةًوالقبوا يةًالوىتًيصودرهاًًيف،ًقدمًللنيورًصر ًوالقانونًالقطر امل

 .2013مركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةًإبريلً

 ًًيفدراسووةًمقارنووةً-حتكووي ًحبووثًبعنوووانً"احلمايووةًاجلنا يووةًلايوواانتًاحلاسوو ًاآلىل
اجمللووووةًالقانونيووووةًوالقبووووا يةًالووووىتًًيفقوووودمًللنيوووورًً"ىالقووووانوننيًالعرنسووووجلًوالقطووووًر

يصوووودرهاًمركووووزًالدراسوووواتًالقانونيووووةًوالقبووووا يةًبوووووزارةًالعوووودلًالقطريووووةًنوووووفمربً
2012. 

 ً لنيوولًًاجلنووا يالقووانونًًيفحبووو ًمقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذةًامليوواركني10ًًحتكووي
 وهجل:ً،2012ًدرجةًاألستاذيةًمبعهدًاإلدارةًالعامةًابململكةًالعربيةًالسعودية

لوووو ًالقوووواننيًًيفجرميوووةًالووودىولًغوووريًامليووورواًإىلًالنظوووامًاملعلوموووادجل:ًدراسوووةًقانونيوووةً -1
ًاملقارنة.

ًميريًاالحتيالًاملعلومادجل.ًيفاالمياهاتًاحلديثةً -2
ًالقواننيًاملعاصرة.ًًيفجرميةًسرقةًاملالًاملعلومادجلً -3
ًجرميةًاإلدال ًاملعلومادجل. -4
ًاجلرا  ًاملعلومادية.ًيفاإلثااتًاإللكرتوىنً -5
ًالنظامًالسعودى.ًيفالتصدي ًاإللكرتوىنًودطايقاد ً -6
ًاإلثاات.ًيفًاإللكرتوينح يةًالتوقي ً -7
ًمكافحةًاجلرا  ًاملعلومادية.ًيفاجلهودًالدوليةً -8
ًدراسةًقانونيةًمقارنة.ً،جرميةًاالستةاللًاجلنسجلًلألطعالًعربًشاكةًاإلنرتنت -9
ًالنظامًالسعودى.ًيفاست واوًاملته ً -10
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 "ًيفًالقوانونًًالتصواحلًيفًجورا  ًاألسووا ًاملاليوةًغوريًاملصورفيةًحتكي ًحبثًبعنوان
اجمللوةًالقانونيوةًوالقبوا يةًالوىتًيصودرهاًًيفقدمًللنيورًً"املصر ًوالقانونًالقطر 

 .2013ًمايومركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةً

 مقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذةًاملسوواعديكًلنيوولًدرجووة11ًًكووي ًحت أسووتاذًميووارعًحبثوواً 
 وهجل:ً،جبامعةًالالقا ًابململكةًاألردنية

ًً -ًأ ًمك ًكل ًيف ًاجلنا ية ًالدعواوى ًيف ًالذات ًميري ًعودم ًمادأ والوال تًًاألردندطاي 
 .املتحدةًوا ند:ًدراسةًقانونيةًمقارنة

 ً.:ًدراسةًحتليليةاإلرهاواالقتصاديةًوالقانونيةًلظاهورةًًاألبعاد -ًو

 .قتصاديةًوقانونيةا:ًدراسةًاألردندورًالتيري ًيفًدي ي ًاالستثمارًاألجنيبًيفً -ًت

ًحقوو ً -ً  ًالقانوينًًاإلنسانااية ًالنظام ًالوطينًاألردينيفًظول ًاملركز ًلت ربة ًدراسة :
 .اإلنسانحلقو ً

 Judicial Review & the Visions for Establishing the -ًج
Constitutional Court as a Tool for the Protection of 
Human Rights in Jordan Legal and Political Study 

 Democracy & Judicial Controlling in Jordan, Legal and -ًح
Political study. 

 The Impact of Corruption on Human Rights & Legal -ًل
Mechanism for its Compacting  

 Protection of Minorities Rights under Jordanian and -ًد
Indian Constitutions  

 The Global Financial Crisis from the Perspective of -ًذ
Islamic Law and Economic Theory :  

 Legal Study to the Protection of Journalists under  -ًر
International Humanitarian Law and International 
Human Rights Law.  

 Law Relating to the Crime of Fraud & Its Effects in  -ًز
  ًحبووثًمرسوولًإىلًجملووةًاليووريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةًحتكووي

القووواننيًًيفدراسووةًمقارنووةًً–"نطووا ًاحلمايووةًاجلنا يووةًللمصوونعاتًالرقميووةًبعنوووانً
ً.2010مارسًً،العربيةًحلمايةًح ًامل ل 

 ً عموووادةًالاحوووثًالعلموووجلًً،القوووانونًوالقبوووا ًالاحوووري ًاملقوووارنًيف داوًالقبوووا
ً.2010ً،جبامعةًالاحريك

 ًً ابألردنًًم دوةدرقيةًأعبا ًهيئةًالتدريسًجبامعوةًحبو ًحمالةًمكًجملس6ًًحتكي
امليوواركنيً)املسوواعديك(ًبكليووةًالقووانونًًاجلنووا يمقدمووةًمووكًأحوودًأسووادذةًالقووانونً

جموووالتًعلميوووةًًيفةًوالاحوووو ًمنيوووورةًجبامعوووةًالريمووووعًللرتقيوووةًلدرجوووةًاألسوووتاذي
ً:وهجلًكالتاىلً،2010حمكمةً

منيوورًمب لوةًجامعوةًم دوةًًالتيوري ًاألردىن،ًيفدراسةًً،احلمايةًاجلزا يةًللايئةًمكًالتلو  -1
ً.2007سنة3ًًالعددًً،22للاحو ًوالدراساتًاجمللدً
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قاعوودةًاحلبووورًاليخصووجلًللميووتكجلًعليوو ًإجوورا اتًاحملاكمووةًوأثوورًغيابوو ًعلووجلًاألحكووامً -2
ً،جامعووةًاإلمواراتًالعربيووةًاملتحوودةً–جملوةًاليووريعةًوالقوانونًً،التيووري ًاألردىنًيفاجلزا يوةً

 .2007إبريلًً،30ًا21ًًس

 .2009ً،إنسانً ىرًحجلالبواب ًالقانونيةًمليروعيةًانتعااًاإلنسانًأبعبا ًجس ً -3

 .2009ً،اجلرميةًيفاستخالمًعقوبةًاليريكًابلتدىلًًيفمناقيةًاملناهاًالتيريعيةً -4

عموانًً،دارًالثقافوةًللنيورًوالتوزيو ً،ابحل ًاليخصجلًأمامًالقبوا ًاجلزا وجلًاالدعا نطا ً -5
2006. 

