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ًاتريخًوحملًامليالدً16ً:نوفمربًً-ً1962القاهرةً .اجلنسيةً:مصرىً .ًاحلالةًاالجتماعيةً:متزوجً .تًالقاهرةً:حممول00201006830306ً-ً00201282240032ًً:

بريدًالكرتوينً shamseldin7@yahoo.comً:

 -الدرجات العلمية

 دكتوووراىفً ًالقووانونًاجلنووا يًاملقووارنًمووكًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالقوواهرةًً،انلووتًاعووااً را ً
أعبووا ًجلنووةًاملناقيووةًدقووديرًجيوودًجووداًم و ًمرداووةًاليوور ً،وأوصووتًالل نووةًبتااد وواًم و ً
اجلامعوواتًاألىوورىًوطاعهوواًعلووجلًنعقووةًاجلامعووةً،اش ورا ًاألسووتاذيكًالوودكتورًحممووودً ي و ً
حس و ًأسووتاذًالقووانونًاجلنووا يً ًور وويسًجامعووةًالقوواهرةًوعميوودًكليووةًاحلقووو ًهبوواًالسوواب ً،
وال وودكتورًيوسو و ًقاسو و ًأس ووتاذًاليو وريعةًاإلس ووالميةً ًووكي وولًكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًالق وواهرةً
الساب ً،ونوقيتًبتاريخًً29ديسمربًً ً.1994
 دبلومًالعلومًاجلنا يةً-كليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرةًً .1986
 دبلومًالدراساتًالعلياًيفًالقانونًالعامًمكًكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرةًً .1984
 دبلومًالدراساتًاإلسالميةً-معهدًالدراساتًاإلسالمية-وزارةًالتعلي ًالعايلًً .1987
 ليسانسًاحلقو ً،1983ً،مكًكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرة.

 -خبرات وظيفية أكاديمية

 ر يساًلقسو ًالقوانونًاجلنوا جلًبكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًحلووانًاعتاواراًموكًً26إبريولًً2018
وحىتًاآلن.
 أسووتاذاًًبقس و ًالقووانونًاجلنووا جلًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووانًاعتاوواراًمووكًً31ينووايرًسوونةً
ً2018اتريخًالنقلًإىلًجامعةًحلوانًوحىتًاآلن.
 أستاذاًًبكليةًاحلقوو ًجبامعوةًبنهواًور يسواًلقسو ًالقوانونًاجلنوا يًهبواًاعتاواراًموكًأولًيوليو ً
ً2013وحىتًً31ينايرًسنةً.2018
 املنس و ًاألكووادمييًلووربانماًالدراسووةًالقانونيووةًابللةووةًاإل ليزيووةًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواً
(.)2014-2012
 أستاذاًًبكليةًالقانونًجبامعةًقطرًاعتااراًمكًً2012/9/2وحىتًً30يوني ًً .2013
 أستاذاًًور يساًلقس ًالقانونًاجلنا يًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًً-يولي ً.2011
ً عميو ووداًًلكليو ووةًاحلقو ووو ًجبامعو ووةًدارًالعلو ووومًابلو وور ًابإلانبو ووةًاعتاو وواراًمو ووكًً18سو وواتمربً
ً،2010وأستاذًالقانونًاجلنا جلًهباً،اعتااراًمكًً29ساتمربًسنةً.2010
 أسووتاذاًًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالسوولطانًقووابوسًاعتاوواراًمووكًً14أغسووطسًً2009وحووىتً
هنايةًأغسطسًً .2010
ً وكيالًلكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًليئونًىدمةًاجملتم ًودنميةًالايئةًً19ساتمربًً .2007
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ً أستاذاًًللقانونًاجلنا يًبكليةًالقانونًجبامعةًقطرًاعتااراًمكًً10ساتمربًً،2006وحىتً
ً30أغسطسًً .2007
ً املنس ًاألكادمييًلربانماًكليةًالقانونًجبامعةًقطرًاعتااراًمكًً10أكتوبرً.2006
 ر يساًلقس ًالقانونًاجلنا جلًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًاعتااراًمكًأكتوبرًً .2005
 أستاذاًًبقس ًالقانونًاجلنا يًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًاعتااراًمكًً19يولي ًسنةًً2005
بعدًأنًرأتًالل نةًالعلميةًلرتقيةًاألسادذةًاعااًاآلرا ًأنًاألحبوا ًالويًقودمهاًدرقوجلً
لدرجةًاألستاذيةًبتقديرًجيدًجداً .
ً أستاذاًًمياركاًًللقانونًاجلنا يًبكليوةًاليوريعةًوالقوانونًجبامعوةًاإلمواراتًالعربيوةًاملتحودةً
يفًالعامًالدراسيًً .2005-2004
ً أستاذاًًمساعداًً(مياركاً)ًبقس ًالقانونًاجلنا يًبكليةًاحلقو ًبانهاًفوراًجامعوةًالزقوازي ً
(قالًاستقاللًفراًاجلامعة)ً،اعتااراًمكًً8ديسمربًسنةًً .2003
ً أسووتاذاًًمسوواعداًً(ميوواركاً)ًبقسو ًالقووانونًاجلنووا يًبتوواريخًً17يوليو ًسوونةًً2000حبقووو ً
حلوانًبعدًأنًرأتًجلنةًدرقيةًاألسادذةًاعااً را هاًأنًاألحبا ًالويًقودمهاًدرقوجلًإىلً
شةلًهذىفًالوظيعةًبتقديرًجيدًجداًً .
ًً عب و ًواًًهبيئووةًالتوودريسًمبعهوودًدوودري ًلوواا ًاليوورطةًأبكادمييووةًسووعدًالعاوودً ًللعلووومً
األمنيةًبدولةًالكويتً،وذلكًيفًالعامًالتدرييبًً .2002-2001
ً مدرساًً(أستاذاًًمساعداً)ًبقس ًالقوانونًاجلنوا يًبكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًحلووانًاعتاواراًموكً
ً25يوني ً.1995

أستاذا منتدبا

 بكليةًالدراساتًالعلياًأبكادمييةًاليرطةًمبصرً،مرحلةًاملاجستريً،دبلومًمكافحوةًاجلورا ً
املعلوماديةً،أربعةًفصولًدراسيةًً.2018-2017ً،2016-2015
 بكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًلتدريسًمقوررًالقوانونًاجلنوا جلًمو ًالتعمو ًبودبلومًالقوانونًالعوامً
ومق ووررًق ووانونًاإلجو ورا اتًاجلنا ي ووةًمو و ًالتعمو و ًب وودبلومًالدراس وواتًالقب ووا يةً،العص وولً
الدراسجلًالثاىنً.2018
 كليةًاحلقوو ًجبامعوةًالقواهرةًلتودريسًموادةًقوانونًاإلجورا اتًاجلنا يوةً-اجلانو ًالتطايقويً
ً(ً .)1998-1996 كلي ووةًالي وورطةًمبص وورًلت وودريسًم ووادةًق ووانونًاإلجو ورا اتًاجلنا ي ووةً-اجلانو و ًالتطايق وويًً-
(السنواتً.)1998-1996
 أستاذاًمنتدابًمكًجامعوةًقطورًلتودريسًمقوررًقوانونًاإلجورا اتًاجلنا يوةًللكليوةًالعسوكريةً
.)2007-2006

 -خبرات وظيفية مهنية وعملية:

 قالياًًابحملاك ًاملصريةًاعتااراًمكًً3ساتمربًسنةًً ً1993وحىتًاتريخًالتعينيًابجلامعةً .
 وكيالًللنيابةًالعامةًمكًالعئةًاملمتازةًاعتااراًمكًً29ديسمربًً .1989
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 وكيالًللنا ًالعامًبتاريخًً .1987/9/21
 مساعداًًابلنيابةًالعامةً ًيوني ًً .1986
 معاوانًًابلنيابةًالعامةً ًً 1985/2/11
 مستياراًقانونياًًً ً-غريًأوقاتًالعملًالرمسجلً-وذلوكًاذنًىوامًموكًر سوةًاجلامعوةً،
وذلكًقالًالقيدًأمامًحمكمةًالنقضً .
 حمامياًًلدىًحمكمةًالنقضًواحملكمةًاإلداريةًالعلياً،اعتااراًمكًينايرًً2007وحىتًاآلنً .

جوائز وخطابات شكر وتقدير

 حصوولًعلووجلًجووا زةًالدولووةًالتيو يعيةً ًالقووانونًاجلنووا يًسوونةًً ً2002وذلووكًعووكًم لعو ً
بعنوووانًميووريًغسوويلًاألموووالً ًالتي وريعاتًاملقارنووةً.وهووجلًأرقووجلًجووا زةً ًمصوورًحوون ً
مبناساةًعملًعلميًمعنيً .
 شووهادةًدعووو ًحلصووول ًعلووجلًدقووديرًامتيووازً ًدورةًالدراسوواتًالعليوواًالوويًعقوودهاًاملعهوودً
العاىلًللدراساتًاجلنا يةًبسرياكوزاًايطالياًمكًً28يوني ًإىلًً28يولي ًً .1990
 قامووتًهيئووةًالكسووندرًفووونًهوماولووتًاألملانيووةًمبنح و ًشووهادةًدقووديرًوبنيوورًأمسووا ًبعووضً
األحبووا ًالوويًأجراهوواًلوومكًموسوووعةًالعلمووا ًعلووجلًموقعهوواًعلووجلًشوواكةًاإلنرتنووتًً،كموواً
قامتًا يئةًاملذكورةًابإلشارةًإىلًجا زةًالدولةًسالعةًالذكرًواليًحصلًعليهواً،لومكً
العلما ًالذيكًحققواًإ ازاًعلجلًاملستوىًالوطينًأوًالدويلً .
 جا زةًوزارةًالعدلًالتقديريةًللتعو ًيفًدورةًإعدادًأعبا ًالنيابةًالعامةًً .1986
 حصلًأثنا ًعمل ًوكيالًللنيابوةًالعاموةًعلوجلًعودةًىطواابتًشوكرًموكًحمواك ًاجلنوا تًبعودً
أنًقامًبتمثيلًالنيابةًالعامةًوالرتاف ًأمامهاًيفًالعديدًمكًاجلنا تًا امة.

 دورات وورش عملللل تدريبيلللة ومهملللاتعلمية

 ورشووةًعموولًأجريوواًهيئووةًالتاووادلًالعلمووجلًاألملوواىنً(ً،)DAADعووكًإعوودادًامليووروعاتً
الاحثيةًابجلامعاتًاألملانيةً25ً،فربايرًً2016جبامعةًبنها.
 ورشووةًعموولًيفًاس ورتادي يةًالتعلووي ًالني و ًيفًالصووعو ًذاتًاألعوودادًالكاووريةً،مكت و ً
التنميةًاملهنيةًودطويرًعملياتًالتعلي ًجبامعةًقطرًأولًديسمربً.2012
 استخدامًقواعدًالاياانتًابللةةًالعربيةًللاحثًعوكًالكتو ًوالرسوا لًواملقواالتًالعلميوةً،
مكت ًالتنميةًاملهنيةًودطويرًعملياتًالتعلي ًجبامعةًقطرًديسمربً.2012
 ورشووةًعموولًعووكًمل و ًإعوودادًاملقووررًاجلووامعيً،مكت و ًالتنميووةًاملهنيووةًودطووويرًعمليوواتً
التعلي ًجبامعةًقطرً11ً-أكتوبرً29ً،نوفمربً.2012
وكًكيعيووةًمعرفووةًنسوواةًالنقوولًاحلووريفًيفًحبووو ًالطووالوًإلكرتونيوواًً،مكت و ً
 ورشووةًعموولًعو ً
Electronic
التنميو و ووةًاملهنيو و ووةًودطو و ووويرًعمليو و وواتًالتعلو و ووي ًجبامعو و ووةًقطو و وورً
ً9ً،Blackboard Safe Assignأكتوبرً.2012
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 اللق ووا ًالس وونو ًلكلي وواتًالق ووانونًابل وووال تًاملتح وودةًاألمريكي ووةًم ووكًً7-3ين ووايرًس وونةً
ً2007يفًواشنطكًالعاصومةًلومكًوفودًكليوةًالقوانونًجبامعوةًقطورً،وحبورًبو ًالعديودً
مكًاحملالراتًاليًدناولتًدطويرًددريسًالقانونً ً.
 ورشةًعملًيفًمولواًاسرتادي يةًالوتعل ًالنيو ًالويًعقودتًيوومًً5فربايورًسونةًً2007
ونظمتًبواسطةًمكت ًالتنميةًاملهنيةًودطويرًعملياتًالتعلي ًجبامعةًقطرً .
ً ورشووةًعموولًيفًدطووويرًمنوواهاًالقووانونًالت ووار ًوأسووالي ًددريس و ًوالوويًعقوودهاًبوورانماً
دطووويرًالقووانونًالت ووار ًاألمريكوويً)ً،(CLDPابالش ورتاعًم و ًكليووةًالقووانونًجبامعووةً
قطرًيفًالعرتةًمكًً13إىلًً15نوفمربًً2006جبامعةًقطرً .
 شووارعًيفًالورشووةًالتدريايووةًح ووولًأسووالي ًجديوودةًلتععيوولًعملي ووةًالتعلووي ًوالووىتًعق وودياً
جامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًيومًً3ينايرًسنةًً2005ابجلامعةً .
 اجتووازًالوودورةًالتدريايووةًيفًبوورانماًاختوواذًالق ورارًوحوولًامليووكالتً،ميوورواًدنميووةًقوودراتً
أعبا ًهيئةًالتدريسًوالقياداتًجبامعةًبنهاً،مكًً7-ً4يولي ًسنةًً .2005
 حصوولًعلووجلًمنحووةًعلميووةًمقدمووةًمووكًهيئووةًالكسووندرًفووونًهوماولووتًالوويًدعوودًمووكًأرقووجلً
ا يئوواتًالعلميووةًيفًأملانيوواًوذلووكًإلج ورا ًحبووو ًمتعمقووةًيفًقووانونًاإلج ورا اتًاجلنا يووةً
املقووارنًجبامعووةًموواينتسًًMainzموودياًسوونةًكاملووةًيفًالعوورتةًمووكًأولًأكتوووبرًً1999
إىلًهنايةًساتمربًً2000ابإللوافةًإىلًمودةًشوهرًمبعهودًمواكسًبالنوكًللقوانونًاجلنوا يً
املق ووارنًمبدين ووةًفرايا ووورجًل ووذاتًالة وور ً،ابإلل ووافةًإىلًش ووهريكً(أغس ووطسًوس وواتمربً
ً)1999مبدينةًفرانكعورتًلتلقجلًدوراتًمتقدمةًمكثعةًيفًاللةةًاألملانيةً ً.
 اجتووازًدورةًموودير ًالنيوواابتًاجلز يووةًللنيابووةًالعامووةًالوويًعقوودهاًاملركووزًالقوووميًللدراسوواتً
القبووا يةًمووكًً8إىلًً18يوني و ًعووامًً،1991وحصوولًعلووجلًدقووديرًجيوودًجووداًبرتدي و ً
الثاينًمكًبنيًجممواًأعبا ًالدورةً .
 زارًمكتاو ًوةًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًفيينوواًابلنمسوواً،وذلووكًأثنووا ًعو ًاملووادةًالعلميووةًللوودكتوراىفً
ملدةًأربعةًأشهرًيفًالعرتةًمكًإبريلً–ًيولي ًً .1990
 حبوورًالوودورةًالصوويعيةًللدراسوواتًالعليوواًالوويًعقوودهاًاملعهوودًالعووايلًللدراسوواتًاجلنا يووةً
بسو ورياكوزاًايطالي وواًبرتش ووي ًم ووكًوزارةًالع وودلًيفًالع وورتةًم ووكًً28يونيو و ًإىلًً28يوليو و ً
ً،1990وحصوولًعلووجلًدقووديرًامتيووازًوبرتديو ًالثوواينًمووكًبوونيًجممووواًأعبووا ًالوودورةًمووكً
خمتل ًاجلنسياتً .
 حصلًعلجلًمنحوةًعلميوةًجلمو ًاملوادةًالعلميوةًللودكتوراىفًموكًهيئوةًالتاوادلًالعلمويًاألملواينً
لكليةًاحلقو ًجبامعةًفراياورجًومعهدًماكسًبالنوكًلقوانونًالعقووابتًوالقوانونًاجلنوا يً
الدويلًأبملانياً،يفًشهر ًأغسطسًوساتمربًً 1989
 اجتو ووازًالو وودورةًالتدريايو ووةًالتاسو ووعةًألعبو ووا ًالنيابو ووةًالعامو ووةًً-املركو ووزًالقو وووميًللدراسو وواتً
القبا يةً،وحصلًعلجلًدقوديرًجيودًجوداًبرتديو ًالثالوثًموكًبونيًجمموواًأعبوا ًالودورةً
الاالغًعدده ًً237عبواًً،وكانتًمدةًالدراسةًسنةًكاملةً(ىاللًالعرتةًمكًً6إبريولً
ً1985إىلًً7إبريلًسنةًً .)1986
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 اجتوازًالودورةًالتدريايووةًالويًعقودهاًمركووزًالاحوو ًوالدراسواتًالقانونيووةًوالتودري ًاملهووينً
بكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالقوواهرةًيفًالعوورتةًمووكًً22أكتوووبرًً1983إىلًً15ديسوومربًسوونةً
ً1983والوويًمشلووتًالتوودري ًعلووجلًصوويغًالعقووودًوالتحقي و ًاإلدار ًواجلنووا يًوأورا ً
املرافعاتًواإلجرا اتًالبريايةًومياكلًالتنعيذًاجلرب ً .

 -اللغات

ًاللغة األصليةًهيًاللةةًالعربيةً . ًاللغة اإلنجليزيةً :يتقكًالقرا ةًوالكتابةًهباًوجييدًبيكلًجيد ًالتحد ًهباً .

اللغة األلمانيةً:يتقكًالقرا ةًوالكتابةًهباً،وجييدًبيكلًمقاولًالتحد ًهباً،وقدًحصلًعلجلًدوراتًدعليميةًمتقدمةًهباًمبعهدًجود ًابلقاهرةًوبعرانكعورتًأبملانياً .
ًاللغة الفرنسيةً:يوتقكًالقورا ةًهبواًوجييودًكتابتهواًويلو ًابلتحود ًهبواًوحصولًعلجلًدوراتًدراسيةًهباً .