دارًً،ةالنظريووةًالعامووةًلل رميووةًواملسووئوليةًاجلزا يووً،القسوو ًالعووامً–شوورحًقووانونًالعقوووابتً -6
 .2005عمانًً،الثقافةًللنيرًوالتوزي 

 ًجملووةًًًيفقووانونًاجلووزا ًالعموواىن"ًمقوودمًللنيوورًًيفحبووثًبعنوووانً"التوودابريًاالحرتازيووة
 .2009كليةًاآلداوًوالعلومًاالجتماعيةًجبامعةًالسلطانًقابوسًديسمربًً

 ًًحتكووي ًحبووثًمرسوولًإىلًجملووةًاليووريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودة
ًبعنوان:2009ًمايوًً–ابللةةًاإل ليزيةً

The offences of unauthorized access in computer 
crime's legislation, a comparative study 

 ًًدصودرهاًاجلمعيووةًاملصووريةًًالوويجملووةًمصورًاملعاصوورةًًيفحتكوي ًحبووثًمقودمًللنيوور
ًيفقباةًاحملكمةًاجلنا يةًالدوليةًلالقتصادًالسياسجلًواإلحصا ًوالتيري ًبعنوان:ً

ً.2009"ًإبريلًحماكمةًعادلةًيفلو ًلماانتًاحل ً
 ًًًدصودرهاًاجلمعيوةًاملصوريةًًالويجملوةًمصورًاملعاصورةًًيفحتكي ًحبثًمقدمًللنيور

احملاكموووةًًيفلوووماانتًاحلووو ًان:ًلالقتصوووادًالسياسوووجلًواإلحصوووا ًوالتيوووري ًبعنوووًو
ً.2008أمامًاحملكمةًاجلنا يةًالدولية"ًيوني ًالعادلةً

 ًحتكووي ًحبووثًمرسوولًإىلًجملووةًاليووريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودة
ًبعنوان:2008ًأكتوبرًً–ابللةةًاإل ليزيةً

"The Guarantees of Fair Trials in the Iraqi Special Tribunal 
Statute". 

 ًًمناقيووةًوحتكووي ًرسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًمووكًالااحووثًنايوولًحممووودًحسووكًيفشووارع
ًيفحلمايوووةًاجلنا يوووةًلبوووحا ًاجلرميوووةًامولوووواًًيفًلكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًاملنصوووورة

ً.2008مايوًً،اإلنساينًالقانونًالدويل
  ًكليووةًاليووريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةًًحتكووي حبووثًمقوودمًجملووة

 بعنوان:2007ًنوفمربً
ً"Corporate Criminal Liability Under The Criminal Laws of 
Jordan and Australia: A Comparative Analysis". 

 ًمولووواًًيفبنهوواًًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةإىلًًمناقيووةًرسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًًيفشووارع
ً.2006يوني ًً"املسا لًاألوليةًوالعرعيةًيفابلعصلًًاجلنا ياىتصامًالقبا ً"
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 ًًًكليةًاليوريعةًوالقوانونًجبامعوةًاإلمواراتًالعربيوةًًيفحتكي ًحبثًمقدمًللنير جملة
ً".مصريًالعقوبة"بعنوان:2006ًًاملتحدةًمايوً

 ًً درقيووةًأعبووا ًهيئووةًالتوودريسًجبامعووةًالريموووعًحبووو ًحمالووةًمووكًجملووس8ًًحتكووي
امليوواركنيً)املسوواعديك(ًبكليووةًًاجلنووا يمقدمووةًمووكًأحوودًأسووادذةًالقووانونًابألردنً

ًكاآلدجلً:القانونًجبامعةًالريموعًللرتقيةًلدرجةًاألستاذي ًةًوالاحو ًمنيورة
 ًاملسئوليةًاجلزا يةًللطاي . -1

ًسا لًمكافحةًجرميةًغسيلًاألموال.ًو -2
ً.عصرًالعوملةًيفجرميةًغسيلًاألموالً -3
ًاالستنسالًبنيًاإلابحةًوالت ري. -4
ًً.نقلًاألعبا ًالايريةًبنيًاإلابحةًوالت ريً)دراسةًمقارنة( -5
 .القانونًاألردىنًيفاحلمايةًاجلزا يةًحل ًامل ل ً -6

ً.احلمايةًاجلزا يةًألموالًالةريًمكًإسا ةًاستخدامًاحلاملًلاطاقةًاال تمان -7
ً.القبا يةًعلجلًالتوقي ًلمانًحل ًاإلنسانًابحلريةالرقابةً -8
  ًكليوووةًاليوووريعةًوالقوووانونًًيفحبوووثًمقووودمًللنيووورًً،املسوووئوليةًاجلنا يوووةًلألطاوووا جملوووة

 .2005جبامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًينايرً

ً
ً
 

 المقررات الدراسية التي تولى تدريسها
 :)البكارليوس( أوال : مرحلة الليسانس

وبكليوووةًبنهووواًجبامعوووةًًو)بكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًحلووووانًًالعقووواوعلووو ًاإلجووورامًوعلووو ً -1
ولطووالوًالتعلووي ًاملعتوووحًجبامعووةً-ًامعووةًقطووربكليووةًالقووانونًجبًوًامعووةًاإلموواراتجبالقووانونً

وطووالوًًً،لطووالوًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالسوولطانًقووابوسًوً،بنهوواًنظووامًالسوواعاتًاملعتموودة
 (.كليةًاحلقو ًجبامعةًدارًالعلومًابلر  

)العرقووةًًالنظريووةًالعامووةًلل رميووةًوالعقوبووةً–القسوو ًالعووامًاملصوورىًقووانونًالعقوووابتً -2
نظوووامًًولطوووالوًالتعلوووي ًاملعتووووحً-سووونواتًمتعوووددةًالثانيوووةًحبقوووو ًحلووووانًوحبقوووو ًبنهوووا

 .(الساعاتًاملعتمدةًمراتًعديدة

 ً Criminal Law, General Part, Theory ofابإل ليزيوة: -3

Crime. 
اإل ليزيوووةًنظوووامًالسووواعاتًاملعتمووودةًبكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًحلووووانًلطوووالوًشووواعةًاللةوووةً

ًوجبامعةًبنها.
 .Criminology and Penology    ابإل ليزية:ًً -4

مدةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها.لطالوًشعاةًاللةةًاإل ليزيةًنظامًالساعاتًاملعت  
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طوووالوًكليوووةًاحلقوووو ًً،القسووو ًالعوووامً–للمملكوووةًالعربيوووةًالسوووعوديةًًاجلنوووا يالنظوووامً -5
ً.2011-2010ً،ابلر  ًجبامعةًدارًالعلوم

)العرقووةًالثالثووةًًجوورا  ًاالعتوودا ًعلووجلًاألشووخامً–قووانونًالعقوووابتًالقسوو ًاخلووامً -6
ً.(مراتًعديدةًحبقو ًحلوانًوحبقو ًبنها

)العرقوةًالثالثوةًًجرا  ًاالعتدا ًعلوجلًاملصولحةًالعاموةًوجورا  ًاالعتودا ًعلوجلًاألمووال -7
للعووور ًالعاديوووة،ًوليوووعاةًاللةوووةًاإل ليزيوووةًًوجبامعوووةًاإلمووواراتًالعربيوووةًاملتحووودةًحبقوووو ًبنهوووا

ً(.2018حبقو ًحلوانً
ولطلاوةًًموراتًعديودةًبنهواًقوو حب)العرقةًالنها يوةًاملصرىًًقانونًاإلجرا اتًاجلنا ية -8

ً(.حقو ًحلوان
ً)طووووالوًالعرقووووةًالثانيووووةًحبقووووو ًحلوووووانًكمقووووررًاىتيووووارىًالقووووانونًاجلنووووا جلًالوووودوىلً -9

1997،ً1998،ً1999). 

ً.(2000-1998ً)طلاةًالعرقةًالنها يةًحبقو ًحلوانًأصولًاللةةًالقبا يةً-10
ً(.2000ًسنةً)حقو ًحلوانًجرا  ًاملخدراتًيفالتيريعاتًاجلنا يةًاخلاصةًً-11
ًًً،مراتًعديدة(العرقةًالنها يةًحبقو ًبنها-ً)احلمايةًاجلنا يةًللايئةًالايئةًديريعاتً-12
املصووطلحاتًالقانونيووةًابللةووةًاإل ليزيووةًوماوواداًالقووانونًاجلنووا جلًابللةووةًاإل ليزيووةًًً-13

سووونواتًًنهووواوب)العووورقتنيًاألوىلًوالثانيوووةًحبقوووو ًحلووووانًًكموووادةًللمصوووطلحاتًاألجنايوووة
ً.(متعددة
ًكليوةًا ندسوةًًمادةًقوواننيًالانوا ًوا ودمًوالتيوريعاتًاملعماريوةً-14 قسو ًا ندسوةًلطلاوة

ً.1998-1996ًًوكليةًالعنونًاجلميلةًقس ًالعمارةًجبامعةًحلواناملعماريةً
)طوالوًًً)القسو ًالعوام(ًقانونًالعقووابتًاالحتوادىًلدولوةًاإلمواراتًالعربيوةًاملتحودةً-15

ً.(2005-2004ًكليةًاليريعةًوالقانونًجبامعةًاإلمارات
األشوخامًجرا  ًاالعتدا ًعلجلً-قانونًالعقوابتًلدولةًاإلماراتً)القس ًاخلام(ً-16

ً.(2005ً)جامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًواألموالًواملصلحةًالعامة
 .2005ًجامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةً-ًمدىلًالعلومًالقانونيةً-17

معهوودًدوودري ًلوواا ًاليوورطةًأبكادمييووةًسووعدًالعاوودً ًً-ًقووانونًاجلووزا ًالكووويىتً-18
ً.2002-2001للعلومًاألمنيةًبدولةًالكويتً

ً،النظريوووةًالعاموووةًلل رميوووةًوالعقوبوووةً،القسووو ًالعوووامً-قوووانونًالعقووووابتًلدولوووةًقطووورً-19
ً.2013-2007ً،2012-2006ًكليةًالقانونًجامعةًقطروطالااتًًًطالوً
العصوولًطووالوًكليووةًالقووانونًجبامعووةًقطوورًً،قووانونًاإلجوورا اتًاجلنا يووةًلدولووةًقطوورً-20

ًكليوةًأاودًبوك2007ًالدراسجلًالثاىنً )كليوةًمودًالعسوكريةًحم،ًوطالوًالكليوةًالعسوكرية
ً.2006العصلًالدراسجلًاألولًً،بدولةًقطرً(اليرطة
طوالوًكليوةًاحلقوو ًً،النظريوةًالعاموةًلل رميوةً-القس ًالعوامً–قانونًاجلزا ًالعماىنً-21

ً.2010-2009جبامعةًالسلطانًقابوسً
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طووالوًكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًالسووولطانًً،قووانونًاإلجووورا اتًاجلزا يوووةًلسووولطنةًعموووان-22
 .2010قابوسً

 ثانيا : مرحلة الدراسات العليا:   -
ًيووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواكلً،القووانونًالعووامًدبلووومً،موو ًالتعموو ًاجلنووا يالقووانونً -1

ودبلووووومًالقووووانونًالعووووامًحبقووووو ًحلوووووانً،2018ًًإىل2003ًًالسوووونواتًمووووكً
اجلنا يووةًاال تمووانًاملصوور ًمووكًاحلمايووةً:ًمثوولًمولوووعاتًمتعووددةيفً(2018ً)

ً-اخلدااًدراسةًمقارنةً؛ًاجليناتًالوراثيةًواحلمايةًاجلنا يةًللح ً ًاخلصوصوية
؛ًدراسوووةًمقارنوووة؛ًاحلمايوووةًاجلنا يوووةًللحريوووةًاليخصووويةًموووكًالوجهوووةًاملولووووعية

 .؛ًلواب ًاإلثااتًاجلنا جلًابلدليلًاإللكرتوىناحلمايةًاجلنا يةًللايئة

قووارن،ًدبلووومًالعلووومًاجلنا يووةًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووان،ًالقووانونًاجلنووا جلًامل -2
 يفًمولواًاجليناتًالوراثيةًواحلمايةًاجلنا يةًللخصوصية.2018ً

كليووةًاحلقووو ًجبامعووةًًً،القبووا يةًالدراسوواتدبلووومًً،اإلجوورا اتًاجلنا يووةًاملقارنووة -3
ودبلووووووومًالعلووووووومًاجلنا يووووووةً،2014ً،2015ً-2013ً،2013-2011بنهوووووواً

 مثل:ًمولوعاتًمتعددة(ًيف2018ًحبقو ًحلوانً)

إحالةًالدعوىًاجلنا يةًإىلًالقبا ً ًالنظ ًاإلجرا يوةًاملقارنوة،ًدراسوةً ًالقوانونً
األملواىنًوالعرنسويًواإل ليوزىًواألمريكوجلًواملصورى؛ًالتووازنًبونيًالسولطةًواحلريووةً

؛ًاإلثاوووواتًاجلنووووا جلًتحقيوووو ًاالبتووودا جلووجوووووًدقييوووودًسووولطةًالنيابووووةًالعاموووةً ًال
ً.ابلدليلًاإللكرتوىن

أبكادمييووةًاليوورطةًًكليووةًالدراسوواتًالعليووابدبلووومًمكافحووةًاجلوورا  ًاملعلوماديووةً -4
مقووووررًاإلثاوووواتًاجلنووووا جلً ًاجلوووورا  2018ًًإىل2016ًًمبصوووور،ًالعووووامًالدراسوووويً

 املعلومادية.

ًكليوووةًالقوووانونًاجلنوووا جلًالبوووري ،ًدبلوووومًالدراسووواتًالعليووواًيفً -5 العلوووومًالبووورياية،
 .2018احلقو ًجبامعةًحلوان،ً

طلاووةًالدراسوواتًالعليوواًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًً،منوواهاًالاحووثًالعلمووجلًالقووانوىن -6
 .2011-2010ً،ابلر  ًدارًالعلوم

طووالوًالدراسوواتًالعليوواًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًً،الوودعوىًاجلزا يووةًموو ًالتعموو ً -7
ً.2010-2009السلطانًقابوسً

طووالوًالدراسوواتًالعليواًبكليووةًاحلقوو ًجبامعووةًالسوولطانًً،املقوارنًقوانونًاجلووزا  -8
ً.2010قابوسً

لطلاةًالدراساتًالعلياًبدبلومجلًالقوانونًالعوامًًمادةًقانونًالعقوابتًم ًالتعم  -9
ً،1996-1995)األعووووامًالدراسووويةًًبكليوووةًاحلقوووو ًجامعوووةًحلووووانواجلنوووا جلً
ل:ًمكافحووووةًومبولوووووعاتًخمتلعووووةًمثووووً.ومبولوووووعاتًخمتلعووووةً(2002-2003
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غسلًاألموالًيفًالتيريعاتًاملقارنة؛ًاحلمايةًاجلنا يةًللح ًيفًصويانةًالعور ًيفً
ً.اليريعةًاإلسالميةًوالقانونًالولعجلًدراسةًمقارنة

بكليةًالعلومًاجلنا يةًلطلاةًالدراساتًالعلياًبدبلومًًالتيري ًاجلنا جلًاإلسالمجل-10
ً.(2004-2003)احلقو ًجبامعةًحلوانً