خبرات تطبيقية ومساهمات وظيفية

 عملًكمحامًمرتافعاًوممثالًللودفااًيفًالعديودًموكًالقبوا ًاجلنا يوةً،وأموامًخمتلو ًدًرجواتً
احملاك ًاجلنا يةً.
 ابشوورًأثنووا ًعملو ًابلنيابووةًالعامووةًالتحقيو ًوالتصوور ًواإلعوودادًللتصوور ًوإبوودا ًالورأىًيفً
الكثووريًمووكًالوودعاوىًاجلنا يووةًمبختل و ًأنواعهوواً ً،ودعوواوىًاألحوووالًاليخصوويةًللواليووةً
علجلًالنعسً،وللواليةًعلجلًاملالً .
 دراف ًأثنا ًعملو ًوكويالًللنيابوةًالعاموةًيفًالعديودًموكًالودعاوىًا اموةًأموامًحمواك ًاجلنوا تً
وانلًىطاابتًشكرًمكًحماك ًاجلنا تًيفًبعبهاً .
 عمو وولً-أثنو ووا ًعمل و و ًًكقو ووا ًً-ر يسو وواًأوًعبو ووواًيفًالو وودوا رًاجلنا يو ووةً ًوالو وودوا رًاملدنيو ووةً
والت اريةًواألحوالًاليخصيةًومنازعاتًالتنعيذًيفًاملووادًاملدنيوةًواجلنا يوةً،وقوامًبنظورً
والعصلًيفًالدعاوىًاليًعرلتًعلجلًهذىفًالدوا رً .
 قدمًالعديدًمكًاالستياراتًيفًالدعاوىًاملدنيةًوالت اريوةًواجلنا يوةًأثنوا ًعملو ًمستيواراً
قانونياً .
 قو ووامً–أثنو ووا ًعمل و و ًابجلامعو ووةً-بتحقي و و ًالعديو وودًمو ووكًالقبو ووا ًيفًحمو ووي ًالعمو وولًاجلو ووامعجلً
وإع وودادهاًللتص وور ًفب ووالًع ووكًدق ووديًالعدي وودًم ووكًاالستي وواراتًالقانوني ووةًإىلًر س ووةً
اجلامعواتًالويًعمولًهبوواًوذلوكًجبامعوةًحلوووانًوجبامعوةًالسولطانًقووابوس وجبامعوةًقطوورً
وجبامعةًبنهاًوجامعةًدارًالعلومًابلر ًوجامعةًبورسعيد.
 اشوورتعًيفًعبووويةًور سووةًالعديوودًمووكًجمووالسًالت دي و ًسوووا ًألعبووا ًهيئووةًالتوودريسًأوً
الطالوًأوًاجملالسًاالستئنافيةًللطالوًوذلكًيفًاجلامعاتًاليًعملًهبا.
 حمامًلدىًحمكمةًالنقضًواإلداريةًالعليا.
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 ىاريًإقليمجلًمعتمدًيفًالقانونًاجلنا يًلدىًاملركزًالعريبًلتطويرًحك ًالقانونًوالنزاهة.
 جييدًادقانًاتمًاستخدامًأجهزةًالكومايودرًًكماًيتاب ًالتطورًالذىًيلحو ًبرباجمهواً،فبوالً
عكًإجادةًالاحثًيفًشاكةًاملعلوماتًالدوليةً"اإلنرتنت"ً .
 جييدًإجادةًاتمةًالتعاملًمو ًأجهوزةًالعور ًووسوا لًالتعلوي ًاإللكرتونيوةًاحلديثوةً،ومواكاوةً
التطورًاحلاصلًفيهاً .

عضوية في جمعيات أو لجان علمية

 عب ًواً ًابلل نة ًالعلمية ًالدا مة ًلرتقية ًاألسادذة ًواألسادذة ًاملساعديك ًاملتقدمني ًإىلً
للرتقيًابجلامعاتًاملصريةًوىارجهاًيفًختصصًالقانونًاجلنا يً(.)2016-2019
 عبوا ًبل نةًفحصًاإلنتاجًالعلمجلًللمتقدمنيًللرتقيةًمكًأعبا ًهيئةًالتدريسًأوً
الراغاني ًيف ًالرتقجل ًللدرجات ًالعلمية ًاألعلجلً ،أبكادميية ًاليرطة ًمبصر ًأغسطسً
.2018
 عب ًواً ًبل نة ًالعاحصني ً(احملكمني) ًلرتقية ًاألسادذة ًاملتقدمني ًإىل ًالل نة ًالعلميةً
الدا مةًللرتقيًابجلامعاتًاملصريةًيفًختصصًالقانونًاجلنا يً(.)2016-2013

 عبوًاجلمعيةًاملصريةًلالقتصادًالسياسيًواإلحصا ًوالتيري ً .
 زميلًهيئةًألكسندرًفونًهوماولتًالعلميةًاألملانيةً .
 عبوًاندىًالقباةًمبصرً .
 عبوًنقابةًاحملامنيًمبصر.

 خدمة الجامعة والمجتمع








إلقا ًحمالرةًبعنوانً"اجلوان ًاإلجرا يةًلل را ًاالقتصادية"ً،وذلكًابلدورةًالتدريايةً
الي ًيعقدها ًمركز ًمكافحة ًاجلرمية ًومعاملة ًاجملرمني ًبكلية ًاحلقو ًجبامعة ًالقاهرة ًيفً
املنعقدة ًيف ًالعرتة ًمك ًً 31ً -ً 28أكتوبر ًسنة ًً 2018يف ًمولوا ً"اجلرا ً
االقتصادية".
إلقا ًحمالردنيً :األوىل ًيف ًمولوا ً"فصل ًحمكمة ًالنقض ًيف ًاملولوا ًيف ًلو ً
التعديالت ًاجلديدة ًلقانون ًاإلجرا ات ًاجلنا ية"ً ،والثانية ًبعنوان"ً :حبور ًاملته ً
بتوكيل ًأمام ًحماك ًاجلنا ت"ً ،يف ًالدورة ًالتدرياية ًالىت ًأعدها ًمركز ًالدراساتً
واالستياراتًالقانونيةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًاملنصورةً،بتاريخًً13مارسًسنةًً2018
عبوًجملسًكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانً.2019-2018
عبوًجلنةًشئونًالتعلي ًوالطالوًبكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوان.2019-2018ً،
حمالرةًيفًاجلان ًالتطايقجلًيفًقانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًابلدورةًالتدريايةًاليًعقدياً
نقابةًاحملامنيًابليرقيةًمبقرًالنقابةًمبدينةًالزقازي ًوحبرهاًأكثرًمكًما ىتًحمامً،بتاريخً
ً14فربايرًسنةً.2018
حمالراتنًعكًالنظ ًالر يسيةًاملقارنةًيفًاإلجرا اتًاجلنا ية-النظامًاألملاينًوالعرنسجلً،
ألقيتًعلجلًالقباةًورجالًالنيابةًالعامةًوالقانونينيًابجلامعةًاألمريكيةًابلقاهرة ًلمكً
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برانما ًدطوير ًمنظومة ًالعدالة ًاجلنا ية ًمبصر ًنظمت ًوحدة ًأحبا ًالقانون ًواجملتم ً
ابجلامعةًاألمريكيةًبتاريخًً14ساتمربًسنةً.2017
 عبوًالل نةًاليًشكلهاًوزيرًالتعلي ًالعاىلًلول ًمقررًيفًحقو ًاإلنسانًومكافحةً
العسادً،والىتًلمتًختصصاتًقانونيةًخمتلعةً،ودوىلًكتابةًاجلز ًاخلامًابملواجهةً
اجلنا يةًللعسادً،ودصويرًحمالراد ً،واملقررًددريس ًلكافةًطالوًاجلامعاتًاملصريةً
و ًعي ًالتخصصاتً،يوني -أغسطسً.2017
 إلقا ًحمالردنيً :األوىل ًيف ًمولوا ً"التصاحل ًيف ًجرا ًالانوع ً ًواالستثمار"ً ،والثانيةً
بعنوان"ً :رؤية ًعملية ًإلعادة ًصياغة ًنصوم ًجرا ًالعدوان ًعلجل ًاملال ًالعام"ً ،يفً
الدورة ًالتدرياية ًعك ًالتصاحل ًيف ًاملواد ًاجلنا ية ًالىت ًأعدها ًمركز ًالدراساتً
واالستياراتًالقانونيةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًاملنصورةً،بتاريخًً15فربايرًسنةًً2017
 متحداث ًر يسيا ًيف ًندوة ًابجلامعة ًاألمريكية ًابلقاهرة ًعك ًميروا ًدعديالت ًقانونً
اإلجرا اتًاجلنا يةً16ً،فربايرًً2017حبرهاًأعبا ًبل نةًاإلصالحًالتيريعجل.
 عبوًجملسًأتدي ًأعبا ًهيئةًالتدريسًجبامعةًبنهاً-إبريلً.2017
 عبوًالل نةًالقانونيةًالىتًشكلهاًر يسًجامعةًبنهاًإلبدا ًالرأ ًالقانوينًيفًدظلماتً
مقدمة ًمك ًأعبا ًهيئة ًالتدريس ًاحدى ًالكليات ًابجلامعة ًمك ًالقرار ًالصادر ًمكً
اجلامعةًإثرًالتحقي ًمعه ً،مارسً.2017
 ر يسا ًلل لسة ًاألوىل ًيف ًم حر ًكلية ًاحلقو ًجبامعة ًبنها ًعك ًاآلاثر ًالقانونيةً
واالجتماعيةًواالقتصاديةًلله رةًغريًاليرعيةًً7مارسً.2017
 إلقا ًحمالردنيً:األوىلًعكًاليرواًواملسامهةًاجلنا يةً ًجرا ًاإلرهاوً،والثانيةًعكً
التحعظ ًعلجل ًاألشخام ًواألموال ً ًقانون ًمكافحة ًاإلرهاو ًاجلديدً ً ،الدورةً
التدرياية ًالىت ًأعدها ًمركز ًالدراسات ًواالستيارات ًالقانونية ًبكلية ًاحلقو ًجبامعةً
املنصورةً،يومًً16فربايرً.2016
 عبو ًالل نة ًالقانونية ًالىت ًشكلها ًر يس ًجامعة ًبنها ًملراجعة ًإجرا ات ًجلنة ًاىتيارً
العمدا ًبكلياتًاجلامعةً،ينايرً.2016
 احملق ًالقانوين ً جلامعة ًبورسعيد ًلكافة ًالقبا ًاحملالة ًمك ًر يس ًاجلامعة ًللتحقي ً،
اعتااراًمكًً27أكتوبرًسنةً 2014وحىتًً30مايوًً.2015
 حمالرةً ًاجلوان ًالقانونيةًواملاليةً ًقانونًدنظي ًاجلامعاتً،ألعبا ًهيئةًالتدريسً
جبامعةًبنهاًمكًخمتل ًالكلياتً،يوني ًً .2015
 عبواًمب السًالت دي ًاالستئنافيةًللطالوًمبرحلةًالليسانسًأوًالدراساتًالعلياًجبامعوةً
بنهاً.2014-2013
 ورشووةًعموولًعووكًأسووالي ًالتعلووي ًالتعوواعليًلتوودري ًأعبووا ًهيئووةًالتوودريسًابألقسووامً
العمليةً ًمقررًاإلجرا اتًاجلنا يةً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً25ً،نوفمربً.2015
 ر يساًلل نةًاىتيارًالطال ًاملثايلًعلجلًمستوىًالكليةً.2014
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ً حمالرةًعكًحقو ًوالتزاماتًالعاملنيًاإلدارينيًابجلامعةًوفقاًلقانونًدنظوي ًاجلامعواتً
وأحكامًالقبا ً،ألقيتًعلجلًرؤسا ًاألقسامًالعاملنيًجبامعةًبنهاً،فربايرًً .2014
 ر يسواًًلل نووةًالسوولوعًاملهووينًألعبووا ًهيئووةًالتوودريسًجبامعووةًقطوورً(جملووسًالت ديو )ًعلووجلً
مستوىًاجلامعةًاعتااراًمكًساتمربًً30ً–ً2012يوني ً.2013
 ألقجلًحمالراتًيفًجمالًمكافحوةًجورا ًالعسوادًاملوايلًواإلدار ًللاواحثنيًالقوانونينيًمبركوزً
الدراساتًالقانونيةًوالقبا يةً–وزارةًالعدلًبدولةًقطرً.2012
 ألق ووجلًحمال و وراتًيفًحتقي و و ًجو ورا ًاالعتو وودا ًعلو ووجلًالو وونعسً(جو ورا ًالقتو وول)ًمو ووكًالناحيو ووةً
التطايقيةً،ملساعد ًالنيابةًالعامةًبدولةًقطرً،مركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبوا يةًً15
ساعةًىاللًشهر ًديسمربًً،2012ينايرً.2013
 ألقجلًحمالرةًابمل سسةًالقطريةًملكافحةًاإلميارًابلايرًبعنوانًالعالقةًبنيًقانونًمكافحوةً
اإلميارًابلايرًوقانونًالعقوابتًً23إبريلً.2013
 ق وودمًورش ووةًعم وولًع ووكًدوظيو و ًاخل ووربةًالعملي ووةًيفًالقاع ووةًالص ووعية-من وووذجًم ووكًمق وورراتً
القوانونً،وذلووكًلومكًملتقووجلًالتنميوةًاملهنيووةًالرابو ًجبامعووةًقطورًيفًمولووواًاسورتادي يةً
املياركةًالطالبيةًعلجلًمستوىًأعبا ًهيئةًالتدريسًابجلامعةً15ً،ينايرً.2013
وكًمقرتحوواتًلتعووديلًالدسووتورًاملصوورىً(ً42صووعحة)ًإىلًالل نووةًالووىتًدولووتً
 قودمًدقريوًوراًًعو ً
إعدادًمسودةًالدستورًاجلديدً.2013
 املنس و ًاألكووادميجلًليووعاةًالدراسووةًالقانونيووةًابللةووةًاإل ليزيووةًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواً
.2014-2013
وةً،
 ألقووجلًحمالوورةًعامووةًعووكًاألىطووا ًاملنه يووةًاليووا عةً ًًكتابووةًالاحووو ًالعلميووةًالقانونيو ً
كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،ديسمربً.2014
 ألقووجلًحمال وورةًعووكًمي وورواًالدسووتورًاملص وورىًاجلديوودً،اجلالي ووةًاملص وريةًابلدوح ووةًن وووفمربً
.2012
 ق وودمًدقري و ًوراًًع ووكًمقرتح وواتًلولو و ًنص ووومًالدس ووتورًاملص وورىًلس وونةًً،2012ق وودمًإىلً
اجلمعيةًالت سيسويةًلولو ًالدسوتورًاملصورىًلسونةًً2012واسوتمعتًجلنوةًموكًاجلمعيوةً
مللخص ًجبامعةًبنهاًيوني ً.2012
 ق وودمًدقريو وراًع ووكًمي ووكالتًالتعل ووي ًاملعت وووحًيفًًكلي وواتًاحلق ووو ًابجلامع وواتًاملصو وريةً–ً
امليكلةًواحللً،إىلًم حرًالتعلي ًاملعتوحًإىلًعقدد ًجامعةًبنهاً،مايوً.2012
 ألقووجلًحمالوورةًعووكًاجلوان و ًالتطايقيووةًيفًج ورا ًاىووتالسًاملووالًالعووامًواالسووتيال ًعلي و -
يايةًالىتًعقدياًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًيفًنوفمربً.2011
ً
ابلدورةًالتدر
 ألقووجلًحمال وراتًددريايووةًملا ووةًو سوونيًقالووياًووكوويالًللنيابووةًالعامووةًابملعهوودًالقبووا جلًيفً
صنعا ًيفًمولواًجرا ًاإلرهاوًمكًالوجهةًاملولوعيةًواإلجرا يةً،يفًالعورتةًموكًً29
أكتوبرًإىلًً9نوفمربًً،2010ومكًً11إىلًً17ديسمربًسنةً.2010
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 عب و ًواًًمب لووسًجامعووةًدارًالعلووومًابلوور
يوني ً.2011
 عب و ًواًًبل نووىتًالتوظي و ًولووا ًاجلووودةًجبامعووةًدارًالعل وومًاعتاوواراًمووكًأكتوووبرًً2010
وحىتًً30يوني ً.2011
ً ألقووجلًحمالوورةًعووكًامليووكالتًالعمليووةًيفًالطعووونًاجلنا يووةًلدارسووجلًالوودورةًالتدريايووةًالووىتً
عقدياًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًأغسطسً.2010
 دع ووجلًإللق ووا ًحمال ووردنيًيفًاألص ووولًاملنه ي ووةًللاح ووثًالعلم ووجلًالق ووانوىنًلقب وواةًاحمل وواك ً
اإلداريةًبسلطنةًعمانًمايوًً .2010
 ألقجلًحمالرةًبعنوانً"الرقابةًالقبوا يةًعلوجلًأعموالًالتحقيو ًاالبتودا جلًيفًالقوانونًالعمواىنً
واملقارن"ًيفًالندوةًالىتًعقدياًًكليةًاحلقو ًجبامعوةًالسولطانًقوابوسًعوكًدورًاالدعوا ً
العامًيفًالنظامًالقانوىنًبسلطنةًعمانً13ً،إبريلًً .2010
 عبوًجلنةًاىتيارًاألكوادميجلًاملتميوزًلعوامًً2010بكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًالسولطانًقوابوسً
اعتااراًمكًأولًمارسًً .2010
 عبوًجلنةًدراسةًميرواًمركزًالدراساتًالتطايقيوةًوىدموةًاجملتمو ًبكليوةًاحلقوو ًجبامعوةً
السلطانًقابوسًاعتااراًمكًً28فربايرً.2010
 ر يس وواً يئ ووةًحتقيو و ًإدارىًألعب ووا ًهيئ ووةًالت وودريسًجبامع ووةًالس وولطانًق ووابوسً-2009
.2010
 عب وووًجلن ووةًولو و ًاخلط ووةًالتدريس وويةًاجلدي وودةًبكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًالس وولطانًق ووابوسً
ً .2009
 عبوًجلنةًدطويرًوحدةًالتدري ًجبامعةًالسلطانًقابوسً2ً،فربايرً.2010
 عبوووًجلنووةًالرتقيوواتًوجلنووةًالكت و ًالدراسوويةًبقس و ًالقووانونًالعووامًوجلنووةًالرتقيوواتًعلووجلً
مستوىًالكليةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًالسلطانًقابوسً،أكتوبرًً .2009
 عبوًجملسًكليةًاحلقو ًجبامعةًالسلطانًقابوسً.2010-2009
 اشورتعًيفًنظوورًوحتقيو ًوالعصوولًيفًالوودعاوىًالت ديايوةًاملقامووةًعلووجلًأعبووا ًهيئووةًالتوودريسً
جبامعووةًبنهوواًكعبوووًمب لووسًأتدي و ًأعبووا ًهيئووةًالتوودريسًابجلامعووةً،وهوووًجملووسًذوً
اىتصامًقبا جلً،مراتًعديدةً ً.
 اش وورتعًيفًعب ووويةًجمل ووسًالت ديو و ًاالس ووتئنا ًللط ووالوًيفًمرحل ووةًالليس ووانسً،س وونواتً
متعددةً .
 عبوًجملسًالت دي ًاالستئنا ًللطالوًيفًمرحلةًالدراساتًالعلياً،مراتًعديدة.
 ألقووجلًحمالوورةًعووكًحقووو ًاإلنسووانًيفًاإلجورا اتًاجلنا يووةً،لبوواا ًولوواا ًصو ًوأمنووا ً
وإدارىًمديريةًأمكًالقليوبيةًلمكًأساواًالتوعيةًالثقافيةًحبقو ًاإلنسانًابلتعواونًمو ً
قطااًاإلعالمًبوزارةًالداىليةًاملصريةً13ً،إبريلًً ً.2009
ًاعتاوواراًمووكًأكتوووبرًسوونةًً2010وحووىتًً30
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 ألقجلًحمالرةًبعنوانًأمهيوةًاايوةًالايئوةًموكًالتلوو ًيفًبورانماًالتوعيوةًوالتثقيو ًابألسواواً
اإلقليمووجلًالثالووثًحلمايووةًالايئووةًيفًالعوورتةًً28-21يوني و ًً2008جبامعووةًبنهوواً،ألقيووتً
علجلًطالوًاجلامعةًواجلمهورً،وطاعتًلمكًكتي ًالربانماً ً.
 ألقجلًعدداًمكًاحملالراتًيفًمولواًالتحقي ًاجلنوا يًالتطايقوجلًعلوجلًاملتودربنيًابلودورةً
التدريايةًالثانيةًالىتًعقدياًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،يولي ًً .2008
 ألقووجلًسلسوولةًمووكًاحملال وراتًلبوواا ًاليوورطةًمبديريووةًأمووكًالقليوبيووةًبوودوراتًخمتلعووةًعووكً
مع وواهي ًحق ووو ًاإلنس ووانًيفًق ووانونًاإلجو ورا اتًاجلنا ي ووةًل وومكًب وورانماًد وودري ً و و ال ً
الباا ًأغسطسًً .2008
 قوامًاعودادًميورواًإقامووةًنودوةًموسوعةًعووكًحريوةًالصوحافةً،لوومكًاملوسو ًالثقوا ًلكليووةً
احلقو ًجبامعةًبنهاً .2008ً،
 عبوًجملسًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًاعتااراًمكًسنةًً2003وحىتًاآلنً .
 ش ووارعًيفًجلن ووةًاإلع وودادًخلط ووةًجامع ووةًبنه وواًيفًني وورًال وووعجلًمبكافح ووةًدع وواطجلًاملخ وودراتً
والتدىنيًبنيًاليااوًأكتوبرًً .2008
 عبويةًجملسًأتدي ًأعبا ًهيئةًالتدريسًجبامعةًبنهاًاألعوامًً2005إىلً .2008
 القجلًالعديدًمكًاحملالراتًالتخصصيةًألعبا ًالنيابةًالعامةًبدولوةًقطورًلومكًالودوراتً
التدرياي ووةًألعب ووا ًالنياب ووةًالعام ووةًمبرك ووزًالدراس وواتًالقانوني ووةًوالقب ووا يةًبو و ًوزارةًالع وودلً
القطريةًً .2007
 سوواه ًيفًإعوودادًبوورانماًالقووانونًبكليووةًالقووانونًجبامعووةًقطوورً،والووذىًملًاملوافقووةًعلي و ً،
والذىًيتع ًم ًمعايريًالتقيي ًلكلياتًالقانونًاألمريكيةً.2006
 املنس ًاألكادميجلًلربانماًالقانونًجبامعةًقطرًً .2007-2006
 سوواه ًيفًعبووويةًجلنووةًالتعوواونًامليوورتعًبوونيًكليووةًالقووانونًجبامعووةًقطوورًومركووزًالدراسوواتً
القانونيةًوالقبا يةًالتاب ًلوزارةًالعدلًبدولةًقطرً .2006ً،
 أشر ًوانقشًعدداًًمكًالاحو ًيفًختصصًالقوانونًاجلنوا يًأعودهاًبعوضًأعبوا ًالنيابوةً
العامةًبدولةًقطرًلمكًبورانماًالتودري ًألعبوا ًالنيابوةًوألعبوا ًاإلداراتًالقانونيوةً،
ً .2007-2006
 ألق ووجلًالعدي وودًم ووكًاحملالو وراتًالتخصص وويةًل وومكًال وودوراتًالتدرياي ووةًألعب ووا ًاإلداراتً
القانونيةًبدولةًقطرًىاللًشهرىًمارسًوإبريلًسنةًً .2007
ًً شووارعًيفًاالحتعووالًأبولًميم و ًخلرجيووجلًكليووةًالقووانونًبدولووةًقطوورًالووذىًعقوودًيفًرحوواوً
جامعو ووةًقطو وورًبتو وواريخًً24ديسو وومربًً2006وألقو ووجلًود و ورأسًجلنو ووةًألقيو ووتًفيهو وواًبعو ووضً
الاحو .
 عبوًجملسًكليةًالقانونًجبامعةًقطرًً .2013-2012ً،ً2007-2006

43 of 11Page

السيرة الذاتية للدكتور أشرف توفيق شمس الدين حسن
 ألقجلًحمالراتًعوكًاإلقاموةًغوريًامليوروعةًيفًدولوةًاإلمواراتًالعربيوةًاملتحودةًلومكًالوةً
للتوعيووةًالوطنيووةًقامووتًهبوواًوزارةًالداىليووةًاإلماراديووةًيفًسوونةًيفًالعوورتةًمووكًً25-19
فربايرًً .2005
 اشوورتعًيفًعبووويةًالل نووةًالعنيووةًإلعوودادًميوورواًقووانونًج ورا ًدقنيووةًاملعلوموواتًبدول ووةً
اإلماراتًالعربيةًاملتحدةً،وساه ًيفًمناقياياًينايرًً .2005
 اشرتعًيفًعبويةًالل نةًالعنيةًالويًدولوتًاإلعودادًودنظوي ًودقيوي ًحبوو ًًاملو حرًالعلموجلً
األولًالذىًعقدد ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًيفًمولواً"احلمايوةًالقانونيوةًللموالًالعوام"ً
والذىًعقدًبانهاًيومجلًً21-20مارسًسنةًً .2004
 أعدًونعذًبرانجماًىاصاًعوكًمكافحوةًغسويلًاألمووالًععيوةًإدارةًاألعموالًالعربيوةًلواعضً
املصرفينيًالعروً،القاهرةًيفًالعرتةًمكًديسمربًسنةًً .2003
وددًكاووريًمووكًالاحووو ًيفًمرحلووةًالوودبلومًورسووا لًالوودكتوراىفًاملقدمووةًمووكً
 أشوور ًعلووجلًعو ً
الطووالوًيفًمرحلووةًالدراسوواتًالعليوواًيفًًكليووةًاحلقووو ًجبووامعىتًحلوووانًوبنهوواًواشوورتعًيفً
مناقيةًبعبهاً .
 اشوورتعًيفًعبووويةًجلووانًالكليووةًاملختلعووةً،سوووا ًأثنووا ًعملو ًجبامعووةًحلوووانًأوًجبامعووةًبنهوواً
مثوولًجلنووةًالدراسوواتًالعليوواً ًوجلنووةًىدمووةًاجملتم و ًودنميووةًالايئووةً ًوالل نووةًالثقافيووةًوجلنووةً
املكتااتً .
 عبوًجملسًكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانًً .2003-2002
 إلقووا ًالعديوودًمووكًاحملالو وراتًالتخصصوويةًوبوودوراتًمتع ووددةًابملركووزًالقووومجلًللدراس وواتً
القبا يةًألعبا ًالنيابةًالعامةًمبصرً،مكًسنةًً1996إىلًً .1999
 ألقوجلًالعديودًموكًاحملالوراتًالتخصصويةًألعبوا ًالقبوا ًالعسووكرىًمبصورًوذلوكًابملركووزً
القومجلًللدراساتًالقبا يةًمبصرًمايوًً ً.1999
 اشوورتعًيفًعبووويةًالل نووةًالقانونيووةًمب لووسًاليووورىًاملصوورىًيفًحبووثًمولووواًاملعاملووةً
القانونيةًلألحدا ًاملنحرفنيً،وذلكًيفًغبونًسنةً.1999

استشارات ودراسات مقدمة إلى مؤسسات

 مقرتحاتًلول ًودعديلًالدستورًاجلديدً،مقرتحاتًقدمتًإىلًاجلمعيةًالت سيسويةًلولو ً
دسووتورًً،2012وإىلًجلنووةًدعووديلًالدسووتورًاحلووايلًسوونةًً،2014والتقريوورًمسووتقجلًمووكً
االمياهاتًالدستوريةًاملقارنةًيفًصياغةًالنصومًاجلنا يةًيفًالدسادريًسونةًً ً،2013
ً42صعحة.
 إب وودا ًالو ورأىًيفًمي وورواًق ووانونًمكافح ووةًاجلو ورا ًاإللكرتوني ووةًال ووذىًأعددو و ًهيئ ووةًدقني ووةً
املعلوماتًبسلطنةًعمانًابلتعاونًم ًوزارةًاليئونًالقانونيةً،ينايرًً .2010
ًً كل ًمكًكليةًالقانونًجبامعةًقطرًبول ًم ل ًليرحًقانونًالعقوابتًالقطرىًاجلديودً
يفًالقسو و ًالع ووامًً،وه وووًأولًم لو و ًيص وودرًيفًدول ووةًقط وورً،ديس وومربًً.2008وق وودًملً
حتكيم ًوأجيزًوطا ًيفًعامًً .2010
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 اشوورتعًيفًإعوودادًدراسووةًعووكًالتعوودىًعلووجلًاألر ًالزراعيووةًوخباصووةًيفًحمافظووةًالقليوبيووةً،
والىتًأعدهاًقطااًىدموةًاجملتمو ًوالايئوةًابجلامعوةًواشورتعًفيهواًختصصواتًخمتلعوةً،أعودً
اجلان ًالقانوىنًفيهاً،وقامتًاجلامعةًبطاعهاًً .2008
 كلو ًمبوجو ًعقوودًبوونيًجامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةًوغرفووةًصووناعةًوميووارةًأبوووًظو ً
لمكًفري ًحبثجلًيفًإعدادًاجلانو ًاجلنوا يًيفًميورواًقوانونًالت وارةًاإللكرتونيوةً،وقودً
قووامًالعري و ًالاحثووجلًبول و ًالدراسووةًبعنوووانً"اجلوان و ًالقانونيووةًللت ووارةًاإللكرتونيووةًيفً
سنةًً،2006وملًطاع ًونيرىفً .
 اشوورتعًيفًإعوودادًدراسووةًعووكًميووكلةًاحلوودًمووكًا وورةًالعكسوويةًمووكًمدينووةًالعاشوورًمووكً
رمبانًيفًجواناهاًاملتعل ًابلقصورًالتيريعجلًوالال حيً،لمكًفريو ًحبثوجلً،بطلو ًموكً
ععيو و ووةًاملسو و ووتثمريكًمبدينو و ووةًالعاشو و وورًمو و ووكًرمبو و ووانً،وبتنسو و ووي ًم و و و ًمركو و ووزًاخلو و وودماتً
واالستياراتًاجلامعيةًجبامعةًالزقازي ًمبصرًيفًغبونًسنةً.2004
ً

المؤتمرات العلمية والندوات

حبرًالعديدًمكًامل حراتًوالندواتًالعلميةًوساه ًيفًأكثرهاًباحو ًألقيتًهباً
ونيرتًلمكًأعما اً،أمههاً :
 -1مو حرًالقووانونينيًاخلووامسًعووكًدورًالتيوري ًيفًحتقيو ًأهوودا ًالتنميووةًاملسووتدامةً،الووذىً
عقددو ًاجلمعيووةًاملصوريةًلالقتصووادًالسياسووجلًواإلحصووا ًوالتيوري ًواملنظمووةًالعربيووةًللتنميووةً
اإلداريةًالتابعةًجلامعوةًالودولًالعربيوةً،يفًالعورتةًموكًً4إىلًً6نووفمربًسونةًً،2018وسواه ً
في ًباحثًألقجلًونيرًلمكًأعمال .
 -2مو حرًالعدالووةًاجلنا يووةًوحتوود تًإصووالحهاً،الوذىًنظمتو ًوحوودةًأحبووا ًالقووانونًواجملتمو ً
ابجلامعةًاألمريكيةًابلقاهرةًيفًالعرتةًمكًً1إىلًً3إبريلًسنةً.2018
 -3متحو ووداثًر يسو ووياًيفًالو وودورةًالعلميو ووةًعو ووكًالبو ووماانتًالدسو ووتوريةًوالقانونيو ووةًللمو ووته ًيفً
الدعوىًاجلنا يةًمبركزًاألستاذًالودكتورًعاودًالورؤو ًمهودىًللدراسواتًوالاحوو ًاجلنا يوةً،
بكليةًاحلقو ًجبامعةًاملنصورةًً13مارسً.2018
 -4م و حرًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًاملنصووورةًالسوواب ًعيوورًعووكًاألبعووادًالقانونيووةًلله وورةًغووريً
اليوورعيةًو اثرهوواًعلووجلًالتنميووةً،عقوودًمبقوورًاملنظمووةًالعربيووةًللتنميووةًاإلداريووةًابلقوواهرةًالتابعووةً
جلامعةًالدولًالعربيةًً20-19إبريلًً،2016وساه ًفي ًباحثًنيرًوألقجلًأبعمال .
 -5متحووداثًر يسووياًيفًالنوودوةًالووىتًأقامتهوواًاجلامعووةًاألمريكيووةًابلقوواهرةًعووكًميوورواًدعووديلً
قانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًوقدًلمتًالندوةًمتحودثنيًاثنونيًموكًجلنوةًاإلصوالحًالتيوريعجلً،
ً16فربايرً.2017
 -6ر يسوواًلل لسووةًاخلاصووةًباحووو ًالقووانونًاجلنووا جلًمب و حرًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًعووكً
اآلاثرًالقانونيةًواالجتماعيةًواالقتصاديةًلله رةًغريًاليرعيةًً7مارسً.2017
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 -7م و حرًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًاملنصووورةًالسووادسًعيوورًعووكًاألبعووادًالقانونيووةًواالقتصوواديةً
للميروعاتًالقوميةًً27-26إبريلًً،2016وساه ًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمال .
 -8م حرًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًالعاشورًعوكًالقوانونًومكافحوةًالعسوادًً28-ً27إبريولً،
وساه ًفي ًباحثًنيرًوألقجلًلمكًأعمال ً.2016
 -9ورشووةًعموولًعووكًدطووويرًالدراسوواتًالعليوواً ًالقووانون-ميووكالتًالواقو ًو فووا ًاملو مولً
أعدياًجلنةًقطااًالدراساتًالقانونيةًابجمللسًاألعلجلًلل امعواتًاملصوريةً،والوىتًعقودتً ً
رحاوًجامعةًأسوانً ًيومجلًً3،2فربايرًً،2016وساه ًفيهاًباحث.
 -10م حرًالتحد تًاملست دةًللح ًيفًاخلصوصيةً،الذىًعقدد ًكليةًالقانونًالكويتيوةً
العامليةً،الكويتً،يفًً16-15فربايرًسنةًً،2015وألقجلًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمال .
 -11حمال و وراًر يسو ووياًيفًالنو وودوةًالو ووىتًعقو وودياًوحو وودةًأحبو ووا ًالقو ووانونًواجملتم و و ًابجلامعو ووةً
األمريكيةًابلقاهرةًعكً"عقوبةًاإلعدامًولماانتًاحملاكمةًالعادلة"ً13ً،مايوًً.2015
 -12م و حرًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًاملنصووورةًعووكًمصوورًوعاملنوواًالعووريب-التحوود تًالقانونيووةً
واألبعادًاالقتصاديةًً6-5مايوًً،2015وألقجلًابمل حرًباحثًنيرًلمكًأعمال ًً.
 -13م حرًكليةًاحلقوو ًجبامعوةًطنطواًعوكًالقوانونًواالسوتثمارًًً30-29إبريولًً،2015
الذىًعقدًمبقرًالكليةً،وألقجلًباحثًنيرًلمكًأعمال ً .
 -14املو و حرًالعلم ووجلًالتاسو و ًلكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًبنه وواًبعن وووانً"الدراس وواتًالقانوني ووةً
ومستقالًوطك"ً ً،يومًً28إبريلًً،2015وألقجلًفي ًبثالثةًحبو ًنيرتًلمكًأعمال .
 -15املو و حرًالعلم ووجلًجلامع ووةًاألهو ورامًالكندي ووةًع ووكًمي ووروعاتًهندس ووةًنظو و ًاملعلوم وواتً،
ً21-20مارسًً2015بعند ًسعنكسًاب رمً،وألقجلًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمال ً.
 -16م حرًاحل ًيفًالتظاهرًالذىًعقدد ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهواً،موايوًً،2014وسواه ً
في ًباحثنيًنيراًلمكًأعمال ً .
 -17مو حرًاآلفووا ًالقانونيووةًواالقتصوواديةًلالسووتثمارًيفًمصوورً،كليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواً،
-29-28إبريلًً،2013وساه ًفي ًباحثً ً.
 -18م حرًالقانونًاملقارنً،الذىًعقدد ًكليةًالقانونًجبامعةًقطرً7-6،أكتوبرًً 2012
 -19م و حرًالط وريانًاملوودىنًبوونيًالتي وريعاتًالوطنيووةًواالدعاقيوواتًالدوليووةًً،كليووةًالقووانونً
جبامعةًاإلماراتً،دىبًإبريلًً،2012وساه ًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمال ً .
 -20م و حرًالتعلووي ًاملعتوووحً،الواق و ًواملسووتقالًالووذىًعقدد و ًجامعووةًبنهوواً،مووايوًً2012
وقدمًدقريراًألقجلًلمكًأعمال ً .
 -21س وواه ًيفًأعم ووالًمو و حرً"اجلوانو و ًالقانوني ووةًواالقتص وواديةًلله وواد ًاحملم ووول"ًال ووذىً
عقدد و ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًيفًيووومجلًً28ً،27إبريوولًً2010وألقووجلًفي و ًباحووثًملً
حتكيم ًونيرًلمكًأعمال ً .
 -22ندوةًدورًاالدعا ًالعوامًيفًالنظوامًالقوانوىنًبسولطنةًعموانًالويًعقودياًكليوةًاحلقوو ً
جبامعةًالسلطانًقابوسً13ً،إبريلًً،2010وألقجلًفيهاًبتقريرً ً.
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 -23م حرًجرا ًالعاملًاالفرتالجلًولمانًأموكًاملعلومواتًموكًاملنظووريكًالتقو ًوالقوانوىنً
والذىًعقدد ًجامعةًاألهرامًالكنديةًمبقرًاجلامعةًمبصرًً6موايوً،2009وألقوجلًفيو ًباحوثً
نيرًلمكًأعمال ً .
 -24متحووداثًًيفًنوودوةًيفًحقووو ًاإلنسووانًنظمهوواًقطووااًىدمووةًاجملتمو ًبقاعووةًاالحتعوواالتً
جبامعةًبنهاً،بتاريخًً18نوفمربًً .2008
 -25سوواه ًيفًأعمووالًاملو حرًالوودوىلًعووكًاألمووكًواخلصوصوويةًوسوريةًاملعلوموواتًيفًقووانونً
اإلنرتنووتًالووذىًنظمتو ًاجلمعيووةًاملصوريةًملكافحووةًجورا ًاإلنرتنووتًمبيوواركةًاجلمعيووةًالدوليووةً
ملكافحووةًج ورا ًاإلنرتنووتً،والووذىًعقوودًيووومجلًً4-2يوني و ًسوونةًً2008بعنوود ًش وريادونً
ابلقاهرةًوألقجلًفي ًباحثًنيرًب ً .
ودياً
 -26ألقجلًحمالًرةًيفًنودوةًحريوةًالصوحافةًيفًالعواملًالعورىب-الواقو ًوالطمووحًالوىتًعق ً
كليةًالقانونًجبامعوةًقطورًابالشورتاعًمو ًقسو ًاإلعوالمًابجلامعوةًيفًً2موايوًً.2007وأشوريً
إليهاًمبوق ًجامعةًقطر:
ًhttp://www.qu.edu.qa/html/campuslife/318ct07may07.html