 ذات خبرة تطبيقية: مقرراتثالثا : 
عوودةًمووراتًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةً-ًاإلجوورا اتًاجلنا يووةًيفالتطايقووجلًًاجلانوو  -1

ًالقاهرة.
عوووودةًمووووراتًبكليووووةً-ًاجلانوووو ًالتطايقووووجل-موووادةًقووووانونًاإلجوووورا اتًاجلنا يووووةً -2

ً.مبصرًاليرطة
مولووووعاتًخمتلعوووةًًيفًمبصووورالقبوووا يةًللدراسووواتًًالقووووميابملركوووزًحمالوووراتً -3

ًالعاموووووةًوالقبوووووا ًالعسوووووكرىًمنهوووووا:ًجووووورا  ًالانوووووا ًوا ووووودمً؛ًألعبوووووا ًالنيابوووووة
؛ًاإلجرا اتًاجلنا يةًاملقارنةً؛ًجل ًاملخودراتًيفاالمياهاتًالتيريعيةًاحلديثةً

ً.جرا  ًالزراعة؛ًاالمياهاتًاحلديثةًيفًقانونًالعقوابت
مبركوووزًالدراسووواتًالقانونيوووةًوالقبوووا يةًًقوووانونًالعقووووابتًيفحمالوووراتًدطايقيوووةً -4

 .2007-2006ًلنيابةًالعامةًبدولةًقطرألعبا ًا
عووكًأصوولًالاحووثًالعلمووجلًالقوانوىنًلقبوواةًاحملواك ًاإلداريووةًبسوولطنةًًحمالورات -5

ً.2010عمانً
ابلوووودورةًالرابعووووةًللمحووووامنيًًاجلوووورا  ًاملاسووووةًمبهنووووةًاحملاموووواةًواجلوووورا  ًاملسووووتحدثة -6

 .2007ًمركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةً-نيالقطري
وزارةً–مركوووزًالدراسووواتًالقانونيوووةًوالقبوووا يةًً،جووورا  ًالعسوووادًاملووواىلًواإلدارى -7

 .2012ًالعدلًالقطرية
مركوووزًالدراسووواتًً،جووورا  ًاالعتووودا ًعلوووجلًالووونعسًيفالعملوووجلًًاجلنوووا يالتحقيووو ً -8

ً.2013-2012ًالقانونيةًوالقبا يةًالقطرية
قوووانونًًيفحقوووو ًاإلنسوووانًً–ًقوووانونًاجلوووزا ًالكوووويىت:ًًمقووورراتبتووودريسًًقوووام -9

وذلووكًً،إدارةًاملوو حراتًواالجتماعوواتًاألمنيووةً–ًاإلجوورا اتًاجلزا يووةًالكووويىت
مبعهوودًدوودري ًلوواا ًاليوورطةًأبكادمييووةًسووعدًالعاوودً ًللعلووومًاألمنيووةًبدولووةً

ً.2002-2001العامًالتدري ًًيفالدوراتًمكًاألوىلًإىلًالثالثةًًيفالكويتً
ًعووكًمكافحووةًغسوويلًاألموووالًبوورانماًىوواممكافحووةًغسوولًاألموووالًلوومكًً -10

وذلكًمبقرهاًً،أعدد ًاألكادمييةًالعربيةًلرجالًاألعمالًلاعضًاملصرفينيًالعرو
ً.2003العرتةًمكًديسمربًسنةًًيفابلقاهرةً

علووجلًاملتوودربنيًابلوودورةًالتدريايووةًالثانيووةًالووىتًعقوودياًًًالتطايقووجلًاجلنووا يالتحقيوو ً -11
ً.2008يولي ًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنها
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اإلجوورا اتًاجلنا يووةًلبوواا ًاليوورطةًمبديريووةًأمووكًًيفًمعوواهي ًحقووو ًاإلنسووانً -12
ً.2008القليوبيةًبدوراتًخمتلعةًلمكًبرانماًددري ًأغسطسً

25ًبتووواريخًً،مبصووورللمتووودربنيًموووكًهيئوووةًالرقابوووةًاإلداريوووةًً،اإللكرتونيوووةاجلووورا  ً -13
2008ًنوفمربً

واجلوورا  ًالووىتًنووصًعليهوواًقووانونًًوصوولتهاًابجلوورا  ًالتقليديووةًاإللكرتونيووةاجلرميووةًً -14
ً،للمتوودربنيًهبيئووةًالنزاهووةًالعراقيووةً)هيئووةًالرقابووةًاإلداريووة(ً،اإللكوورتوينالتوقيوو ً
 ً.2008ديسمرب27ًًً،القاهرة

لقبووواةًاحملووواك ًاإلداريوووةًبسووولطنةًًاألصوووولًاملنه يوووةًللاحوووثًالعلموووجلًالقوووانوىنً -15
 .2010عمانًمايوً

للقبوواةًالقووانونًاليموو ًًيفجوورا  ًاإلرهوواوًمووكًالوجهووةًاملولوووعيةًواإلجرا يووةً -16
املعهوودًالعوواىلًً–ًووكووال ًالنيابووةًالعامووةًوأعبووا ًهيئووةًمكافحووةًالعسووادًاليموو 

 .2010ديسمربً-نوفمربصنعا ًً،للقبا 
ً
ً
ً
 

أهم البحوث والمؤلفاتأثرًالسياسةًالتيريعيةً
علجلًدقليلًاالستثماراتًيفًمصر-دراسةًنقديةًمقارنة،ًحبثًمقدمًإىلًم حرًدورً

اجلمعيةًاملصريةًلالقتصادًًعقدد التيري ًيفًحتقي ًأهدا ًالتنميةًاملستدامة،ًوالذىً
،ًالقاهرةًابالشرتاعًم ًاملنظمةًالعربيةًللتنميةًاإلداريةًالسياسيًواإلحصا ًوالتيري 

.صعحة86ًيف2018ًًنوفمرب7-8ًً  

دراسوةًمقارنوةً ًلوو ًدعوديالتًً،والعصولًفيو بنظرًاملولواًإلزامًحمكمةًالنقضً -1
 حرًالعدالوووووةًاجلنا يوووووةًوحتووووود تً،ًحبوووووثًمقووووودمًإىلًموووووقوووووانونًاإلجووووورا اتًاجلنا يوووووة

،ًالذىًنظمت ًوحودةًأحبوا ًالقوانونًواجملتمو ًابجلامعوةًاألمريكيوةًابلقواهرةًإصالحها
 .2018إبريلًسنة3ًًإىل1ًًيفًالعرتةًمكً

2-  Outlines of Criminal Law, General Part, The 
Crime, Dar Al Nahda Al Arabia, Cairo, 2018, 192 pp. 

 .2018،ًدارًالنهبةًالعربية،ًجرا  ًاالعتدا ًعلجلًاألموال -3

دراسووووةًيفً،ًدراسووووةًيفًالتيووووريعاتًاجلنا يووووةًاملقارنووووةً،االحتيووووالًيفًعقووووودًالتوووو مني -4
مقاووووولًللنيوووورًمب لووووةًمصوووورً،ًالقووووانونًاملصوووورىًواألملوووواىنًواألمريكووووجلًواإلمووووارادجل

املعاصرة،ًالىتًيصدرهاًاجلمعيوةًاملصوريةًلالقتصوادًالسياسوجلًواإلحصوا ًوالتيوري ،ً
 .2017ً،ًأكتوبر528ًالعدد
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 صعحة.262ً،ًيف2018ً،ًدارًالنهبةًالعربية،ًاجلرا  ًاملبرةًابملصلحةًالعامة -5

ًلوومكًم لوو ًميوورتعًعووكًالعسووادًوحقووو ًاإلنسووان،املواجهووةًاجلنا يووةًللعسوواد،ً -6
 .2017بتكلي ًمكًوزارةًالتعلي ًالعاىل،ً

السياسوووةًالتيوووريعيةًملكافحوووةًا  ووورةًغوووريًامليوووروعةًومووودىًادعاقهووواًمووو ًأصوووولً -7
دراسةًنقدية،ًحبثًمقدمًإىلًامل حرًالسنو ًالساب ًعيرًلكليوةً-الت ريًوالعقاو

علوجلًبعنوانًاألبعادًالقانونيةًلله ورةًغوريًاليورعيةًو اثرهواًاحلقو ًجبامعةًاملنصورةً
 صعحة(.61ً،ًملًحتكيم ًونيرًلمكًأعمال ً)2017إبريل20ًً-19التنمية،ً

-النظامًالقوانوىنًلألمووالًوالعقوودًالعاموةًوأثورىفًعلوجلًدقليولًاالسوتثماراتً ًمصور -8
ًكليةًاحلقوو ًجبامعوةًاملنصوورةًعوكًاألبعوادًًقدمحبثً ،دراسةًنقديةًمقارنة إىلًم حر

،ًملًحتكيموو 2016ًإبريوول27ًً-26يووةًالقانونيووةًواالقتصوواديةًللميووروعاتًالقوم
 صعحة(.117ًونيرًلمكًأعمال ً)

بوونيًاملعووايريًالدوليووةًونصووومًالقووانونًًالسياسووةًالوقا يووةًملكافحووةًجوورا  ًالعسوواد -9
ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوو ،املصوورى اًعووكًالقووانونًومكافحووةًحبووثًمقوودمًإىلًموو حر
القوانوىنًواالقتصوادى،ًمب لوةًالعكورً،ًملًحتكيم ًونير2016ًإبريل27ًًالعسادً

 .192إىل137ًًمً

،ًدراسوووةًدراسوووةًمقارنوووة-لوووواب ًقاوووولًالووودليلًاإللكووورتوىنً ًاإلثاووواتًاجلنوووا جل -10
ألقيووتًعلووجلًطووالوًدبلووومًالدراسوواتًالعليوواً ًمكافحووةًاجلوورا  ًاملعلوماديووةًبكليووةً

 صعحة.90ًيف2016ً،2018ًًتًالعلياًأبكادمييةًاليرطة،ًالدراسا

،ًجلووانًاحلكوو ًعلووجلًالرسووا لً ًختصووصًالقووانونميووكالتًاإلشوورا ًوديووكيلً -11
جلنووةًقطووااًالدراسوواتًالقانونيووةًًايعقوودإىلًورشووةًالعموولًالووىتًًقوودمتورقووةًعموولً

-بعنووانًدطوويرًالدراسواتًالعليواً ًالقوانونً-لل امعواتًاملصوريةابجمللسًاألعلوجلً
 ًرحواوًجامعووةًأسووانً ًيووومجلًًعقودتميوكالتًالواقو ًو فووا ًاملو مول،ًوالووىتً

 .2016ًفرباير3،2ًً

العسادًلرورةًللتنميوةً ًالعواملًجرا  ًالتوازنًبنيًدي ي ًاالستثمارًومكافحةً -12
ًكليووةًاحلقووو ًقوودمًحبووثًصووعحة(،130ًًدراسووةًنقديووةًمقارنووة،ً)،ًالعوورىب إىلًموو حر

التحووود تًالقانونيوووةً-ملنووواًالعوووريباعوووكًمصووورًوعاخلوووامسًعيووورًجبامعوووةًاملنصوووورةً
ً،ًوألقوووجلًابملووو حرًونيووورًلووومكًأعمالووو .2015ًموووايو6ًً-5واألبعوووادًاالقتصوووادية

ًكليةًاحلقو ًجبامعةًطنطاًعكًالقانونًواالستثمارًًجان ًمن وقدمً -29إىلًم حر
 ،ًوألقجلًلمكًجلساد ًونيرًلمكًأعمال .2015إبريل30ًً

،ًحبووثًقووودمًإىلًمقارنوووةنقديووةًدراسوووةً-إصووالحًنظوووامًالعدالووةًاجلنا يوووةً ًمصوور -13
املووو حرًالعلموووجلًالتاسووو ًلكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًبنهووواًبعنووووانً"الدراسووواتًالقانونيوووةً

،ًأعموالًاملو حرًعوددًىوامًموك2015ًإبريولًسونة28ًًومستقالًوطك"،ً ًيومً
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ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهووا،ً ،5ًًسجملووةًالعكوورًالقووانوىنًواالقتصووادىًالووىتًيصوودرها
 .1027-898،ًم2ًما2015ً

،ًحبوثًقودمًإىلًدراسوةًنقديوةًمقارنوة-جلنا يةًللمالًالعاماولةًواحلمايةًعقودًالد -14
امل حرًالعلمجلًالتاس ًلكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًسوال ًالوذكر،ًأعموالًاملو حرًعوددً
ًكليةًاحلقوو ًجبامعوةًبنهوا،ً ىامًمكًجملةًالعكرًالقانوىنًواالقتصادىًالىتًيصدرها

 .1079-1029اجمللدًالثاىن،ًم2015ًًالسنةًاخلامسة،ً

مقرتحووواتًلتووودريسًالقوووانونًابجلامعووواتً-لتعلوووي ًالتعووواعليً ًدووودريسًالقوووانونا -15
،ًالعلمجلًالتاس ًلكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًسال ًالوذكر،ًجملوةًالكليوةًعوددًاملصرية

 1095-1080،ًم2015ًىامًابمل حر،ًالسنةًاخلامسةً

التحقيوو ًًيفالتوووازنًبوونيًالسوولطةًواحلريووةًووجووووًدقييوودًسوولطةًالنيابووةًالعامووةً -16
،ًيوالعرنسوًوالقوانونينيًاألملواينً مقارنوةًبونيًالقوانونًاملصوًرنقديوةًدراسةًًاالبتدا جل،

صووووعحة.ًوأصوووولًهووووذىف200ًً،ً 2015ًًالطاعووووةًالثانيووووة،ًدارًالنهبووووةًالعربيووووةً
التاسوو ًلكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًاملنصووورة،ًعووكًًياملوو حرًالعلمووالدراسووةًحبووثًقوودمًإىلً

،2004ًمووارس31ًً-30واملتةوورياتًاحملليووةًواإلقليميووةًوالعامليووةًًيالنظووامًالقبووا 
 ىف.وملًحتكيم ًونيًر

الطاعوووةًدراسوووةًمقارنوووة،ً،ًاخلصوصووويةًيفاجلينووواتًالوراثيوووةًواحلمايوووةًاجلنا يوووةًللحووو ً -17
 صعحة.230ً،ًيف2016ًالثانية،ًدارًالنهبةًالعربيةً

امعوةًجبم حرًا ندسةًالوراثيةًبونيًاليوريعةًوالقوانونًإىلًوقدًقدمًأصلًهذىفًالدراسةً
املووو حرًالعلموووجلًإىلًًوً،2002مووايوًسووونة8ًًإىلًًموووك5ًًاإلموواراتًالعربيوووةًاملتحووودةً