 -27ملتقجلًالقانونينيًالقطرينيً ً،وقامًبر سةًجلساتًامللتقجلً،جامعةًقطرًيوني ًً 2007
 -28حبورًاملو حرًالسوونوىًلكليواتًالقووانونًابلوووال تًاملتحودةًاألمريكيووةًوالووذى نظمتو ً
ععيةًكلياتًالقانونًاألمريكيةًمكًً7-3ينايرًسنةًً2007يف واشنطكًالعاصمةً ً.
 -29ساه ًباحثًألقاىفًيفًنودوةًالتطلعواتًاألىالقيوةًلتطايقواتًعلوومًالوراثوةًالايوريةًيفً
العوواملًالعوورىبًاملنعقوودةًلوومكًاملو حرًالعوورىبًالثوواىنًلعلووومًالوراثووةًالايوريةًالووذىًنظمتو ًاملركووزً
العورىبًللدراسواتًاجلينيوةًودا وورةًاليوئونًاإلسوالميةًوالعمولًاخلووريىًبودىبًيفًالعورتةًمووكًً20
إىلًً22نوفمربًً .2007
 -30امل حرًاإلقليمجلًاألولًعكًاجلرا ًاإللكرتونيةًالذىًنظمت ًاجلمعيةًاملصريةًملكافحوةً
ج ورا ًاإلنرتنووتً،والووذىًعقوودًيووومجلًً27ً،26نوووفمربًسوونةًً2007بعنوود ًالنيوولًهيلتووونً
ابلق وواهرةًمبي وواركةًاألمو و ًاملتح وودةًواالحت ووادًاألورىبًوألق ووجلًفيو و ًباح ووثًني وورًل وومكًحب ووو ً
امل حرً ً.
 -31متحو ووداثًيفًنو وودوةً"إلةو ووا ًأشو ووكالًالتمييو ووزًلو وودًامل و ورأةًومو وودىًاردااطهو وواًابلي و وريعةً
اإلسالمية"ًوالىتًعقدياًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًبتاريخًً4ديسمربًً .2007
 -32ساه ًباحثونيًيفًمو حرًحنووًمكافحوةًعلميوةًلهرهواوًً،كليوةًاحلقوو ًجبامعوةًالزقوازي ً
ابالش ورتاعًم و ًكليووةًاحلاسووااتًجبامعووةًالزقووازي ًومعهوودًاأله ورامًاإلقليمووجلًللصووحافةًيووومجلً
ً15-14فربايرًسنةًً2006بصحيعةًاألهرامًابلقاهرةً .
 -33سواه ًباحوثًيفًاملو حرًالعلمووجلًالعاشورًلكليوةًاحلقوو ًجبامعووةًاملنصوورةًعوكًمولووواً
اجلوان و ًالقانونيووةًواالقتصوواديةًواليوورعيةًالسووتخداماتًدقنيوواتًا ندسووةًالوراثيووةً،والووذىً
عقدًيومجلًالثالاث ًواألربعا ًاملوافقنيًً4ً،3إبريلًسنةًً .2006
 -34سوواه ًباحووثًيفًامل و حرًالعلمووجلًالثالووثًلكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًعووكًاجلوان و ً
القانونيةًواالقتصاديةًلالستثمارً18-17ً،إبريلًسنةًً2006جبامعةًبنهاً .
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 -35سوواه ًباحثوونيًيفًم و حرًمكافحووةًاجلرميووةًاملنظمووةًالووذىًعقدد و ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةً
بنهاًمبصرًيفًالعرتةًمكًً20-19إبريلًً .2005
 -36ساه ًباحثًيفًامل حرًالعلمجلًالثالثًالذىًعقدد ًكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًحلووانًعوكً
التطوووراتًاملصوورفيةًواال تمانيووةًاملعاصوورةًيفًمصوورًوالعوواملًالعوورىبً،الووذىًعقوودًجبامعووةًحلوووانً
يومجلًً12-11مايوًسنةًً ً.ً2004
 -37سوواه ًباحووثًيفًاملو حرًالعلمووجلًاألولًالووذىًعقددو ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًوكووانً
مولواًاملو حرً"احلمايوةًالقانونيوةًللموالًالعوام"ًوالوذىًعقودًبقاعوةًاالحتعواالتًبانهواًيوومجلً
ً21-20مارسًسنةًً .2004
 -38ساه ًبدراسةًقدمتًإىلًامل حرًالعلمجلًالتاسو ًلكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًاملنصوورةً،عوك
النظامًالقبا جلًواملتةرياتًاحملليةًواإلقليميوةًوالعامليوةًيوومجلًً31-30موارسًسونةًً2004
بعند ًالنيلًهيلتونًابلقاهرةًً .
 -39اشوورتعًيفًمو حرًنظمتو ًأكادمييووةًشوورطةًدىبًيفًمولووواً"اجلوانو ًالقانونيووةًواألمنيووةً
للعمليوواتًاإلليكرتونيووة"ًوالووذىًعقوودًمبقوورًاألكادمييووةًبوودىبًيفًالعوورتةًمووكًً28-25إبريوولً
سنةًً،2003وألقيتًفي ًباحثًملًحتكمي ًونيرًلمكًأعمال ً .
 -40سوواه ًباحثوونيًيفًمو حرًاألعمووالًاملصوورفيةًاإلليكرتونيووةًبوونيًاليوريعةًوالقووانونًالووذىً
عقدد و ًكليووةًالي وريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةًابالش ورتاعًم و ًغرفووةًميووارةً
وصناعةًدىبًيفًالعرتةًمكًً12-10مايوًً .2003
 -41مو و حرًا ندس ووةًالوراثي ووةًب وونيًاليو وريعةًوالق ووانونً-كلي ووةًاليو وريعةًوالق ووانونًجبامع ووةً
اإلماراتًالعربيةًاملتحدةًًً8-5مايوًً2002وقدمًفي ًحبثاً ًونيرًلمكًأعمال ً .
 -42اشرتعًيفًم حرًنظمت ًاجلمعيةًاملصريةًلالقتصادًالسياسجلًواإلحصا ًوالتيوري ًعوكً
اجلوانو ًالقانونيووةًللعمليوواتًاملصوورفيةًيووومجلًً20-19ديسوومربًً2002وألقوجلًفيو ًباحووثً
ملًحتكيم ًونيرًلمكًأعمال ً .
 -43مو حرً"لعوملووةًواجلرميوة"ًالووذىًعقودًبكليووةًاليوريعةًوالقووانونًجبامعوةًاإلموواراتًالعربيووةً
املتحدةًمبياركةًأكادمييةًاني ًللعلومًاألمنيةًً8-6مايوًً2001وألقجلًفي ًباحثً .
 -44دعجلًإىلًحبورًم حرًعلمجلًيفًمدينةًابمربجً Bambergأبملانيواًنظمتو ًم سسوةً
الكسووندرًفووونًهوماولووتًيفًمولووواً"أزمووةًالقووانونًاجلنووا جلًوالعلووومًاجلنا يووة"ًوشووارعًفي و ً
أسادذةًالقانونًاجلنا يًداىلًأملانياًوىارجهاً،وذلكًيفًشهرًأكتوبرًً .ً2000
 -45امل حرًالعلمجلًالثاينًلكليةًاحلقوو ًجبامعوةًحلووانًالوذىًعقودًيفًموارسًً1999عوكً
اإلعالمًوالقانونًوألقجلًفي ًباحثًنيرًلمكًأعمالًامل حرً .
 -46امل و و حرًالعلمو ووجلًاألولًلكليو ووةًاحلقو ووو ًجبامعو ووةًحلو وووانًيفًمو ووارسًً1998عو ووكًدورً
احملكمةًالدستوريةًالعلياًيفًالنظامًالقانوىنًاملصرىًوألقجلًفي ًحبثاًنيرًلمكًأعمال ً .
 -47مو حرًاايووةًامللكيووةًالعكريووةًواألدبيووةًيفًالعوورتةًمووكًً16-14ديسوومربًسوونةًً1998
الذىًعقدىفًاملركزًالقومجلًللدراساتًالقبا يةًمكًىاللًميرواًدع ًالعدالوةًابلتعواونًمو ً
برانماًالتنميةًاخلامًابلقانونًاملدىنً .
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 -48سوواه ًبتقريوورًيفًنوودوةًاالمياهوواتًاجلديوودةًيفًميوورواًقووانونًاإلج ورا اتًاجلنا يووةًً-
اجلمعيةًاملصريةًللقانونًاجلنا جلًيفًً28مايوًً1997بعند ًهيلتونًالنيلًابلقاهرةً .
 -49نودوةًالتيوريعاتًاملعماريوةًواإلبوودااًاملعموارىًالويًأقامهوواًاجمللوسًاألعلوجلًللثقافووةًيفً
ً10ديسمربًً1996مبصرًوألقجلًفي ًبتقريرً .
 -50م حرً"ًامليكالتًالعنيوةًوالقانونيوةًاملتعلقوةًمبور ًجنوونًالاقور"ًًالوذىًعقودىفًمركوزً
اايةًاملستهلكًبكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرةًيفًً20إبريلًً ً.1996
 -51م و حرً"حقووو ًاإلنسووان"ًوالووىتًعقوودهاًاملعهوودًالعووايلًللدراسوواتًاجلنا يووةًبس ورياكوزاً
ايطالياًيفًالعرتةًمكًً28يوني ًإىلًً28يولي ًً،1990وقدمًفي ًحبثا.
ً
ً
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اإلنووذارًامليوورو ًكاووديلًعووكًاحلكو ًابلعقوبووةً–ًدراسووةًمقارنووةً،رسووالةًدكتوووراىفًمسو لةً
بكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانًأغسطسً.2018
التحو وريضًكوس وويلةًاشو ورتاعًيفًق ووانونًالعق وووابتًاإلم ووارادجلًواملق ووارنً،رس ووالةًماجس ووتريً
مس لةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانً،فربايرً.2018
احلمايووةًاجلنا يووةًللحو ًيفًاإلر ً،دراسووةًمقارنووةً،رسووالةًدكتوووراىفًمسو لةًبكليووةًاحلقووو ً
جبامعةًحلوانً،مارسً.2018
رسالةًدكتوراىفًبعنوانً"امليروعيةًواملسئوليةًاجلنا يةًيفًجماىلًاإللوراوًوالتظواهر"ً،كليوةً
احلقو ًجبامعةًحلوان.2018ً،
اىفً
احلمايةًاجلنا يةًلالدصاالتًاليخصيةًيفًالعصرًالرقمجلً-دراسةًمقارنةً،رسالةًدكتوور ً
كليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانً.2018
دورًالقانونًاجلنا جلًيفًحوكمةًاليركاتًالعاملةًيفًجمالًاألورا ًاملالية-دراسوةًمقارنوةً،
رسالةًدكتوراىفً،كليةًاحلقو ًجامعةًحلوانً.2018
احلماي ووةًالقانوني ووةًللمس ووتهلكًم ووكًاإلع ووالانتًاخلادع ووةً،كلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًحل وووانً
.2018
احلماي ووةًاجلنا ي ووةًلل ث ووة-دراس ووةًمقارن ووةً،رس ووالةًدكت وووراىفً،كلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًحل وووانً
.2018
احلمايووةًاجلنا يووةًجلس و ًاإلنسووانًموواًبوونيًالتطووورًالطوويبًواايووةًالكيووانًاجلسوودىً،رسووالةً
دكتوراىفً،كليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانً.2018
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 -10ركا زًح ًاملته ًيفًالدفااًيفًالدعوىًاجلنا يوة-دراسوةًمقارنوةً،رسوالةًدكتووراىفً،كليوةً
احلقو ًجبامعةًحلوان.2018ً،
 -11اسرتدادًاألموالًاملهربوةًإىلًاخلوارجًالناميوةًموكًجورا ًالعسواد-دراسوةًمقارنوةً،رسوالةً
دكتوراىفًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2017
 -12رسو ووالةًماجسو ووتريًيفًمولو ووواً"دورًم و و مورًالبو ووا ًيفًاالطو ووالاًعلو ووجلًاملعلومو وواتً
ودداو ا-دراسةًمقارنة"ًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2017
 -13االحتيالًالطيبًيفًالقانونًاجلنا جلًاملقارنً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنها.2017ً،
 -14لواب ًالسلطةًالتقديريوةًملو مورىًالبوا ًالقبوا جلً ًاإلجورا اتًاجلنا يوةً-دراسوةً
مقارنةً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2016
 -15املركووزًالق ووانوينًلقالووجلًالتحقيو و ًالعراقووجل–ًدراس ووةًمقارنووةً،رس ووالةًماجسووتريً،كلي ووةً
احلقو ًجبامعةًبنهاً.2016
 -16الوودليلًالااطوولًوموودىًجوووازًاالسووتنادًإلي و ًيفًاإلدانووة-دراسووةًمقارنووةً،كليووةًاحلقووو ً
جبامعةًبنهاً.2016
 -17التسووويةًوأثرهوواً ًانقبووا ًالوودعوىًاجلنا يووة-دراسووةًمقارنووةً،رسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةً
للتس يلًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،مايوً.2016
 -18اىرتا ًم مورًالبا ًالقبا جلًللعصواابتًاإلجراميوةًكواجرا ًموكًإجورا اتًالتحقيو ً
االبتدا جلً،رسالةًدكتوراىفًمس لةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،مارسً.2016
 -19االدعووا ًالعووامًبوونيًالتاعيووةًواالسووتقاللًدراسووةً ًالقووانونًالعراقوويًواملقووارنً،رسووالةً
ماجستريًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،نوفمربًً.2015
 -20نظووامًقالووجلًالتنعيووذًيفًالتي وريعاتًاجلنا يووةًاملقارنووةً،رسووالةًدكتوووراىفًمس و لةًبكليووةً
احلقو ًجبامعةًبنهاً.2014
 -21جرا ًاجللساتًيفًالقانونًاملصرىًواملقارنً-رسالةًدكتوراىفًمسو لةًبكليوةًاحلقوو ً
جبامعةًبنهاًً .2012
 -22املسووئوليةًاجلنا يووةًعووكًالنقوولًالاحوورى-دراسووةًمقارنووة-رسووالةًدكتوووراىفًمسو لةًبكليووةً
احلقو ًجامعةًبنهاً.2012
 -23اجلوانو و ًاإلجرا ي ووةًلل و ورا ًاالقتص ووادية-دراس ووةًمقارن ووةً-رس ووالةًدكت وووراىفًمسو و لةً
بكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2012
 -24جرمي ووةًالته ووروًالب ووري ًع ووكًالت ووارةًاإللكرتوني ووة-دراس ووةًمقارن ووةًرس ووالةًدكت وووراىفً
مس لةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًً .2012
 -25التوودابريًاإلصووالحيةًلألحوودا ًيفًالقووانونًالعموواىنًواملقووارنً،رسووالةًماجسووتريًمقدمووةً
إىلًكليةًاحلقو ًجبامعةًالسلطانًقابوسً .2010ً،
ً -26ماوودأًعالنيووةًاحملاكمووةًاجلنا يووةًيفًالقووانونًالعموواىنًواملقووارنً،رسووالةًماجسووتريًمقدم وةً
إىلًكليةًاحلقو ًجبامعةًالسلطانًقابوسً .ً2009ً،
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 -27رسالةًدكتوراىفًيفًمولواًاحلمايةًاجلنا يةًلنظوامًاحلكو ً،دراسوةًمقارنوةًً،كليوةًاحلقوو ً
جبامعةًبنهاً .2009ً،
 -28رسووالةًدكتوووراىفًيفًمولووواًالرقابووةًالقبووا يةًعلووجلًأعمووالًالتحقيو ًاالبتوودا جلً،دراسووةً
مقارنةًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً .2009ً،
 -29رس ووالةًدكت وووراىفًمسو و لةًيفًمول ووواً"مرحل ووةًم وواًقا وولًاحملاكم ووةًيفًال وودعوىًاجلنا ي ووةً
الدولية"ًًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً .2009ً،
 -30رسالةًدكتوراىفًمسو لةًيفًمولوواًالنظريوةًالعاموةًللخودااًيفًسوو ًاألورا ًاملاليوة"ً،
دراسةًمقارنةًًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً .2008ً،
 -31رس ووالةًدكت وووراىفًمسو و لةًيفًمول ووواًاحلماي ووةًاجلنا ي ووةًللمس ووتهلكًم ووكًاالحتك ووارًً-
دراسةًمقارنةًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًً .2008
 -32رسووالةًدكتوووراىفًمسو لةًيفًمولووواً"جورا ًغسوولًاألموووالً-دراسووةًمقارنووة"ًًً2008
كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً .
 -33رسووالةًدكتوووراىفًمس و لةًيفًمولووواًاحلمايووةًاجلنا يووةًلووألد نً،دراسووةًمقارنووةًً،كليووةً
احلقو ًجبامعةًبنهاً .2008ً،
 -34رسالةًدكتووراىفًمسو لةًيفًمولوواًاحلمايوةًاجلنا يوةًللمعوامالتًاملصورفيةًاإللكرتونيوةً
–ًدراسةًمقارنةًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً .2008ً،
 -35رسووالةًدكتوووراىفًمسو لةًيفًمولووواًدةيووريًاجلوونسًوالقووانونًاجلنووا يً–ًدراسووةًمقارنووةًً،
كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً .2008ً،
 -36رسالةًدكتوراىفًيفًمولواًاحلمايةًاجلنا يوةًللعالمواتًالت اريوةً–ًدراسوةًمقارنوةًً،كليوةً
احلقو ًجبامعةًبنهاً .2008ً،
 -37رس ووالةًدكت وووراىفًمسو و لةًيفًمول ووواًً"دورًالاص وومةًالوراثي ووةًيفًاإلثا وواتًاجلن ووا يً-
دراسةًمقارنة"ًًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًً .2008
 -38رسووالةًدكتوووراىفًيفًمولووواًاجلينوواتًالوراثيووةًواحلمايووةًاجلنا يووةًللح و ًيفًاخلصوصوويةً،
دراسةًمقارنةًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً .2008ً،
 -39رسووالةًدكتوووراىفًمس و لةًيفًمولووواًالووتحعظًعلووجلًاألشوويا ًيفًاإلج ورا اتًاجلنا يووةً،
دراسةًمقارنةًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًً .2006
 -40رسووالةًدكتوووراىفًمس و لةًيفًمولووواًاالىتصووامًاملكوواينًلقووانونًالعقوووابتًابجل ورا ً
الدوليووةًيفًلووو ًاملسووت داتًاملعاصوورةًً،كليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًً،2004نوقيووتًيفً
ديسمربًً .2010
 -41رسالةًدكتوراىفًمس لةًيفًمولواًاحلمايةًاجلنا يةًحلو ًاالنتخواوًالسياسوي–ًدراسوةً
نةًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،2005ً،ونوقيتً ًً9مارسًً .2016
مقار ً
 -42رسالةًدكتووراىفًمسو لةًيفًمولوواًاحلمايوةًاجلنا يوةًللحو ًيفًالتظواهرً،دراسوةًمقارنوةً
ًً2005كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً .
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بحوث قام بتحكيمها ورسائل دكتوراه
وماجستير شارك في مناقشتها

املسئوليةًاجلنا يوةًالناشوئةًعوكًالعودوىً،رسوالةًمقدموةًإىلًكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًالقواهرةً،
ً2018وملًحيددًموعدًاملناقيةًبعد.
احلمايةًاجلنا يةًألموالًالانوعً،رسالةًمقدمةًإىلًكليوةًاحلقوو ًجبامعوةًالقواهرةً،نوقيوتً
بتاريخًأولًنوفمربً.2018
سوولطاتًمو مور ًالبووا ًالقبووا يًيفًاجلورا ًاملعلوماديووةًيفًمرحلووةًاالسووتداللً،رسووالةً
دكتوراىفًمقدمةًإىلًكليةًاحلقو ًجبامعةًب ًسوي ً،نوقيتًيفًً27أكتوبرًً.2018
ماهيووةًالتصوواحلًاجلنووا جلً،حبووثًمقوودمًللنيوورًمب لووةًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووانً،نوووفمربً
.2018
التصوواحلًيفًاجل ورا ًاجلمركيووةً،حبووثًمقوودمًللنيوورًمب لووةًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووانً،
نوفمربً.2018
حتكوي ًً6حبوو ًألحودًأعبوا ًهيئوةًالتودريسًبكليوةًالقوانونًجامعوةًبةودادًواملتقودمًإىلً
الرتقيةًلدرجةًأستاذًميارعً،نوفمربًً،2018وهجل:
-1النظامًالقانوينًللتوقي ًاإللكرتوىنًوح يت ًيفًاإلثااتً .
-2أتثريًقراراتًجلانًإحالةًاملناقصاتًعلجلًدلك ًاملياري ً .
-3أسااوًا رةًغريًاليرعيةًومواجهتهاًجنا ياً .
-4املواجهةًالقانونيةًملخاطرًاإلرهاوًاإللكرتوىنً .
-5التعاونًاجلنا جلًالدوىلًيفًمكافحةًجرميةًغسلًاألموالً .
-6حقو ًاإلنسانًواحلر تًالعامة.
إسوونادًأركووانًاجلرميووةًلليووخصًاملعنوووىً،حبووثًمقوودمًللنيوورًمب لووةًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةً
حلوانً،أكتوبرً.2018
دطورًاملسئوليةًاجلنا يةًلألشوخامًاملعن ًويوةًالطايوة-دراسوةًمقارنوةًأتصويليةً،حبوثًمقودمً
للنيرًمب لةًكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانً،أكتوبرً.2018
لي وواتًمكافح ووةًاإلره وواوًالاح وورى-دراس ووةًدطايقي ووةًح ووولًالقرص وونةًالاحري ووةً،رس ووالةً
دكتوووراىفًمقدمووةًإىلًقسو ًالقووانونًالوودوىلًالعووامًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووانً،نوقيووتً
بتاريخًً26ساتمربًسنةً.2018
املس ووئوليةًاجلنا ي ووةًع ووكًجو ورا ًا وورةًغ ووريًالي وورعية-دراس ووةًمقارن ووةً،رس ووالةًدكت وووراىفً
نوقيتًبكليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانًبتاريخًً7أغسطسً.2018
ىصوصيةًاجلرا ًاملردكاةًبواسطةًوسا لًالتواصلًاالجتماعيًوأثرهاًعلوجلًالتيوريعاتً
اجلنا يووة-دراسووةًحتليليووةًمقارنووةً،حبووثًمقوودمًلني ورىفًمب لووةًحقووو ًالكويووتً،أغسووطسً
.2018
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 دطويرًاجلهازًاإلدار ًللدولةًوأثرةًيفًمكافحةًالعسوادًوحتقيو ًالتنميوةً،حبوثًمقودمًإىلً
املو حرًاخلووامسًللقووانونينيً،اجلمعيووةًاملصوريةًلالقتصووادًالسياسووجلًواإلحصووا ًوالتيوري ً،
ساتمربً.2018
 املواجهووةًاجلنا يووةًلالسووتعمالًغووريًامليوورواًللسوولطةًالعامووةًيفًدعطيوولًدنعيووذًالقووواننيً
والقراراتًالقبا يةً،حبثًمقدمًإىلًامل حرًاخلامسًللقانونينيً،ساتمربً.2018
 التي وري ًاجلنووا جلًومكافحووةًالعسووادًوأث ورىفًيفًحتقي و ًأهوودا ًالتنميووةًاملسووتدامةً(دراسووةً
مقارنة)ً،حبثًمقدمًإىلًامل حرًاخلامسًللقانونينيً،ساتمربً.2018
 أتثو ورياتًودك ووالي ًالعس ووادًاإلدار ًوامل ووايلًيفًالتنمي ووةًيفًظ وولًالتط وووراتًاالقتص وواديةً
الدوليةً،حبثًمقدمًإىلًامل حرًاخلامسًللقانونينيً،ساتمربً.2018
 احلمايةًاجلزا يوةًللمرافو ًالعاموةًيفًاململكوةًالعربيوةًالسوعوديةً،حبوثًمقودمًلنيورىفًمب لوةً
احلقو ًجبامعةًحلوانً،أغسطسً.2018
 املركووزًالقووانوينًلقالووجلًالتحقي و ًالعراقووجلً،رسووالةًماجسووتريًكليووةًاحلقووو ًجامعووةًبنهوواً،
نوقيتًبتاريخًً5أغسطسً.2018
 حتكووي ًالاحووو ًاآلديووةًاملقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذةًاملسوواعديكًجبامعووةًإربوودًابململكووةً
األردنيةًللرتقيةًإىلًدرجةًأستاذًميارعً(يوني ً:)2018
 -1املسو ووئوليةًاجلنا يو ووةًللو وووزيرًالعامو وولًيفًالقو ووانونًاألردينًوالتعو ووديالتًالدسو ووتوريةً،
مقاولًللنيرًمب لةًكليةًاحلقو ًجبامعةًاإلسكندريةًالعددًً75مكًاجمللدًالثالوثً
أغسطس.2017ً- -2احملكمووةًالدسووتوريةًيفًاألردنًبوونيًالوونصًواالجتهووادًوالعقو ًاملقووارنً،حبووثًمقاووولً
للنيرًيفًجملةًجامعةًدكريتًللحقو .2017ً،
 -3نقلًوزراًاألعبا ًالايريةًبنيًاألحيوا ًيفًالتيوري ًاألردينً،حبوثًمقاوولًللنيورً
يفًجملةًجامعةًدكريتًللحقو ً،2013ً،الصعحاتًمكًً404إىلًمً.463
 -4أحكامًاحلمايةًاجلنا يةًللايئةًمكًالتلو -دراسةًمقارنةًيفًإطارًالقوانونًاجلنوا جلً،
حبثًمقاولًللنيرًيفًجملةًجامعةًدكريتًللحقو .2017ً،
 -5التوقي و ًاإللك وورتوىنً(جرا م و ًوح يتو و ًيفًاإلثاووات)ً،مني ووورًيفًجملووةًالدراس وواتً
األمنيةً،العددًالراب ًً،2010مكًمًً3إىلً.34
6- Criminal liability for board of director’s members
in public shareholding companies in Jordanian
companies lawً)2017(.
 دةيووريًاجلوونسًالايوورىًبوونيًاحلظوورًواإلابحووة"ً،حبووثًمقوودمًلنيورىفًمب لووةًلنيورىفًمب لووةً
احلقو ًجبامعةًالكويتً،يوني ً.2018
اجًالصحيًعكًنزال ًامل سساتًالعقابية-دراسةًمقارنة"ً،حبثًمقودمًلنيورىفً
 نظامًاإلفر
ّ
مب لةًكليةًاليريعةًوالقانونًجبامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةً،يوني ً.2018

43 of 21Page

السيرة الذاتية للدكتور أشرف توفيق شمس الدين حسن






السياس ووةًاجلنا ي ووةًيفًمواجه ووةًظ وواهرةًالعس ووادً،دراس ووةًمقارن ووةًب وونيًاليو وريعةًاإلس ووالميةً
والقانون"ً،حبثًمقدمًلنيًرىفًمب لةًمصرًاملعاصرةً،يولي ً.2018
مرحلووةًموواًقاوولًاحملاكمووةًيفًالوودعوىًاجلنا يووةًالدوليووةً،رسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًإىلًكليووةً
احلقو ًجبامعةًبنهاً،ونوقيتًبتاريخًً10مايوًسنةً.2018
ًلووواب ًإابحووةًنقوولًاألعبووا ًواملكوووانتًالاي وريةًطاقوواًألحكووامًالقووانونًالاح وري -
دراسةًحتليليةًمقارنة"ً ً،واملقدمًلنيرىفًمب لةًاحلقو ًجبامعةًالكويتً،ينايرً.2018
املركزًالقانوينًلقالجلًالتحقي ًالعراقوجل-دراسوةًمقارنوةً،رسوالةًماجسوتريً،كليوةًاحلقوو ً
جامعةًبنهاًحمددًنوقيتًيفًً5أغسطسًسنةً.2018
التحو وريضًكوس وويلةًاشو ورتاعًيفًق ووانونًالعق وووابتًاإلم ووارادجلً،رس ووالةًماجس ووتريً،جامع ووةً
حلوانًحمددًملناقيتهاًيولي ًًًًًًًًًًًً.2018

 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.











ىصوص وويةًاجلو ورا ًاملاس ووةًابلايئ ووةً،حب ووثًمق وودمًللني وورًيفًجمل ووةًمص وورًاملعاص وورةًال وويً
يصدرهاًاجلمعيةًاملصريةًلهحصا ًوالتيري ًمبصرً،ينايرً.2018
اجل ورا ًاملتعلقووةًابجلمعيوواتًالعامووةًللمسووامهنيً ً،واملقوودمًلني ورىفًمب لووةًاحلقووو ًجبامعووةً
الكويتً،ينايرً.2018
املسئوليةًاجلنا يةًعكًجرا ًاإلرهاوًاإللكرتوين-دراسةًحتليليوةً،حبوثًمقودمًللنيورًيفً
جملووةًمصوورًاملعاصوورةًالوويًيصوودرهاًاجلمعيووةًاملص وريةًلهحصووا ًوالتي وري ًمبصوورً،فربايوورً
.2018
اجلرا ًالتعزيريةًيفًاليريعةًاإلسالميةًوالقانونًالولعجلًاملصرى-دراسةًمقارنةً،رسالةً

دكتوراىفً،كليةًاحلقو ًجبامعةًحلوانً .2018ً،
رؤي ووةًمقرتح ووةًلتعزي ووزًالتس ووام ًيفًالق ووانونًاجلزا وويًاإلم ووارايً،جب ووثًمق وودمًإىلًمس ووابقةً
الاح ووثًالعلم وويًألعب ووا ًهيئ ووةًالت وودريسًبكلي وواتًالق ووانونًبدول ووةًاإلم وواراتًالعربي ووةً
املتحدةً،ديسمربً.2017
احلمايووةًاجلنا يووةًلسووريًاالمتحوواانتًحبووثًمقوودمًإىلًالنيوورًمب لووةًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةً
حلوانً،ديسمربً.2017
رسالةًماجسوتريً ًمولوواًاالدعوا ًالعوامًيفًالقوانونًالعراقوجلًبونيًالتاعيوةًواالسوتقاللً،
واليًنوقيتًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًيومًاألحدًاملواف ًً31ديسمربًسنةً.2017
ر يسوواًلل نووةًاملناقيووةًلرسووا لًاملاجسووتريًاآلديووةًوالوويًنوقيووتًجبامعووةًاجلزيوورةًبوودىبً،
نوفمربًً،2017وهجل:
-1االقتنااًاليخصجلًللقالجلً ًالدعوىًاجلزا يةً .
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-2السياس ووةًاجلزا ي ووةًللمي ووراًاإلم ووارادجلً ًمواجه ووةًاجلو ورا ًالواقع ووةًعل ووجلًاألطع ووالً
(دراسةًحتليلية)ً .
-3إجرا اتًاالستداللً ًالدعوىًاجلزا يةً(دراسةًحتليلية)ً .
-4وق ًدنعيذًالقرارًاإلدارىً ًدولةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًدراسةًمقارنةً .
-5جرميةًالعدوانً ًالقانونًالدوىلً .
املعامل ووةًاجلنا ي ووةًلو ووذوىًاإلعاق ووةً-دراسو ووةًمقارن ووةً،حبو ووثًمق وودمًلني و ورىفًمب ل ووةًمصو وورً
املعاصرةً،أكتوبرً.2017
األحكووامًاإلجرا يووةًجلرميووةًغسوويلًاألموووالً،مقوودمًللنيوورًمب لووةًبنهوواًللعلووومًاإلنسووانيةً،
اليًدصدرهاًجامعةًبنها.2017ً،
موورحليًاالسووتداللًوالتحقي و ًيفًج ورا ًاإلرهوواو-دراسووةًمقارنووةًحبووثًمقوودمًلني ورىفً
مب لةًمصرًاملعاصرةً،أكتوبرً.2017
اجلرا ًاملتعلقةًابجلمعياتًالعامةًللمسامهنيً ًالقوانونًالكوويىتً،مقودمًللنيورًيفًجملوةً
حقو ًالكويتً،إبريلً.2017
موونهاًاللةووةًالعربيووةًيفًالصوويغًالقانونيووةً،مقوودمًللنيوورًيفًجملووةًكليووةًالي وريعةًوالقووانونً
جبامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةً،مارسً.2017
اليهادةًالزورًجرميةًلدًالعدالةً،حبثًمقدمًللنيرًمب لةًحقو ًبنهاً.2017
مناقيووةًدكتوووراىفً ًمولووواًاحلمايووةًاجلنا يووةًلليووركاتًالت اريووةًيفًقووانونًاليووركاتً
األردين-دراسةًمقارنةًً،كليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرةً20ً،أغسطسً.2017
حتكي ًحبثً"اجلوان ًاملولوعيةًلل را ًاملعلومادية"ً،مقدمًجمللةًحقو ًبنهاً.2017
حتكي ًحبثً"السلطاتًاإلجرا يةً يئةًالنزاهةًالعراقيةًيفًلو ًادعاقيةًمكافحةًالعسوادً
والتيري ًاجلنا جلًالعراقجل"ً،مقدمًللنيرًمب لةًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2017
قانونيةًدنعيذًأحكامًاإلعدامًيفًقطااًغزةً،مقدمًللنيرًمب لةًحقو ًبنهاً.2017


 حتكي ًً6حبو ًمب لةًروحًالقواننيًاليًيصدرهاًكليةًاحلقو ًجبامعوةًطنطواً(موايوً
ً)2017وهجلًبعناويك:
 األحوالًاليًيااحًفيهاًدىولًاملساككًبدونًإذنًقبا جل-دراسةًمقارنة
 اإلدانةًوالربا ةًيفًدزويرًاحملررات.
 اجلرميةًاجلمركية.
 اجلرميةًاملنظمةً(غسلًاألموال-يري ًاملهاجريك-ميارةًاألسلحة).
 اجلزا اتًغريًاجلنا يةًيفًاجلرا ًاالقتصادية.
 اليرو ًاليكليةًلتعتيشًاملساككً(دراسةًمقارنة).
 عب ووويةًجلن ووةًمناقي ووةًرس ووالةًال وودكتوراىفً ًمول ووواًاملواجه ووةًالقانوني ووةًجلرمي ووةًغس وولً
األموووالً–ًدراسووةًمقارنووةً،والووىتًنوقيووتًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًبتوواريخًً8فربايوورً
.2017
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 املقتبياتًالعاموةًالسورتدادًجورا ًالعسوادًيفًلوو ًادعاقيوةًمكافحوةًالعسوادًوالتيوري ً
اجلنا جلًالعراقجلً،حبثًمقدمًللنيرًمب لةًحقو ًبنهاً.2017
 املواجهووةًاجلنا يووةًلزعزعووةًاالسووتقرارًاالجتموواعجلً،حبووثًمقوودمًللنيوورًمب لووةًحقووو ًبنهوواً
ً.2017
 احلمايةًاجلنا يةًلليهودًيفًقانونًمكافحةًاالميارًابلايرًاملصر ًرق ً(ً )64لسنةً
ً،"2010حبثًمقدمًإىلًجملةًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها.2017ً،

 االستةاللًاجلنسيًللنسا ًوف ًادعاقياتًوقواننيًمكافحةًاالميارًابلايرًوأثرًدقننيً
الدعارةًعلي ً-دراسةًجنا يةًمقارنةً،حبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاً.2017
 لياتًالتعاونًالدوىلًيفًجمالًدسلي ًاجملرمني-دراسةًمقارنةً،حبوثًمقودمًللنيورًمب ل ًوةً
كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2017
 الطايعووةًالقانونيووةًلنظووامًاحمللعوونيًودطايقاد و ًيفًالتي وري ًاجلنووا جلًاأل لوووًأمريكووجلً،جملووةً
حقو ًبنهاً.2017
 دورًقووانونًاإلج ورا اتًاجلزا يووةًالعلسووطيينًيفًمكافحووةًجرميووةًالتعووذي ً،جملووةًحقووو ً
بنهاً.2017

 حتكي ًً5حبو ًمقدمةًمكًأحدًأعبا ًهيئةًالتودريسًاحودىًاجلامعواتًابألردنً
للرتقيةًإىلًدرجةًأستاذًميارعً،وهجل:
 -1اإلشكالياتًاخلاصةًبتنعيذًعقوبةًاإلعدامًيفًالتيري ًاألردينً .2016ً،
 -2املواجهةًاجلنا يةًللرشوةًيفًقانونًالنزاهةًومكافحةًالعسادً .2016ً،
 -3التكيي ًاجلرمجلًللتلقي ًالصناعجلًدونًرلاًأحدًالزوجنيً،دراسةًمقارنةً .2014ً،

 -4ح ًاالستعانةًمبحامًيفًمرحلةًالتحقي ًاألوىلً،دراسةًمقارنةً .2012ً،
 -5اإلفراجًاليرطجلً،دراسةًمقارنةً،جملةًاحلقو ًجبامعةًالاحريكً .2011ً،
 النيووا ًاإلجراموويًجلرميووةًإسووا ةًاسووتعمالًأموووالًاليوًوركةًوقرولووهاًوإشووكاالد -
دراسةًمقارنةًبنيًالتيري ًالكويىتًوالتيري ًالعرنسيً،حبثًمقدمًللنيورًيفًجملوةً
حقو ًالكويتً،أكتوبرً.2016
 حتكووي ًً5حبووو ًمقدمووةًإىلًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًمبصوورًمووكًأحوودًأعبووا ًهيئووةً
التدريسًابخلارجًللرتقيةًإىلًدرجةًأستاذًميارعً،وهجل:
 -1احلمايةًاجلنا يةًلبحا ًاالميارًابلايرًيفًالقانونًاملصرىً ًواملقارنً.2013
 -2السرًامله ًبنيًاإلطال ًوالنسايةًيفًالتيري ًاملصرىًوالتيري ًاملقارنً.2013
 -3مدىًاقتنااًالقاليًاجلنا جلًابلدليلًاإللكرتوىن-دراسةًمقارنةً.2013
 -4دورًاملوودعجلًالعووامًللمحكمووةًاجلنا يووةًالدوليووةًفيموواًيتعل و ًابلتحقيقوواتًاألوليووةًيفً
نظامًروماًاألساسجلً.2014
 -5احلمايةًاجلنا يةًللح ًيفًبرا ةًاالىرتااًيفًالقانونًاملصرى.2014ً،

43 of 24Page

السيرة الذاتية للدكتور أشرف توفيق شمس الدين حسن
 ثالثووةًحبووو ًمقدمووةًإىلًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًمووكًأحوودًأعبووا ًهيئووةًالتوودريسً
ابخلارجًللرتقيةًإىلًدرجةًأستاذًميارعًً،2016وهجلً:












ً-1علنيةًاحملاكماتًاجلنا يةًبنيًحريةًاإلعالمًواحلقو ًاملتصلةًحبسكًسريًالعدالة-دراسوةً
حتليليةًأتصيليةًانتقاديةًً .2016
-2احلمايةًاإلجرا يةًللحديثًاخلامً.2016
-3جزا ًعدمًالقاولًيفًنظامًاحملكمةًاجلنا يةًالدوليةً.2016

القاعوودةًاجلنا يووةًبوونيًالصووناعةًالعقهيووةًوالصووياغةًالتي وريعيةً،دراسووةًمقارنووةًبوونيً
أصولًاليراًاإلسالميًوأصولًالقانونًاجلنا جلً،حبثًمقدمًللنيرًيفًجملةًمصرً
املعاصرةً،نوفمربً.2016
الاصمةًالوراثيةًودورهاًيفًمكافحةًاجلرميةًوالوقايةًمنها-حودًالوزانًمنوذجواًاملقودمً
لنيرىفًمب لةًمصرًاملعاصرةً،ساتمربً.2016
وةًإىلً
الععوووًعووكًالعقوبووةًيفًالقووانونًاجلنووا جل-دراسووةًمقارنووةً،رسووالةًدكتوووراىفًمقدمو ً
كليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرةًنوقيتًبتاريخًً31ديسمربً.2016
املواجهووةًالقانونيووةًجلرميووةًغسوولًاألموووال-دراسووةًمقارنووةً،رسووالةًدكتوووراىفًنوقيووتً
بكليةًاحلقو ًجامعةًبنهاًبتاريخًً8فربايرً.2016
السياس ووةًالعقابي ووةًللمي ووراًاملص وورىًيفًمواجه ووةًاجلو ورا ًاإلرهابيو وةً،جمل ووةًمص وورً
املعاصرةًاليًيصدرهاًععيةًاالقتصادًواإلحصا ًوالتيري ً،مصرً.2016
إعووادةًأتهيوولً ًوعووالجًاملوودمننيًداىوولًامل سسووةًالعقابيووة-دراسووةًمقارنووةًبوونيًفقهووجلً
اليريعةًاإلسالميةًوالقانونًاملصرىًواللييب”ًجملةًمصرًاملعاصرةً.2016
نظريو ووةًالبو وورورةًيفًالقو ووانونًاإلجرا و ووجل”ًاملقو وودمًلني و ورىفًمب لو ووةًمصو وورًاملعاصو وورةً،
.2016
احلمايووةًاجلنا يووةًلألموووالًالعامووةً،رسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًإىلًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةً
املنصورةً ًونوقيتًبتاريخًً18إبريلً.2016
انقبووا ًالوودعوىًاجلنا يووةًابلععوووًاليوواملً،دراسووةًمقارنووةً،رسووالةًماجسووتريًمقدمووةً
إىلًكليةًاحلقو ًجبامعةًاملنصورةً،نوقيتًبتاريخًً18إبريلًسنةً.2016
حتكووي ًً7حبووو ًمقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذةًامليوواركنيًيفًالقووانونًاجلنووا يًللرتقيووةً
لدرجةًأستاذًمبعهدًدراساتًالعاملًاإلسالميًجبامعةًزايدًوهجل:
-1السياسةًالتيريعيةًومواجهةًالتطر ً.
ً-2األحكامًاملستحدثةً ًاحلاسًاالحتياطجل.
ً-3قواعدًاملسئوليةًعكًاجلرا ًاملروريةًواملواطنة.
ً-4النظامًالقانوىنًللمحاك ًاالقتصاديةً-التيكيلًواالىتصام.
ً-5الباطيةًالقبا يةًيفًقانونًدنظي ًمهنةًالرتعة.