اجلوانوو ًالقانونيووةًواالقتصوواديةًمولووواًًالعاشوورًلكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًاملنصووورةًعووك
مثًً،2006إبريووولًسووونة3ً،4ًً،ًا ندسوووةًالوراثيوووةواليووورعيةًالسوووتخداماتًدقنيووواتً

بنووودوةًالتطلعووواتًاألىالقيوووةًلتطايقووواتًعلوووومًالوراثوووةًالايوووريةًيفًالعووواملًًنقووو ًوألقوووجل
املركزًالعورىبًللدراسواتًاجلينيوةًودا ورةً-لعلومًالوراثةًالايريةًابمل حرًالعرىبًالثاىنًالعرىب

ونيوورًعلووجلًموقوو ًً.2007مربًنوووف22ًإىل20ًًاليووئونًاإلسووالميةًوالعموولًاخلووريىًبوودىبً
 املركووووووووووووووووووووووووووووزًعلووووووووووووووووووووووووووووجلًشوووووووووووووووووووووووووووواكةًاإلنرتنووووووووووووووووووووووووووووتًابلصوووووووووووووووووووووووووووووتًوالصووووووووووووووووووووووووووووورة:

www.cags.org.ae/arabicmultimedia.html 
 حرًملووووحبووووثًقوووودمًً،دراسووووةًمقارنووووة-اخلصوصوووويةًاجلينيووووةً ًاإلجوووورا اتًاجلنا يووووة -18

ًكليوووةًالقوووانونًالكويتيوووةًالعامليوووة،ًالتحووود تًاملسوووت دةً للخصوصووويةًالوووذىًنظمتووو 
يونيوووووو 3ً،ًس10ًالعووووووددً،ًالكليووووووة لووووووةًمب،ًونيوووووور2015ًفربايوووووور15-16ًً

ً.836-756،ًم2015ً
حبوثًً،دراسوةً ًالقوانونًاجلنوا جلًاملقوارنً-ا اد ًاحملمولًك داةًللتنصتًواملراقاوة -19

األهوورامًالكنديووةًًموو حرًميووروعاتًنظوو ًاملعلوموواتًالووذىًعقددوو ًجامعووةمقوودمًإىلً

http://www.cags.org.ae/arabicmultimedia.html
http://www.cags.org.ae/arabicmultimedia.html


 السيرة الذاتية للدكتور أشرف توفيق شمس الدين حسن

 

Page 40 of 43 
 

21ً-20وجامعوةًسوويناًابالشوورتاعًموو ًوزارةًاالدصواالتًبعنوود ًسووعينكسًاب وورم،ً
املوو حرًالعلمووجلًالرابوو ًالووذىًعقددوو ًً،ًوأصوولًهووذاًالاحووثًقوودمًإىل2015ًمووارسً

ًونيرًيفًجملةًالكلية.2010ًًإبريل28ًً-27كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًيومجلً
أثنوووا ًالتظووواهرًدراسوووةًحتليليوووةًنقديوووةًلتيوووريعاتًًالواقعوووةاملسوووئوليةًاجلنا يوووةًعوووكًاجلووورا  ً -20

مووو حرًاحلووو ًيفًالتظووواهرًالوووذىً،ًالتظووواهرًوالت مهووورًوقبوووا ًاحملكموووةًالدسوووتوريةًالعليوووا
ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها،ًمايوً  .2014عقدد 

يصودرهاًًالوي،ًجملةًالدستوريةًنقدًنصومًاحلر تًوالعدالةًاجلنا يةًيفًالدستورًاجلديد -21
 .2014ً،ًإبريل25العددًً،12السنةًًةًالدستوريةًالعلياًاملصرية،احملكم

http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/25/Prof.Ashraf_25.htm 

دعليوووو ًعلووووجلًمووووذه ًالقبووووا ًًاملسوووواعدةًبطريوووو ًاالمتنووووااًعلووووجلًقتوووولًاملتظوووواهريك -22
ًكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةً،ًاملصووورى بنهوووا،ًموووايوًمووو حرًاحلووو ًيفًالتظووواهرًالوووذىًعقددووو 
2014. 

23- Criminal Law and Criminal Procedure Law, Legal 
Terminology, 2014, 190 pages. 

دراسووةًمقارنووة،ًاجمللووةً–لووواب ًدقووديرًالنيابووةًالعامووةًملال مووةًرفوو ًالوودعوىًاجلنا يووةً -24
ًالقطريوةوزارةًالعودلً–مركوزًالدراسواتًالقانونيوةًوالقبوا يةًً-القانونيةًوالقبوا يةً

2014. 

25- Lectures on Criminology and Penology, 2014. 
ًجووووووووووووووووووووووورا  ًاالسوووووووووووووووووووووووتثمارًًيفمووووووووووووووووووووووودىًمال موووووووووووووووووووووووةًالسياسوووووووووووووووووووووووةًالتيوووووووووووووووووووووووريعيةً -26

موو حرًاآلفووا ًالقانونيووةًواالقتصوواديةًلالسووتثمارًبعوودًثووورةًً،نظوورةًنقديووةًللقووانونًاملصوورى
إبريوووولً-29-28كليووووةًاحلقووووو ًجبامعووووةًبنهووووا،ًًً،ينووووايرًو ًلووووو ًالدسووووتورًاجلديوووود25ً

 صعحة.90ً،ًعددًىام-جملةًالكليةًًيفمنيورًً،2013

دقريورًمقودمًإىلًاجلمعيوةًالت سيسوويةًً،مقرتحواتًلولو ًنصوومًالدسوتورًاملصورىًاجلديود -27
وكووذلكًمقرتحوواتًلتعووديلًالدسووتورًاجلديوود،ًدقريوورًمقوودمًإىلًً.2012لولوو ًالدسووتورً

 صعحة.42ًيف2013ًًجلنةًدعديلًالدستورً

دراسووةًً،الوطنيووةًواالدعاقيوواتًالدوليووةجرميووةًىطوو ًالطووا راتًبوونيًنصووومًالتيووريعاتً -28
ًكليوووةًالقوووانونًجبامعوووةًاإلمووواراتًالعربيوووةً مقدموووةًإىلًمووو حرًالطوووريانًاملووودىنًالوووذىًعقددووو 

 الراب .أعمالًامل حرًاجمللدًً،2012املتحدةًبدىبًإبريلً

ً،دارًالنهبوووةًالعربيوووةً،الووونظ ًاإلجرا يوووةًاملقارنوووةًيفإحالوووةًالووودعوىًاجلنا يوووةًإىلًالقبوووا ً -29
 صعحة.441ًًيف2012ًالطاعةًالثانيةً

،ًالطاعوووةًصوووعحة789ًًيف2015ًالطاعوووةًالرابعوووةًً،رحًقوووانونًاإلجووورا اتًاجلنا يوووةشووو -30
ً.2017مرحلةًماًقالًاحملاكمةً-اخلامسةًاجلز ًاألول

 صعحة.287ًً،2012دارًالنهبةًالعربيةًً،الثانيةالطاعةًً،حلمايةًاجلنا يةًللايئةا -31

 صعحة.250ًًيفً،2012ً،دارًالنهبةًالعربيةً،أصولًعل ًاإلجرام -32
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ً،النظريووووةًالعامووووةًلل رميووووةًوالعقوبووووةً-القسوووو ًالعووووامً،شوووورحًقووووانونًالعقوووووابتًالقطوووورى -33
ًصعحة.883ًًيفً،2010الطاعةًاألوىلًً،مطاوعاتًجامعةًقطر