43 of 25Page

السيرة الذاتية للدكتور أشرف توفيق شمس الدين حسن












ً-6التعوواونًالقبووا جلًالوودويلًملواجهووةًاجلرميووةًاملنظمووةً–ًدراسووةًمقارنووةًبوونيًاالدعاقيووةً
الدوليةًملكافحةًاجلرميةًاملنظمةًعربًالوطنيةًوالقانونًاإلمارادجل.
ً-7اإلرهاوًوحقو ًاإلنسانً–ًرؤيةًإسالميةً(ابللةةًاإل ليزية).
Terrorism and human rights - an Islamic perspective.
مدىًكعايةًأحكامًالت ريًاإللكرتوينًيفًقانونًاجلورا ًاإللكرتونيوةًاألردينًاجلديودًرقو ً
(ً)27لسوونةًً-2015دراسووةًمقارنووةً،مقوودمًللنيوورً ًجملووةًالي وريعةًوالقووانونًجبامعووةً
اإلماراتًالعربيةًاملتحدةً،ينايرً.2016
نظريةًالبورورةًيفًالقوانونًاإلجرا وجلً،حبوثًمقودمًللنيورًيفًجملوةًمصورًاملعاصورةً،يوليو ً
.2016
جرميووةًوقو ًأوًاالمتنووااًعووكًدنعيووذًحكو ًقبووا جلًأوًقووانونًبوونيًالواقو ًواملو مولً،حبووثً
مقدمًللنيرًيفًجملةًمصرًاملعاصرةً،يولي ً.2016
حتكي ًحبثًبعنوانً:دورًالقانونًاجلنا جلً ًمكافحةًالعسادًالسياسجلً،حبوثًمقودمًإىلً
م حرًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،إبريلً.2016
حريةًدداولًاملعلوماتًودورهاً ًمكافحةًالعسادً،حبوثًمقودمًإىلًمو حرًكليوةًاحلقوو ً
جبامعةًبنهاً،إبريلً.2016
حتكي ًحبثًبعنوانً:اعرتا ًاملراسالتًاإللكرتونيةً،دراسةًمقارنةً،مقودمًللنيورًمقودمً
ًجملةًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،مايوً.2016
ً
للنيرً
عقوبووةًاملراقاووةًاإللكرتونيووةًبوونيًالوودولًالعربيووةًواألجنايووة-دراسووةًمقارنووةً،مقوودمًللنيوورً
لنيرىفًمب لةًاحلقو ًجبامعةًالكويتًينايرً.2016
حتكووي ًحبووثًبعنوووانًمكافحووةًالعسووادً ًالتي وري ًاجلنووا جلًاملصوورىً،جملووةًحقووو ًبنهوواً
مارسً.2016
احلمايووةًاجلنا يووةًللمسووتهلك-دراسووةًمقارنووةً،رسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًإىلًكليووةًاحلقووو ً
جبامعةًالقاهرةً.2017
حتكووي ًً7حبووو ًألحوودًاملتقوودمنيًللرتقيووةًلرداووةً"أسووتاذ"ًجبامعووةًدهوووعًاقلووي ًكردسووتانً
العرا ًينايرًً،2016وهجل:

-1ح ًاملته ًيفًحماكمةًجنا يةًعادلةًودورًالقبا ًيفًميسيدهاً .
-2املواجهةًالتيريعيةًجلرا ًالعن ًاألسر ًيفًكردستانًالعرا ً .
-3مادأًدساندًاألدلةًيفًالدعوىًاجلزا يةًودورًالقبا ًيفًدطايق ً ً.
-4النطا ًالعملجلًوالتطايقيًالستظهارًالقصدًمتعد ًالنتي ةً .
-5اجلوان ًاجلزا يةًلالدعاقيةًالعراقيةًاألمريكيةً .
-6الت ردًمكًامليولًالذاديةًلدىًالقاليًاجلزا يً .
-7شرحًقانونًأصولًاحملاكماتًاجلزا يةً(كتاو).

 رسووالةًدكتوووراىفًمسو لةًيفًمولووواًاحلمايووةًاجلنا يووةًحلو ًاالنتخوواوًالسياسووجلً-دراسووةً
مقارنةًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،ميرفاًومناقياً،ونوقيتً ًً9مارسًً .2016
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 حتكووي ًً7حبووو ًمقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذةًاملسوواعديكًيفًالقووانونًاجلنووا يًلنيوولً
درجو ووةًأسو ووتاذًميو ووارعًمبعهو وودًاإلدارةًالعامو ووةًابململكو ووةًالعربيو ووةًالسو ووعوديةًيوني و و ً
ً،2015وهجل:
-1سلطةًالقالجلًاجلنا جلً ًدقديرًالدليلًاإللكرتوىنً .
-2احلصانةًاإلجرا يةًوأثرهاًعلجلًمقتبياتًالعدالةًاجلنا يةً .
-3دورًاخلطرً ًإ امًامليراًقاعدةًالت ريً .
-4ح ًاملته ً ًحماكمةًعادلةً ًاملواثي ًالدوليةً .
-5مدى ًاىتصام ًاحملكمة ًاجلنا ية ًالدولية ًمبحاكمة ًاملسئولني ًالليايني ًإزا ًأحدا ًثورةً
ً17فربايرًسنةًً .2011
-6عوملةًالت ريًوالعقاوًكآليةًملكافحةًجرميةًىط ًالطا راتً .
-7معيارًاملصلحةً ًالطعكًاجلنا جلً .

وةًإىلًكليوةً
 دورًالاصمةًالوراثيةً ًاإلثااتًاجلنا جلً،دراسوةًمقارنوةً،رسوالةًدكتووراىفًمقدم ً
احلقو ًجبامعةًالقاهرةً،نوقيتًبتاريخًً17ديسمربً.2015
 دورًالقووانونًاجلنووا جلً ًمكافحووةًالعسووادًالسياسووجل-دراسووةًأتصوويليةًحتليليووةًمقارنووةً ً
ظلًاملرسومًرق ًً131لسنةًً،2011جملةًحقو ًبنهاً.2015
 حتكي ًحبثً"املسئوليةًاجلنا يوةًللطايو ًالناشوئةًعوكًإجورا ًعمليواتًاإل واوًالصوناعجلً
واالستنسووالًالتكوواثرى-دراسووةً ًالقووانونًاإلمووارادجلًوالقووانونًاملقووارن"ً،جملووةًحقووو ً
الكويتًيوني ً.2015









رسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًإىلًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالقوواهرةًبعنوووان"ً:احلمايووةًاجلنا يووةً
للح ً ًاخلصوصيةًاجلينية-دراسةًمقارنة"ً،مايوً.2015
مناقيةًرسالةًدكتوراىفًبكليةًاحلقو ًجبامعةًالقاهرةً،يفًمولواً"لوماانتًاملوته ً
ًمرحلةًالتحقي ًاالبتدا جلً ًقانوىنًاإلجرا اتًاجلنا يوةًاملصورىًوالليو "ً14ً،
إبريلً.2015
حتكي ًحبثًبعنوان" :ح ًاملته ً ًالصمت-دراسةًمقارنوة"ً،مقودمًللنيورًمب لوةً
حقو ًالكويتً،مارسً.2015
حتك و ووي ًحب و ووثًبعن و وووان "ً:ما و وودأًالي و وورعيةًاجلنا ي و ووةً:دراس و ووةًيفًالق و ووانونًاملق و ووارنً
واجته وواداتًاحملكم ووةًاألوروبي ووةًحلق ووو ًاإلنس ووانً"ًاملق وودمًللني وورًمب لوووةًمركو ووزً
الدراساتًالقانونيةًوالقبا يةً،بوزارةًالعدلًبدولةًقطرً،إبريلً.2015
حتكووي ًحبووثًبعنوووانً"احلوواسًاالحتيوواطجل"ًقوودمًللنيوورًمب لووةًروحًالقووواننيًبكليووةً
احلقو ًجبامعةًطنطاً،ديسمربً.2014
وةًإىلًكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًالق وواهرةًيفًمول ووواً
مناقي ووةًرس ووالةًماجس ووتريًمقدم و ً
لماانتًحقو ًاإلنسانًيفًجرا ًاإلرهاوً–دراسةًمقارنةً،مايوً.2014
اثرًدنظي ًاحل ً ًالتظاهرً،حبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاً.2014
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 أحكووامًوج ورا ًالتلقووي ًالصووناعجلًوأتجووريًاألرحووامًبوونيًالعكوورًالةوورىبًواإلسووالمً،
حبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاً.2014
 حتكووي ًً5حبووو ًحمالووةًمووكًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًلرتقيووةًاألسووادذةًيفًختصووصً
القانونًاجلنا يًمبصرً(أكتوبرًً)2014بعنوان:
-1املسئوليةًاملهنيةًللطاي ًعكًإفيا ًالسرًاملهينً .
-2ح ًالتقاليًبنيًالبماانتًوالقيودًاإلجرا يةًمكًمنظورًالعدالةًواملساواةً .
-3الصحةًاإل ابيةًللمرأةًيف ًل ًو ًاإلطارًالقانوين ًلدورًاملرأةً ًاجملتم ًمكًوجهةًنظرً
العق ًوالنصومًالتيريعيةًواالدعاقاتًالدوليةً .
-4دعتيشًاألنثجلًبنيًالبماانتًوالقيودً .
-5جرميةًإهانةًر يسًالدولةًبنيًالت ريًواإلابحة.

 حتكووي ًً6حبووو ًحمالووةًمووكًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًلرتقيووةًاألسووادذةًيفًختصووصً
القانونًاجلنا يًمبصرً(أغسطسًً)2014بعنوان:






-1
-2
-3
-4
-5
-6

مكافحةًجرا ًالتوقي ًاإللكرتوينًبدولةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةً .
استخدامًالتكنولوجياًاحلديثةًيفًددريسًمادةًالرتبيةًالايئية.
احلمايةًالقانونيةًللايئةًبدولةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدة.
املردودًاألمينًلقانونًالعقوابتًاالحتاد .
دورًالعقوبةًيفًدرسيخًمعهومًالعدالةًاالجتماعيةًيفًاجملتم .
احلمايةًاجلنا يةًللعالمةًالت اريةًبدولةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدة.

حتكووي ًحبووثًبعنوووان"ً:اجلوودلًالعقهووجلًحووولًاملسووئوليةًاجلنا يووةًلألشووخامًاالعتااريووة"ً،
جملةًالعكرًالقانوىنًواالقتصادى-كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2015
حتكي ًحبثًبعنوان"ً:مراقاوةًاحملواداثتًالتليعونيوة"ً،جملوةًالعكورًالقوانوىنًواالقتصوادى-
كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2015
حتكووي ًحبووثًبعنوووان "ً:حنوووًرؤيووةًجديوودةًإلجورامًوسووي ًالتو منيً ًلووو ًاإلصووالحاتً
التي وريعيةًاجلديوودة"ً،جملووةًالعكوورًالقووانوىنًواالقتصووادى-كليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواً،
السنةًاخلامسةً(ً2015عددًىامًمب حرًالكلية).
حتكووي ًً4حبووو ًحمالووةًمووكًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًلرتقيووةًاألسووادذةًيفًختصووصًالقووانونً
اجلنا يًمبصرً(يوني ًً)2014بعنوان:
"-1السياسةًاجلنا يةًملكافحةًظاهرةًالعودًإىلًاجلرميةً–ًدراسةًمقارنة"ً .
" -2التنظووي ًالقووانوينًلولو ًاألشووخامًقيوودًاالحت ووازًيفًقووانونًاإلجورا اتًاجلنا يووةً
العرنسي"ً .
"-3املس ووئوليةًاجلنا ي ووةًواملس ووئوليةًاملدني ووةًب وونيًاالىتي ووارًواالزدواجًيفًإط ووارًالة ووا تً
العقابيةًوالةا تًالتعويبيةً،دراسةًيفًالقانونًالعرنسي"ً .
"-4دبوويي ًنطووا ًاحلوواسًاالحتيوواطيًيفًإطووارًاملوازنووةًبوونيًلووروراتًالتحقي و ًواايووةً
احلريةًاليخصيةً،دراسةًمقارنةًبنيًالقانونًاملصًر ًوالقانونًالعرنسي"ً .
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 حتكووي ًً8حبووو ًحمالووةًمووكًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًلرتقيووةًاألسووادذةًيفًختصووصً
القانونًاجلنا يًمبصرً(يوني ًً)2014بعنوان:
 -1جرا ًاملخالعاتً .
 -2اجلرا ًاليًالًجيوزًفيهاًاحلاسًاالحتياطيً .
ً -3املدىلً ًدراسةًقانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًاللييب.
ً -4وجوبيةًالتعويضًعكًاحلاسًاالحتياطيً-دراسةًمقارنة.
ً -5جرميةًالاالغًالكاذو.
 -6جرميةًاليهادةًالزور.
ً -7املساسًابلسمعةًواالعتاارًبنيًالت ريًواإلابحة.
ً -8دورًالنيابةًالعامةً ًالدعوىًاجلنا يةًدراسةًمقارنةًمسندةًابلقانونًاللييب.

 حتكووي ًً5حبووو ًحمالووةًمووكًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًلرتقيووةًاألسووادذةًيفًختصووصً
القانونًاجلنا يًمبصرً(أغسطسًً)2014بعنوان:
-1لواب ًنقلًوزراًاألعبا ًالايريةً ًظلًالقانونًرق ًً5لسنةًً .2010
-2احلمايةًاجلنا يةًللطعلً ًالتيري ًاملصًر ًاملقارنً .
-3جرميةًالرتب ًواايةًاملالًالعامً ًالتيري ًاملصًر ً .
ً-4البواب ًاملستحدثةًللحاسًاالحتياطيً ًالتيري ًاملصًر ً ًظلًالقانونًرق ًً145
لسنةًً .2006
-5استئنا ًأحكامًاجلنا تً ًالتيري ًاملصًر ًواملقارن.

" احلمايةًاجلنا يةًللتصدي ًاإللكرتوينًودطايقاياًيفًالنظوامًالسوعود "ًحبوثًمقودمً
للنيرًابجمللةًالقانونيةًوالقبا يةًالىتًيصدرهاًمركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةً
بوزارةًالعدلًالقطريةًيوني ًً .2014
 حتكووي ًً6حبووو ًحمالووةًمووكًالل نووةًالعلميووةًالدا مووةًلرتقيووةًاألسووادذةًيفًختصووصً
القانونًاجلنا يًمبصرً(أغسطسًً)2014بعنوان:
-1عقوبةًاإلعدامً ًالتيري ًاملصر ً .
ً-2املسئوليةًاجلنا يةًعكًاجلرا ًالبريايةً .
-3احلمايةًاجلنا يةًللحيازةًمكًالناحيةًالنظريةًوالعمليةً .
ً-4أدلةًاإلثااتًيفًلو ًالعق ًوأحكامًالنقضً .
-5املسئوليةًاجلنا يةًعكًالقتلًابالمتناا-دراسةًمقارنةً .
ً-6اإلجرا اتًاجلنا يةًاملستحدثةًيفًدستورً.2014

 حتكي ًحبثًبعنوان"ً:حقو ًاألشخامًأثنا ًمرحلةًالتحقيو ً ًالنظوامًاألساسويً
للمحكمووةًاجلنا يووةًالدوليووة"ً،جملووةًالعكوورًالقووانوىنًواالقتصووادىًً-كليووةًاحلقووو ً
جبامعةًبنهاً.2015
 حتكووي ًحبووثًبعنوووان"ً:التعريو ًجبرميووةًحويوولًاإلرهوواوًوأمهيووةًالتصوود ً ووا"ً،جملو ًوةً
كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2014
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 حتكي ًحبثًبعنوان"ً:إجورا اتًدعتويشًولوا ًاحلاسو ًاآلليوةًوأمهيتهواًيفًإثاواتً
جملةًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2014
جرا ًاإلنرتنت"ً ً،
 حتكي ًحبثًبعنوان"ً:حدودًاخلربةً ًاإلثااتًاجلنا ي"ً،جملوةًكليوةًاحلقوو ًجبامعوةً
بنهاً.2014
 حتكووي ًحبووثًبعنوووان "ً:املسووئوليةًاجلنا يووةًملو مورًالبووا ًالقبووا يًعووكًدعووذي ًاملووته "ً



جملةًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً.2014
حتكووي ًحبووثًبعنوووان"ً:جرميووةًالقوواضًعلووجلًاألشووخامًبوودونًوج و ًاحل و "ً،جملووةًكليووةً
احلقو ًجبامعةًبنهاً.2014
ًحتكي ًحبثًبعنوان"ً:القيودًالواردةًعلجلًسلطةًالقاليًاجلنا يً ًحتديودًقيموةًاألدلوةً
وطايعةًاجلرميةًواإلثااتً،جملةًحقو ًبنهاً.2014
املسئوليةًاجلنا يةًللطاي ًاجلراحًوالعري ًالطيبً،حب ًمقدمًجمللةًحقو ًبنها.2014ً،
التظاهرًبنيًاإلابحةًوالت ريً،دراسةًمقارنةً،حبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاً.2014
القرا كًالقانونيةًولماانتًاحملاكمةًالعادلةً،حبثًمقدمًإىلًجملةًحقو ًبنهاً.2014




 حتكووي ًحبووثًبعنوووانً:التصوواحلًيفًجورا ًاألسوووا ًاملاليووةًغووريًاملصوورفيةًيفًالقووانونً
املصر ًوالقانونًالقطر ً،قدمًللنيورًيفًاجمللوةًالقانونيوةًوالقبوا يةًالوىتًيصودرهاً
مركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةًإبريلً.2013
ً حتكووي ًحبووثًبعنوووانً"احلمايووةًاجلنا يووةًلايوواانتًاحلاس و ًاآلىل-دراسووةًمقارنووةًيفً
الق ووانوننيًالعرنسو ووجلًوالقط و وًرى"ًقو وودمًللنيو وورًيفًاجمللو ووةًالقانونيو ووةًوالقبو ووا يةًالو ووىتً
يصو وودرهاًمركو ووزًالدراسو وواتًالقانونيو ووةًوالقبو ووا يةًبو وووزارةًالعو وودلًالقطريو ووةًنو وووفمربً
.2012
 حتكووي ًً10حبووو ًمقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذةًامليوواركنيًيفًالقووانونًاجلنووا يًلنيوولً
درجةًاألستاذيةًمبعهدًاإلدارةًالعامةًابململكةًالعربيةًالسعوديةًً،2012وهجل:
 -1جرمي ووةًال وودىولًغ ووريًاملي وورواًإىلًالنظ ووامًاملعلوم ووادجلً:دراس ووةًقانوني ووةًيفًل ووو ًالق ووواننيً
املقارنةً .
 -2االمياهاتًاحلديثةًيفًميريًاالحتيالًاملعلومادجلً .
 -3جرميةًسرقةًاملالًاملعلومادجلًيفًالقواننيًاملعاصرةً ً.
 -4جرميةًاإلدال ًاملعلومادجلً .
 -5اإلثااتًاإللكرتوىنًيفًاجلرا ًاملعلوماديةً .
 -6التصدي ًاإللكرتوىنًودطايقاد ًيفًالنظامًالسعودىً .
 -7ح يةًالتوقي ًاإللكرتوينًيفًاإلثااتً .
 -8اجلهودًالدوليةًيفًمكافحةًاجلرا ًاملعلوماديةً .
 -9جرميةًاالستةاللًاجلنسجلًلألطعالًعربًشاكةًاإلنرتنتً،دراسةًقانونيةًمقارنةً .
 -10است واوًاملته ًيفًالنظامًالسعودىً .