حمالراتًألقيوتًعلوجلًطلاوةًالدراسواتًً،قانونًاإلجرا اتًاجلزا يةًالعماىنًيفحمالراتً -34
ً،صوووعحة500ًً،العليووواًوقسووو ًالاكوووالوريوسًبكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًالسووولطانًقوووابوس

2009-2010.ً
ًيفاجلوووز ًاألولًً،2000الطاعوووةًالثانيوووةًً،دارًالنهبوووةًالعربيوووةً،أصوووولًاللةوووةًالقبوووا ية -35

اجمللووةًًيفًأصووولًصووياغةًاألحكووامًالقبووا يةوقوودًنيوورًجووز ًمنوو ًبعنوووان:ًًصووعحة.110ً
ًكمووا2010ًًيفً،دصوودرهاًاحملكمووةًالعليوواًبوووزارةًالعوودلًبسوولطنةًعمووانًالوويالقبووا يةً ،

نيووورًجوووز ًمنووو ًيفًاجمللوووةًالقانونيوووةًوالقبوووا يةًالوووىتًيصووودرهاًمركوووزًالدراسووواتًالقانونيوووةً
112ًً-46ًم68ً،2012ًًًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطرية،ًالعددً

لومكًعوددًً،الرقابوةًعلوجلًاليورعيةًاجلنا يوةًيفاًالدورًاخلال ًللمحكمةًالدسوتوريةًالعليو -36
علووجلًإنيوا ًاحملكمووةً ىوامًموكًجملووةًاحملكموةًالدسووتوريةًالعليواًمبناسوواةًمورورًأربعوونيًعامواً 

ً.2009الدستوريةًالعلياًفربايرً
نيورًً،قبا ًاحملكمةًالدستوريةًالعلياًًيفالبواب ًالدستوريةًلنصومًالت ريًوالعقاوً -37

.2008ًً،13العووددًً،مب لووةًالدسووتوريةًالووىتًدصوودرهاًاحملكمووةًالدسووتوريةًالعليوواًمبصوور
ًكذلكًعلجلًموق ًاحملكمةًعلجلًشاكةًاإلنرتنت: ًونير

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/eladdelsalthahwer1.asp 

ً،دراسوووةًمقارنوووةً–القبوووا ًالدسووتورىًًيفاجلرميوووةًًيفاملسووئوليةًاجلنا يوووةًوالووورككًاملعنوووىًً -38
أكتووبرًً،14العوددًرقو ًً-جملةًالدستوريةًالىتًيصدرهاًاحملكمةًالدستوريةًالعليواًمبصورً

ًونيووووووووووووووووورًعلوووووووووووووووووجلًموقووووووووووووووووو ًاحملكموووووووووووووووووةًعلوووووووووووووووووجلًشووووووووووووووووواكةًاإلنرتنوووووووووووووووووت.ً،2008
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/ashraf.htm     

املووو حرًالعلموووجلًاألولًً،"دراسوووةًمقارنوووة"ًاحلمايوووةًاجلنا يوووةًلال تموووانًاملصووور ًموووكًاخلوووداا -39
ً-وطاو ًكم لو ،2004ًموارس22ًً-21ً،لكليةًاحلقو ًبانهواًفوراًجامعوةًالزقوازي 

ً.ًًصعحة236ًًيفً،2008ً،دارًالنهبةًالعربية
دراسوةًمتعوددةًاجلوانو ًقوامًً،السياسةًالتيريعيةًحلمايةًاألر ًالزراعيةًومودىًفعاليتهوا -40

اجلانو ًًأعودهباًقطااًىدمةًاجملتم ًجبامعةًبنهاًعكًظاهرةًالتعدىًعلجلًاألر ًالزراعيةً
ً.2008جامعةًبنهاًًً،منهاالقانوىنً

دارًالنهبووةًً،والعقوبووةًالنظريووةًالعامووةًلل رميووةً،القسوو ًالعووامً–شوورحًقووانونًالعقوووابتً -41
ً.صعحة613ًًيف5201ًًالرابعةالطاعةًً،العربية

ً،القووانونًالقطوورىًواملقووارنًيفدراسووةًً-الرقابووةًعلووجلًالتحقيوو ًاالبتوودا جلًيفدورًالقبووا ً -42
نيرًابجمللةًالقانونيةًوالقبا يةًالىتًيصودرهاًمركوزًالدراسواتًالقانونيوةًوالقبوا يةًبووزارةً

ًصعحة.100ًًيفً،2007ً،2-1اً،العدلًالقطرية
اجمللوةًالقانونيوةًً،ادعاقهواًمو ًالدسوتورًالقطورىلوا  ًالت ريًالصوادرةًبنوا ًعلوجلًقوانونًومودىً -43

ً.2ً2007اً،مركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةً،والقبا ية

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/eladdelsalthahwer1.asp
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/ashraf.htm
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/ashraf.htm
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دورةًإعووودادًاحملوووامنيًالقطوووريني،ًمركوووزًبوووحمبوووراتًألقيوووتًً،اجلووورا  ًاملاسوووةًمبهنوووةًاحملامووواة -44
    .2007ً،القطريةوزارةًالعدلًً–الدراساتًالقانونيةًوالقبا ية

دارًالنهبوةًً،"احلمايةًاجلنا يوةًللحريوةًاليخصويةًموكًالوجهوةًاملولووعيةً"دراسوةًمقارنوة -45
ًصعحة.387ًًيف2007ًالطاعةًالثانيةًً،العربية

كليوةًلًالثوايناملو حرًالعلموجلًً،الصحافةًواحلمايوةًاجلنا يوةًللحيواةًاخلاصوةً"دراسوةًمقارنوة" -46
مثًً،1999مارس15ًًإىل14ًًمكًً،انونمولواًاإلعالمًوالقًيفاحلقو ًجبامعةًحلوانً

ً.صعحة117ًًيف2007ًطا ًكم ل ،ًدارًالنهبةًالعربيةً
دراسووةًقوودمتًإىلًموو حرًً،دراسووةًنقديووةًلقووانونًمكافحووةًغسوولًاألموووالًاملصوورىًاجلديوود -47

اجلمعيوةًاملصوريةًلالقتصوادًالسياسوجلًواإلحصوا ً-اجلوان ًالقانونيةًللعملياتًاملصورفيةً
أعيووودًنيووورىفًبعووودًًوونيووورًلووومكًأعموووالًاملووو حر2002ًًديسووومرب20ًً-19والتيوووري ً

ً،"موودىًمال مووةًميووريًغسوولًاألموووالًللقواعوودًاملصوورفية"دنقيحوو ًواإللووافةًإليوو ًبعنوووانً
جامعووووةً حرًاألعمووووالًاملصوووورفيةًاإلليكرتونيووووةًبوووونيًاليووووريعةًوالقووووانونًالووووذىًعقددوووو ًمبوووو

-1413م4ًًجً،2003مووووووووايو12ًً-10اإلموووووووواراتًالعربيووووووووةًاملتحوووووووودةًبوووووووودىبً
ً.صعحة120ًًيفً،2007دارًالنهبةًالعربيةًً،مثًطا ًكم ل ً.1504

مو حرًً،مو ًأصوولًاليورعيةًاجلنا يوةومدىًادعاقهواًالتيريعيةًملكافحةًاإلرهاوًالسياسةً -48
15ً-14الزقوووازي ًكليوووةًاحلقوووو ًجبامعوووةًعقددووو ًًحنووووًمكافحوووةًعلميوووةًلهرهووواوًالوووذىً

ًيف2006ًً،دارًالنهبوووةًالعربيوووةً،مثًطاووو ًكم لووو ًبعووودًدنقيحووو ً،2006فربايووورًسووونةً
صووعحة.ًونيوورًاجلانوو ًاألكووربًمنوو ًبعوودًدنقيحوو ًمب لووةًاحملكمووةًالدسووتوريةًالعليووا143ًً
ًكماًنيرًعلجلًموقعهاًعلجلًشاكةًاإلنرتنت.ًً،2007سنةًً،12العددًً،مبصر

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/chairmanword.asp 
كادمييووةًألاألولًًالعلمووياملوو حرًً،دراسووةًمقارنووةً-احلمايووةًاجلنا يووةًللمسووتندًاإلليكوورتوىنً -49

ونيورًً،447-331م1ًًجً،حبوو ًاملو حرً،2003إبريول28ًً-25شرطةًدىبًمكً
ًكليوووةً لووومكًأحبوووا ًمووو حرًاألعموووالًاملصووورفيةًبووونيًاليوووريعةًوالقوووانونًالوووذىًعقددووو  أيبووواً 

-483م2ًًجً،2003موووووايو12ًً-10اليوووووريعةًوالقوووووانونًجبامعوووووةًاإلمووووواراتًموووووكً
ً.ًًًًصعحة193ًًيف2006ًبعدًدنقيح ،ًدارًالنهبةًالعربيةًكم ل ًنيرًًًمثً،573

حنووًمكافحوةًعلميوةًلهرهواوًم حرًً،القانونًاملصرىًواملقارنًيفالرها كًًاحت ازجرميةً -50
ًكليوةًاحلاسوااتًجبامعوةًالزقوازي ًعقدد ًًالذىً كليةًاحلقو ًجبامعةًالزقازي ًابالشورتاعًمو 

ًصعحة(.90ً)ً،2006فرباير15ًً-14ومعهدًاألهرامًاإلقليمجلًللصحافةًيومجلً
مولووواًًيفلوومكًم لوو ًميوورتعًً،احلمايووةًاجلنا يووةًللت ووارةًاإللكرتونيووةً"دراسووةًمقارنووة" -51

وجامعوةًاإلمواراتًًظويبصوناعةًوميوارةًأبووًغرفوةًً،"احلمايةًالقانونيةًللت ارةًاإللكرتونيوة"
ًصعحة.124ًًيف2006ًالعربيةًاملتحدةً

،ًدراسوةًاليريعةًاإلسالميةًوالقوانونًالولوعجلًيفصيانةًالعر ًًيفاحلمايةًاجلنا يةًللح ً -52
ً،وأعيوودًطاعهووا1994ًةًاحلقووو ًجبامعووةًالقوواهرةًإىلًكليووًقوودمتمقارنووة،ًرسووالةًدكتوووراىفً

ً.صعحة527ًًيف2004ًدارًالنهبةًالعربيةً

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/chairmanword.asp
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/chairmanword.asp
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عصورًالعوملوةًًيف حرًالوقايةًمكًاجلرميةًمبًحبثً،التيريعاتًاملقارنةًيفميريًغسيلًاألموالً -53
ًكليةًاليريعةًوالقانونًجبامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًابالشرتاعًمو ًأكادمييوةً الذىًنظمت 

مثًنيوورًًً،صووعحة105ًًيف2ًموواًً،2001مووايو8ًً-6انيوو ًالعربيووةًللعلووومًاألمنيووةًمووكً
وقووودًانلًهوووذاًامل لووو ًجوووا زةًًصوووعحة.182ًًيفً،2001كم لووو ،ًدارًالنهبوووةًالعربيوووةً

ً.2002لسنةًًاجلنا يالقانونًًيفالدولةًالتي يعيةً
ًصعحة.224ًًيف2001ًدارًالنهبةًالعربيةًً،التيري ًاملصرىًيفجرا  ًاملخدراتً -54
دصودرهاًاجلمعوةًًالويجملوةًمصورًاملعاصورةًً،دراسوةًمقارنوةًالتصودىًيفح ًاحملكموةًاجلنا يوةً -55

-يولي ً،91السنةًً،460-459التيري ًالعددًواإلحصا ًًواملصريةًلالقتصادًالسياسجلً
ً.803إىل694ًًًمً،2000ًأكتوبر

الطاعووةًاألوىلًً،جوورا  ًاالعتوودا ًعلووجلًاألشووخامًيفًشوورحًقووانونًالعقوووابتًالقسوو ًاخلووام -56
ًصعحة.299ًًيفً،2000سنةً

جملوووةًحقوووو ًحلووووانًللدراسووواتًالقانونيوووةًً،اجلرمووواىنًاجلنوووا يالنظوووامًًيفدورًالنيابوووةًالعاموووةً -57
ً.1999مثًطا ًكم ل ًً،304-160مًً،1999ًيولي ً،2اً،واالقتصادية

الطاعوووةًصوووعحة،261ًًًيف1998ًدارًالنهبوووةًالعربيوووة،ًً،الووودويلًيماووواداًالقوووانونًاجلنوووا  -58
ًصعحة.304ًًيف1999ًالثانيةً

دراسووةًدعصوويليةًألحكووامًقووانونًدوجيوو ًودنظووي ًً،شوورحًقووانونًدوجيوو ًودنظووي ًأعمووالًالانووا  -59
الطاعوةًً،1996ً،أعمالًالانا ًمكًالوجهوةًاجلنا يوةًواملدنيوةًواإلداريوة،ًدارًالنهبوةًالعربيوة

ًصعحة.280ً 1998ًًالثانيةً
،ًدراسوةًمقدموةًماهيةًالععلًحملًالت ريً ًقبا ًاحملكمةًالدستوريةًالعلياً"دراسةًمقارنوة" -60

31ً-30األولًلكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووانًالووذىًعقوودًابلقوواهرةً ًًيإىلًاملوو حرًالعلموو
ًصعحة.55ًعمال ً ًأبونير1998ًًمارسً

قودمًإىلًنودوةًاالمياهواتًًدقريورً،مالحظاتًعلجلًميرواًقانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًاجلديد -61
ًينوا اجلمعيوةًاملصوريةًللقوانونًاجلًعقودياًالياجلديدةً ًميرواًقانونًاإلجرا اتًاجلنا يةً

ًالقاهرة.1997ًمايو28ًًً 
يعاتًاملعماريوةًدقريرًمقدمًإىلًنودوةًالتيوًرً،يعيةً ًجمالًدنظي ًأعمالًالانا السياسةًالتيًر -62

 .القاهرة1996ًًديسمرب10ًلسًاألعلجلًللثقافةً ًاجملً-ً واإلبدااًاملعماًر

ًصعحة.150ًيفًً،1996ً،املصلحاتًالقانونيةًالعامةًابللةةًاإل ليزية -63
 حرً"امليوكالتًالعنيوةًملودقريورًمقودمًً،اجلنا يةًللمستهلكًمكًمر ًجنونًاألبقارًاحلماية -64

ً.1996يلًإبًر20ًً،كليةًاحلقو ًجامعةًالقاهرةًً،والقانونيةًاملتعلقةًمبر ًجنونًالاقر"
دراسووةًمنيووورةًً،القيووودًالووواردةًعلووجلًسوولطةًاحملكمووةًاالسووتئنافيةً ًنظوورًالوودعوىًاجلنا يووة -65

   .246-215،ًم1989ًً،العددًاألولً،22السنةًً،مب لةًالقباةًالعصلية