43 of 30Page

السيرة الذاتية للدكتور أشرف توفيق شمس الدين حسن
 حتكي ًحبثًبعنوانً"ًالتصواحلًيفًجورا ًاألسووا ًاملاليوةًغوريًاملصورفيةًيفًالقوانونً
املصر ًوالقانونًالقطر "ًقدمًللنيورًيفًاجمللوةًالقانونيوةًوالقبوا يةًالوىتًيصودرهاً
مركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةًمايوً.2013
 حتكووي ًً11حبثوواًمقدمووةًمووكًأحوودًاألسووادذةًاملسوواعديكًلنيوولًدرجووةًأسووتاذًميووارعً
جبامعةًالالقا ًابململكةًاألردنيةً،وهجل:

ًأً -دطاي ًمادأ ًعودم ًميري ًالذات ًيف ًالدعواوى ًاجلنا ية ًيف ًكل ًمك ًاألردن ًوالوال تً
املتحدةًوا ندً:دراسةًقانونيةًمقارنة.
و -األبعادًاالقتصاديةًوالقانونيةًلظاهورةًاإلرهاوً:دراسةًحتليليةً.
ً
ت -دورًالتيري ًيفًدي ي ًاالستثمارًاألجنيبًيفًاألردنً:دراسةًاقتصاديةًوقانونية.
ً
ً -ااية ًحقوو ًاإلنسان ًيف ًظول ًالنظام ًالقانوين ًاألردينً :دراسة ًلت ربة ًاملركز ًالوطينً
حلقو ًاإلنسان.
ً - 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
Political study.
The Impact of Corruption on Human Rights & Legal
Mechanism for its Compacting
Protection of Minorities Rights under Jordanian and
Indian Constitutions
The Global Financial Crisis from the Perspective of
Islamic Law and Economic Theory :
Legal Study to the Protection of Journalists under
International Humanitarian Law and International
Human Rights Law.
Law Relating to the Crime of Fraud & Its Effects in

ًح
ًل
ًدًذً-ر

زً حتكووي ًحبووثًمرسوولًإىلًجملووةًالي وريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةً
بعنوووانً"نطووا ًاحلمايووةًاجلنا يووةًللمصوونعاتًالرقميووةً–ًدراسووةًمقارنووةًيفًالقووواننيً
العربيةًحلمايةًح ًامل ل ً،مارسًً .2010
 داوًالقب ووا ًيفًالق ووانونًوالقب ووا ًالاحو وري ًاملق ووارنً،عم ووادةًالاح ووثًالعلم ووجلً
جبامعةًالاحريكً .2010ً،
ً حتكي ًً6حبو ًحمالةًمكًجملسًدرقيةًأعبا ًهيئةًالتدريسًجبامعوةًم دوةًابألردنً
مقدمووةًمووكًأحوودًأسووادذةًالقووانونًاجلنووا يًامليوواركنيً(املسوواعديك)ًبكليووةًالقووانونً
جبامع ووةًالريم وووعًللرتقي ووةًلدرج ووةًاألس ووتاذيةًوالاح ووو ًمني ووورةًيفًجم ووالتًعلمي ووةً
حمكمةًً،2010وهجلًكالتاىلً :
 -1احلمايةًاجلزا يةًللايئةًمكًالتلو ً،دراسةًيفًالتيوري ًاألردىنً،منيوورًمب لوةًجامعوةًم دوةً
للاحو ًوالدراساتًاجمللدًً،22العددًً3سنةًً .2007
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 -2قاعوودةًاحلبووورًاليخصووجلًللميووتكجلًعلي و ًإجورا اتًاحملاكمووةًوأثوورًغياب و ًعلووجلًاألحكووامً
اجلزا يوةًيفًالتيوري ًاألردىنً،جملوةًاليوريعةًوالقوانونً–ًجامعووةًاإلمواراتًالعربيووةًاملتحوودةً،
سًً21اًً،30إبريلً.2007
 -3البواب ًالقانونيةًمليروعيةًانتعااًاإلنسانًأبعبا ًجس ًإنسانً ىرًحجل.2009ً،
 -4مناقيةًاملناهاًالتيريعيةًيفًاستخالمًعقوبةًاليريكًابلتدىلًيفًاجلرمية.2009ً،
 -5نطا ًاالدعا ًابحل ًاليخصجلًأمامًالقبوا ًاجلزا وجلً،دارًالثقافوةًللنيورًوالتوزيو ً،عموانً
.2006
 -6شوورحًقووانونًالعقوووابتً–ًالقس و ًالعووامً،النظريووةًالعامووةًلل رميووةًواملسووئوليةًاجلزا ي وةً،دارً
الثقافةًللنيرًوالتوزي ً،عمانً.2005

 حبووثًبعنوووانً"التوودابريًاالحرتازيووةًيفًقووانونًاجل وزا ًالعموواىن"ًمقوودمًللنيوورًيفًجملو ًوةً
كليةًاآلداوًوالعلومًاالجتماعيةًجبامعةًالسلطانًقابوسًديسمربًً.2009
ً حتكووي ًحبووثًمرسوولًإىلًجملووةًاليوريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةً
ابللةةًاإل ليزيةً–ًمايوًً2009بعنوانً :
The offences of unauthorized access in computer
crime's legislation, a comparative study
ً حتكوي ًحبووثًمقودمًللنيوورًيفًجملووةًمصورًاملعاصوورةًالوويًدصودرهاًاجلمعيووةًاملصووريةً
لالقتصادًالسياسجلًواإلحصا ًوالتيري ًبعنوانً:قباةًاحملكمةًاجلنا يةًالدوليةًيفً
لو ًلماانتًاحل ًيفًحماكمةًعادلة"ًإبريلًً .2009
ًً حتكي ًحبثًمقدمًللنيورًيفًجملوةًمصورًاملعاصورةًالويًدصودرهاًاجلمعيوةًاملصوريةً
لالقتص ووادًالسياس ووجلًواإلحص ووا ًوالتيو وري ًبعنو و ًوانً:ل ووماانتًاحلو و ًيفًاحملاكم ووةً
العادلةًأمامًاحملكمةًاجلنا يةًالدولية"ًيوني ًً .2008
 حتكووي ًحبووثًمرسوولًإىلًجملووةًالي وريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةً
ابللةةًاإل ليزيةً–ًأكتوبرًً2008بعنوانً :
"The Guarantees of Fair Trials in the Iraqi Special Tribunal
Statute".

 شووارعًيفًمناقيووةًوحتكووي ًرسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةًمووكًالااحووثًنايوولًحممووودًحسووكً
لكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًاملنص ووورةًيفًمول ووواًاحلماي ووةًاجلنا ي ووةًلب ووحا ًاجلرمي ووةًيفً
القانونًالدويلًاإلنساينً،مايوًً .2008
 حتكووي ًحبووثًمقوودمًجملووةًكليووةًاليوريعةًوالقووانونًجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةً
نوفمربًً2007بعنوان:

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

إىلًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواًيفًمولووواً
 شووارعًيفًمناقيووةًرسووالةًدكتوووراىفًمقدمووةً ً
"اىتصامًالقبا ًاجلنا يًابلعصلًيفًاملسا لًاألوليةًوالعرعية"ًيوني ًً .2006
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ً حتكي ًحبثًمقدمًللنيرًيفًجملةًكليةًاليوريعةًوالقوانونًجبامعوةًاإلمواراتًالعربيوةً
املتحدةًمايوًً2006بعنوان"ً:مصريًالعقوبة"ً .
ً حتكووي ًً8حبووو ًحمالووةًمووكًجملووسًدرقيووةًأعبووا ًهيئووةًالتوودريسًجبامعووةًالريموووعً
ابألردنًمقدمووةًمووكًأحوودًأسووادذةًالقووانونًاجلنووا يًامليوواركنيً(املسوواعديك)ًبكليووةً
القانونًجبامعةًالريموعًللرتقيةًلدرجةًاألستاذيةًوالاحو ًمنيورةًكاآلدجلًً :
 -1املسئوليةًاجلزا يةًللطاي ً.
ً -2وسا لًمكافحةًجرميةًغسيلًاألموالً .
 -3جرميةًغسيلًاألموالًيفًعصرًالعوملةً .
 -4االستنسالًبنيًاإلابحةًوالت ريً .
 -5نقلًاألعبا ًالايريةًبنيًاإلابحةًوالت ريً(دراسةًمقارنة)ً ً.
 -6احلمايةًاجلزا يةًحل ًامل ل ًيفًالقانونًاألردىن.
 -7احلمايةًاجلزا يةًألموالًالةريًمكًإسا ةًاستخدامًاحلاملًلاطاقةًاال تمانً .
 -8الرقابةًالقبا يةًعلجلًالتوقي ًلمانًحل ًاإلنسانًابحلريةً .

 املسووئوليةًاجلنا يووةًلألطاووا ً،حبووثًمقوودمًللنيوورًيفًجمل ووةًكليووةًالي وريعةًوالقووانونً
جبامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًينايرً.2005
ً
ً

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

 -1علو و ًاإلجو ورامًوعلو و ًالعق وواوً(بكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًحل وووانً ًوجبامع ووةًبنه وواًوبكلي ووةً
القووانونًجبامعووةًاإلموواراتً ًوبكليووةًالقووانونًجبامعووةًقطوورً-ولطووالوًالتعلووي ًاملعتوووحًجبامعووةً
والوً
بنهوواًنظووامًالسوواعاتًاملعتموودةً ً،ولطووالوًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالسوولطانًقووابوسً،وطو ً
كليةًاحلقو ًجبامعةًدارًالعلومًابلر ).
 -2قووانونًالعقوووابتًاملصوورىًالقس و ًالعووامً–ًالنظريووةًالعامووةًلل رميووةًوالعقوبووةً(العرقووةً
الثاني ووةًحبق ووو ًحل وووانًوحبق ووو ًبنه وواًس وونواتًمتع ووددةً-ولط ووالوًالتعل ووي ًاملعت وووحًنظ ووامً
الساعاتًاملعتمدةًمراتًعديدة).
 -3ابإل ليزيوةًCriminal Law, General Part, Theory of :
Crime.
لط ووالوًش وواعةًاللة ووةًاإل ليزي ووةًنظ ووامًالس وواعاتًاملعتم وودةًبكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًحل وووانً
وجبامعةًبنهاً .
ً -4ابإل ليزيةCriminology and Penology. :
لطالوًشعاةًاللةةًاإل ليزيةًنظامًالساعاتًاملعتمدةًبكليةًاحلقو ًجبامعةًبنها.
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 -5النظووامًاجلن ووا يًللمملكووةًالعربي ووةًالسووعوديةً–ًالقسو و ًالعووامً،ط ووالوًكليووةًاحلق ووو ً
جبامعةًدارًالعلومًابلر ً .2011-2010ً،
 -6قووانونًالعقوووابتًالقسو ًاخلووامً–ًج ورا ًاالعتوودا ًعلووجلًاألشووخامً(العرقووةًالثالثووةً
حبقو ًحلوانًوحبقو ًبنهاًمراتًعديدة)ً .
 -7جرا ًاالعتدا ًعلوجلًاملصولحةًالعاموةًوجورا ًاالعتودا ًعلوجلًاألمووالً(العرقوةًالثالثوةً
حبقووو ًبنهوواًوجبامعووةًاإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةًللعوور ًالعاديووةً،وليووعاةًاللةووةًاإل ليزيووةً
حبقو ًحلوانًً .)2018
 -8قانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًاملصرىً(العرقةًالنها يوةًحبقوو ًبنهواًموراتًعديودةًولطلاوةً
حقو ًحلوان)ً .
ً -9الق ووانونًاجلن ووا جلًال وودوىلً(ط ووالوًالعرق ووةًالثاني ووةًحبق ووو ًحل وووانًكمق ووررًاىتي ووارىً
.)1999ً،1998ً،1997
ً-10أصولًاللةةًالقبا يةً(طلاةًالعرقةًالنها يةًحبقو ًحلوانًً .)2000-1998
ً-11التيريعاتًاجلنا يةًاخلاصةًيفًجرا ًاملخدراتً(حقو ًحلوانًسنةًً .)2000
ً-12ديريعاتًالايئةً(احلمايةًاجلنا يةًللايئةً-العرقةًالنها يةًحبقو ًبنها،مراتًعديدة)ً ً
ً-13املصووطلحاتًالقانونيووةًابللةووةًاإل ليزيووةًوماوواداًالقووانونًاجلنووا جلًابللةووةًاإل ليزيو ًوةً
كم ووادةًللمص ووطلحاتًاألجناي ووةً(الع وورقتنيًاألوىلًوالثاني ووةًحبق ووو ًحل وووانًوبنه وواًس وونواتً
متعددة)ً .
ً-14مادةًقوواننيًالانوا ًوا ودمًوالتيوريعاتًاملعماريوةًلطلاوةًكليوةًا ندسوةًقسو ًا ندسوةً
املعماريةًوكليةًالعنونًاجلميلةًقس ًالعمارةًجبامعةًحلوانًً .1998-ً1996
والوً
ً-15قانونًالعقووابتًاالحتوادىًلدولوةًاإلمواراتًالعربيوةًاملتحودةً(القسو ًالعوام)ً(ط ً
كليةًاليريعةًوالقانونًجبامعةًاإلماراتًً .)2005-2004
ً-16قانونًالعقوابتًلدولةًاإلماراتً(القس ًاخلام)-جرا ًاالعتدا ًعلجلًاألشوخامً
واألموالًواملصلحةًالعامةً(جامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًً .)2005
ً-17مدىلًالعلومًالقانونيةًً-جامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةً.2005
ً-18قووانونًاجل وزا ًالكووويىتًً-معهوودًدوودري ًلوواا ًاليوورطةًأبكادمييووةًسووعدًالعاوودً ً
للعلومًاألمنيةًبدولةًالكويتًً .2002-2001
-19ق ووانونًالعق وووابتًلدول ووةًقط وورًً-القسو و ًالع ووامً،النظري ووةًالعام ووةًلل رمي ووةًوالعقوب ووةً،
وطالااتًكليةًالقانونًجامعةًقطرًً .2013-2012ً،2007-2006
ً
طالوًً
ً-20قووانونًاإلج ورا اتًاجلنا يووةًلدولووةًقطوورً،طووالوًكليووةًالقووانونًجبامعووةًقطوورًالعصوولً
الدراسجلًالثاىنًً،2007وطالوًالكليوةًالعسوكريةًكليوةًأاودًبوكًحممودًالعسوكريةً(كليوةً
اليرطة)ًبدولةًقطرً،العصلًالدراسجلًاألولًً .2006
-21قانونًاجلزا ًالعماىنً–ًالقس ًالعوامً-النظريوةًالعاموةًلل رميوةً،طوالوًكليوةًاحلقوو ً
جبامعةًالسلطانًقابوسًً .2010-2009
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-22قووانونًاإلج ورا اتًاجلزا يووةًلسوولطنةًعمووانً،طووالوًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالسوولطانً
قابوسً.2010

 -ثانيا :مرحلة الدراسات العليا:

 -1القووانونًاجلنووا يًم و ًالتعم و ً،دبلووومًالقووانونًالعووامً،كليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواً
السو وونواتًمو ووكًً2003إىلًً،ً2018ودبلو ووومًالقو ووانونًالعو ووامًحبقو ووو ًحلو وووانً
(ً)2018يفًمولوووعاتًمتعووددةًمثوولً:احلمايووةًاجلنا يووةًاال تمووانًاملصوور ًمووكً
اخلدااًدراسةًمقارنةً؛ًاجليناتًالوراثيةًواحلمايةًاجلنا يةًللح ً ًاخلصوصويةً-
دراس ووةًمقارن ووة؛ًاحلماي ووةًاجلنا ي ووةًللحري ووةًاليخص وويةًم ووكًالوجه ووةًاملول وووعية؛ً
احلمايةًاجلنا يةًللايئة؛ًلواب ًاإلثااتًاجلنا جلًابلدليلًاإللكرتوىن.
 -2القووانونًاجلنووا جلًاملقووارنً،دبلووومًالعلووومًاجلنا يووةًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووانً،
ً2018يفًمولواًاجليناتًالوراثيةًواحلمايةًاجلنا يةًللخصوصية.
 -3اإلج ورا اتًاجلنا يووةًاملقارنووةً،دبلووومًالدراسوواتًالقبووا يةًً،كليووةًاحلقووو ًجبامعووةً
بنه و وواًً،2015ً،2014-2013ً،2013-2011ودبل و ووومًالعل و ووومًاجلنا ي و ووةً
حبقو ًحلوانً(ً)2018يفًمولوعاتًمتعددةًمثل:
إحالةًالدعوىًاجلنا يةًإىلًالقبا ً ًالنظ ًاإلجرا يوةًاملقارنوةً،دراسوةً ًالقوانونً
األملواىنًوالعرنسويًواإل ليوزىًواألمريكوجلًواملصورى؛ًالتووازنًبونيًالسولطةًواحلريووةً
ووج ووووًدقيي وودًس وولطةًالنياب ووةًالعام ووةً ًالتحقيو و ًاالبت وودا جل؛ًاإلثا وواتًاجلن ووا جلً
ابلدليلًاإللكرتوىنً .
 -4دبلووومًمكافحووةًاجل ورا ًاملعلوماديووةًبكليووةًالدراسوواتًالعليوواًأبكادمييووةًاليوورطةً
مبص وورً،الع ووامًالدراس وويًً2016إىلًً2018مق ووررًاإلثا وواتًاجلن ووا جلً ًاجلو ورا ً
املعلومادية.
 -5القووانونًاجلنووا جلًالب وري ً،دبلووومًالدراسوواتًالعليوواًيفًالعلووومًالب وريايةً،كليووةً
احلقو ًجبامعةًحلوان.2018ً،
 -6منوواهاًالاحووثًالعلمووجلًالقووانوىنً،طلاووةًالدراسوواتًالعليوواًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةً
دارًالعلومًابلر .2011-2010ً،
ً -7الوودعوىًاجلزا يووةًمو ًالتعم و ً،طووالوًالدراسوواتًالعليوواًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةً
السلطانًقابوسًً .2010-2009
 -8قوانونًاجلوزا ًاملقوارنً،طووالوًالدراسوواتًالعليواًبكليووةًاحلقوو ًجبامعووةًالسوولطانً
قابوسًً .2010
 -9مادةًقانونًالعقوابتًم ًالتعم ًلطلاةًالدراساتًالعلياًبدبلومجلًالقوانونًالعوامً
واجلن ووا جلًبكلي ووةًاحلق ووو ًجامع ووةًحل وووانً(األع وووامًالدراس وويةًً،1996-1995
ً)2003-2002ومبول وووعاتًخمتلع ووةً.ومبولو وووعاتًخمتلع ووةًمثو ولً:مكافحو ووةً
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غسلًاألموالًيفًالتيريعاتًاملقارنة؛ًاحلمايةًاجلنا يةًللح ًيفًصويانةًالعور ًيفً
اليريعةًاإلسالميةًوالقانونًالولعجلًدراسةًمقارنةً .
-10التيري ًاجلنا جلًاإلسالمجلًلطلاةًالدراساتًالعلياًبدبلومًالعلومًاجلنا يةًبكليةً
احلقو ًجبامعةًحلوانً(ً .)2004-2003

ثالثا :مقررات ذات خبرة تطبيقية:

 -1اجلانو ًالتطايقووجلًيفًاإلجورا اتًاجلنا يووةً-عوودةًموراتًبكليووةًاحلقووو ًجبامعووةً
القاهرةً .
 -2م ووادةًق ووانونًاإلجو ورا اتًاجلنا ي ووةً-اجلانو و ًالتطايق ووجلً-ع وودةًمو وراتًبكلي ووةً
اليرطةًمبصرً .
 -3حمالو وراتًابملرك ووزًالق وووميًللدراس وواتًالقب ووا يةًمبص وورًيفًمول وووعاتًخمتلع ووةً
ألعبو ووا ًالنيابو ووةًالعامو ووةًوالقبو ووا ًالعسو ووكرىًمنهو وواً:ج و ورا ًالانو ووا ًوا و وودمً؛ً
االمياهاتًالتيريعيةًاحلديثةًيفًاإلجرا اتًاجلنا يةًاملقارنةً؛ًجل ًاملخودرات؛ً
جرا ًالزراعة؛ًاالمياهاتًاحلديثةًيفًقانونًالعقوابتً .
 -4حمالو وراتًدطايقي ووةًيفًق ووانونًالعق وووابتًمبرك ووزًالدراس وواتًالقانوني ووةًوالقب ووا يةً
ألعبا ًالنيابةًالعامةًبدولةًقطرً.2007-2006
 -5حمالوراتًعووكًأصوولًالاحووثًالعلمووجلًالقوانوىنًلقبوواةًاحملواك ًاإلداريووةًبسوولطنةً
عمانًً .2010
 -6اجلو ورا ًاملاس ووةًمبهن ووةًاحملام وواةًواجلو ورا ًاملس ووتحدثةًابل وودورةًالرابع ووةًللمح ووامنيً
القطرينيً-مركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةً.2007
 -7جو ورا ًالعس ووادًامل وواىلًواإلدارىً،مرك ووزًالدراس وواتًالقانوني ووةًوالقب ووا يةً–وزارةً
العدلًالقطريةً.2012
 -8التحقيو و ًاجلن ووا يًالعمل ووجلًيفًجو ورا ًاالعت وودا ًعل ووجلًال وونعسً،مرك ووزًالدراس وواتً
القانونيةًوالقبا يةًالقطريةًً .2013-2012
 -9ق ووامًبت وودريسًمق وورراتًً:ق ووانونًاجلو وزا ًالك ووويىتً–ًحق ووو ًاإلنس ووانًيفًق ووانونً
اإلج ورا اتًاجلزا يووةًالكووويىتً–ًإدارةًامل و حراتًواالجتماعوواتًاألمنيووةً،وذلووكً
مبعهوودًدوودري ًلوواا ًاليوورطةًأبكادمييووةًسووعدًالعاوودً ًللعلووومًاألمنيووةًبدولووةً
الكويتًيفًالدوراتًمكًاألوىلًإىلًالثالثةًيفًالعامًالتدري ًً .2002-2001
ً -10مكافحووةًغسوولًاألموووالًلوومكًبوورانماًىووامًعووكًمكافحووةًغسوويلًاألموووالً
أعدد ًاألكادمييةًالعربيةًلرجالًاألعمالًلاعضًاملصرفينيًالعروً،وذلكًمبقرهاً
ابلقاهرةًيفًالعرتةًمكًديسمربًسنةًً .2003
ودياً
 -11التحقيو ًاجلنووا يًالتطايقووجلًعلووجلًاملتوودربنيًابلوودورةًالتدريايووةًالثانيووةًالووىتًعقو ً
كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،يولي ًً .2008
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-12
-13
-14
-15
-16

ًمعوواهي ًحقووو ًاإلنسووانًيفًاإلج ورا اتًاجلنا يووةًلبوواا ًاليوورطةًمبديريووةًأمووكً
القليوبيةًبدوراتًخمتلعةًلمكًبرانماًددري ًأغسطسًً .2008
اجل ورا ًاإللكرتونيووةً،للمتوودربنيًمووكًهيئووةًالرقابووةًاإلداريووةًمبصوورً،بتوواريخًً25
نوفمربًً 2008
ًاجلرميووةًاإللكرتونيووةًوصوولتهاًابجلورا ًالتقليديووةًواجلورا ًالووىتًنووصًعليهوواًقووانونً
التوقي و ًاإللكوورتوينً،للمتوودربنيًهبيئووةًالنزاهووةًالعراقيووةً(هيئووةًالرقابووةًاإلداريووة)ً،
القاهرةً27ً،ديسمربًً.2008
ًاألصووولًاملنه يووةًللاحووثًالعلمووجلًالقووانوىنًلقبوواةًاحملوواك ًاإلداريووةًبسوولطنةً
عمانًمايوً.2010
ج ورا ًاإلرهوواوًمووكًالوجهووةًاملولوووعيةًواإلجرا يووةًيفًالقووانونًاليم و ًللقبوواةً
ووكووال ًالنيابووةًالعامووةًوأعبووا ًهيئووةًمكافحووةًالعسووادًاليم و ً–ًاملعهوودًالعوواىلً
للقبا ً،صنعا ًنوفمرب-ديسمربً.2010
ً
ً
ً

أهم البحوث والمؤلفات

أثرًالسياسةًالتيريعيةً
علجلًدقليلًاالستثماراتًيفًمصر-دراسةًنقديةًمقارنةً،حبثًمقدمًإىلًم حرًدورً
التيري ًيفًحتقي ًأهدا ًالتنميةًاملستدامةً،والذىًعقدد ًاجلمعيةًاملصريةًلالقتصادً
السياسيًواإلحصا ًوالتيري ًابالشرتاعًم ًاملنظمةًالعربيةًللتنميةًاإلداريةً،القاهرةً
ً8-7نوفمربًً2018يفًً86صعحة.
 -1إلزامًحمكمةًالنقضًبنظرًاملولواًوالعصولًفيو ً،دراسوةًمقارنوةً ًلوو ًدعوديالتً
قو ووانونًاإلج و ورا اتًاجلنا يو ووةً،حبو ووثًمقو وودمًإىلًم و و حرًالعدالو ووةًاجلنا يو ووةًوحتو وود تً
إصالحهاً،الذىًنظمت ًوحودةًأحبوا ًالقوانونًواجملتمو ًابجلامعوةًاألمريكيوةًابلقواهرةً
يفًالعرتةًمكًً1إىلًً3إبريلًسنةً.2018

2- Outlines of Criminal Law, General Part, The
Crime, Dar Al Nahda Al Arabia, Cairo, 2018, 192 pp.
 -3جرا ًاالعتدا ًعلجلًاألموالً،دارًالنهبةًالعربية.2018ً،
 -4االحتيو ووالًيفًعقو ووودًالت و و منيً،دراسو ووةًيفًالتي و وريعاتًاجلنا يو ووةًاملقارنو ووةً،دراسو ووةًيفً

القو ووانونًاملصو وورىًواألملو وواىنًواألمريكو ووجلًواإلمو ووارادجلً،مقاو ووولًللنيو وورًمب لو ووةًمصو وورً
املعاصرةً،الىتًيصدرهاًاجلمعيوةًاملصوريةًلالقتصوادًالسياسوجلًواإلحصوا ًوالتيوري ً،
العددًً،528أكتوبرً.2017
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 -5اجلرا ًاملبرةًابملصلحةًالعامةً،دارًالنهبةًالعربيةً،2018ً،يفًً262صعحة.
 -6املواجهووةًاجلنا يووةًللعسووادً،لوومكًم ل و ًميوورتعًعووكًالعسووادًوحقووو ًاإلنسووانً،
بتكلي ًمكًوزارةًالتعلي ًالعاىل.2017ً،
 -7السياس ووةًالتيو وريعيةًملكافح ووةًا وورةًغ ووريًاملي ووروعةًوم وودىًادعاقه وواًمو و ًأص ووولً
الت ريًوالعقاو-دراسةًنقديةً،حبثًمقدمًإىلًامل حرًالسنو ًالساب ًعيرًلكليوةً
احلقو ًجبامعةًاملنصورةًبعنوانًاألبعادًالقانونيةًلله ورةًغوريًاليورعيةًو اثرهواًعلوجلً
التنميةً20-19ً،إبريلًً،2017ملًحتكيم ًونيرًلمكًأعمال ً(ً61صعحة).
 -8النظامًالقوانوىنًلألمووالًوالعقوودًالعاموةًوأثورىفًعلوجلًدقليولًاالسوتثماراتً ًمصور-
دراسةًنقديةًمقارنة ،حبثًقدمًإىلًم حرًكليةًاحلقوو ًجبامعوةًاملنصوورةًعوكًاألبعوادً
القانونيووةًواالقتصوواديةًللميووروعاتًالقوميووةًً27-26إبريوولًً،2016ملًحتكيمو ً
ونيرًلمكًأعمال ً(ً117صعحة).
 -9السياسووةًالوقا يووةًملكافحووةًج ورا ًالعسووادًبوونيًاملعووايريًالدوليووةًونصووومًالقووانونً
املصوورى ،حبووثًمقوودمًإىلًم و حرًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنه واًعووكًالقووانونًومكافحووةً
العسادًً27إبريلًً،2016ملًحتكيم ًونيرًمب لوةًالعكورًالقوانوىنًواالقتصوادىً،
مًً137إىلً.192
 -10لووواب ًقاووولًالوودليلًاإللكوورتوىنً ًاإلثاوواتًاجلنووا جل-دراسووةًمقارنووةً،دراسووةً
ألقيووتًعلووجلًطووالوًدبلووومًالدراسوواتًالعليوواً ًمكافحووةًاجل ورا ًاملعلوماديووةًبكليووةً
الدراساتًالعلياًأبكادمييةًاليرطةً2018ً،2016ً،يفًً90صعحة.
 -11ميووكالتًاإلشورا ًوديووكيلًجلووانًاحلكو ًعلووجلًالرسووا لً ًختصووصًالقووانونً،
ورقووةًعموولًقوودمتًإىلًورشووةًالعموولًالووىتًعقوودياًجلنووةًقطووااًالدراسوواتًالقانونيووةً
ابجمللسًاألعلوجلًلل امعواتًاملصوريةً-بعنووانًدطوويرًالدراسواتًالعليواً ًالقوانون-
ميوكالتًالواقو ًو فووا ًاملو مولً،والووىتًعقودتً ًرحواوًجامعووةًأسووانً ًيووومجلً
ً3،2فربايرًً.2016
 -12التوازنًبنيًدي ي ًاالستثمارًومكافحةًجرا ًالعسادًلرورةًللتنميوةً ًالعواملً
العوورىبً،دراسووةًنقديووةًمقارنووةً130(ً،صووعحة)ً،حبووثًقوودمًإىلًمو حرًكليووةًاحلقووو ً
جبامع ووةًاملنص ووورةًاخل ووامسًعي وورًع ووكًمص وورًوعاملن وواًالع ووريب-التح وود تًالقانوني ووةً
واألبع ووادًاالقتص وواديةً6-5م ووايوًً،2015وألق ووجلًابملو و حرًوني وورًل وومكًأعمالو و ًً.
وقدمًجان ًمن ًإىلًم حرًكليةًاحلقو ًجبامعةًطنطاًعكًالقانونًواالستثمارً-29
ً30إبريلًً،2015وألقجلًلمكًجلساد ًونيرًلمكًأعمال .
 -13إصووالحًنظووامًالعدالووةًاجلنا يووةً ًمصوور-دراسووةًنقديووةًمقارنووةً،حبووثًقوودمًإىلً
املو و حرًالعلم ووجلًالتاسو و ًلكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًبنه وواًبعن وووانً"الدراس وواتًالقانوني ووةً
ومستقالًوطك"ً ً،يومًً28إبريولًسونةًً،2015أعموالًاملو حرًعوددًىوامًموكً
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جملووةًالعكوورًالقووانوىنًواالقتصووادىًالووىتًيصوودرهاًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواً،سً،ً5
ً2015ماً،2مً.1027-898
 -14عقودًالدولةًواحلمايةًاجلنا يةًللمالًالعام-دراسوةًنقديوةًمقارنوةً،حبوثًقودمًإىلً
امل حرًالعلمجلًالتاس ًلكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًسوال ًالوذكرً،أعموالًاملو حرًعوددً
ىامًمكًجملةًالعكرًالقانوىنًواالقتصادىًالىتًيصدرهاًكليةًاحلقوو ًجبامعوةًبنهواً،
السنةًاخلامسةً2015ً،اجمللدًالثاىنً،مً.1079-1029
 -15التعلووي ًالتعوواعليً ًدوودريسًالقووانون-مقرتحوواتًلتوودريسًالقووانونًابجلامعوواتً
املصريةً،العلمجلًالتاس ًلكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًسال ًالوذكرً،جملوةًالكليوةًعوددً
ىامًابمل حرً،السنةًاخلامسةًً،2015مً1095-1080
 -16التوووازنًبوونيًالسوولطةًواحلريووةًووجووووًدقييوودًسوولطةًالنيابووةًالعامووةًيفًالتحقي و ً
االبتدا جلً،دراسةًنقديوةًمقارنوةًبونيًالقوانونًاملصوًر ًوالقوانونينيًاألملواينًوالعرنسويً،
الطاع ووةًالثاني ووةً،دارًالنهب ووةًالعربي ووةًً200ً ً،ً2015ص ووعحةً.وأص وولًه ووذىفً
الدراسووةًحبووثًقوودمًإىلًاملو حرًالعلمويًالتاسو ًلكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًاملنصووورةً،عووكً
النظووامًالقبووا يًواملتة ورياتًاحملليووةًواإلقليميووةًوالعامليووةًً31-30مووارسًً،2004
وملًحتكيم ًونيًرىف.
 -17اجلينوواتًالوراثيووةًواحلمايووةًاجلنا يووةًللح و ًيفًاخلصوصوويةً،دراسووةًمقارنووةً،الطاع ووةً
الثانيةً،دارًالنهبةًالعربيةًً،2016يفًً230صعحة.
وقدًقدمًأصلًهذىفًالدراسةًإىلًم حرًا ندسةًالوراثيةًبونيًاليوريعةًوالقوانونًجبامعوةً
اإلموواراتًالعربيووةًاملتحوودةًً5مووكًًإىلًً8مووايوًسوونةًً ً،2002وإىلًامل و حرًالعلمووجلً
العاشوورًلكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًاملنصووورةًعووكًمولووواًاجلوانو ًالقانونيووةًواالقتصوواديةً
واليوورعيةًالسووتخداماتًدقنيوواتًا ندسووةًالوراثيووةً4ً،3ً،إبريوولًسوونةًً،2006مثً
نق و ًوألقووجلًبنوودوةًالتطلعوواتًاألىالقيووةًلتطايقوواتًعلووومًالوراثووةًالاي وريةًيفًالعوواملً
العرىبًابمل حرًالعرىبًالثاىنًلعلومًالوراثةًالايرية-املركزًالعورىبًللدراسواتًاجلينيوةًودا ورةً
اليووئونًاإلسووالميةًوالعموولًاخلووريىًبوودىبًً20إىلًً22نوووفمربًً.2007ونيوورًعلووجلًموقو ً
املرك و و و و و و و و و و و و ووزًعل و و و و و و و و و و و و ووجلًش و و و و و و و و و و و و وواكةًاإلنرتن و و و و و و و و و و و و ووتًابلص و و و و و و و و و و و و وووتًوالص و و و و و و و و و و و و ووورة:
www.cags.org.ae/arabicmultimedia.html

 -18اخلصوصو وويةًاجلينيو ووةً ًاإلج و ورا اتًاجلنا يو ووة-دراسو ووةًمقارنو ووةً،حبو ووثًقو وودمًمل و و حرً
التحوود تًاملسووت دةًللخصوصوويةًالووذىًنظمت و ًكليووةًالقووانونًالكويتيووةًالعامليووةً،
ً16-15فربايو و وورًً،2015ونيو و وورًمب لو و ووةًالكليو و ووةً،العو و ووددًً،10سً3يوني و و و ً
ً،2015مًً .836-756
 -19ا اد ًاحملمولًك داةًللتنصتًواملراقاوةً-دراسوةً ًالقوانونًاجلنوا جلًاملقوارنً،حبوثً
مقوودمًإىلًمو حرًميووروعاتًنظو ًاملعلوموواتًالووذىًعقددو ًجامعووةًاألهورامًالكنديووةً
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وجامعوةًسوويناًابالشورتاعًمو ًوزارةًاالدصواالتًبعنوود ًسووعينكسًاب وورمً21-20ً،
مووارسًً،2015وأصوولًهووذاًالاحووثًقوودمًإىلًامل و حرًالعلمووجلًالراب و ًالووذىًعقدد و ًً
كليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاًيومجلًً28-27إبريلًً2010ونيرًيفًجملةًالكليةً ً.

 -20املسووئوليةًاجلنا يووةًعووكًاجل ورا ًالواقعووةًأثنووا ًالتظوواهرًدراسووةًحتليليووةًنقديووةًلتي وريعاتً
التظ وواهرًوالت مه وورًوقب ووا ًاحملكم ووةًالدس ووتوريةًالعلي وواً،مو و حرًاحلو و ًيفًالتظ وواهرًال ووذىً
عقدد ًكليةًاحلقو ًجبامعةًبنهاً،مايوً.2014
 -21نقدًنصومًاحلر تًوالعدالةًاجلنا يةًيفًالدستورًاجلديدً،جملةًالدستوريةًالويًيصودرهاً
احملكمةًالدستوريةًالعلياًاملصريةً،السنةًً،12العددًً،25إبريلً.2014
http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/25/Prof.Ashraf_25.htm

 -22املس وواعدةًبطريو و ًاالمتن ووااًعل ووجلًقت وولًاملتظ وواهريكًدعليو و ًعل ووجلًم ووذه ًالقب ووا ً
املصوورىً،م و حرًاحل و ًيفًالتظوواهرًالووذىًعقدد و ًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًبنهوواً،مووايوً
.2014
23- Criminal Law and Criminal Procedure Law, Legal
Terminology, 2014, 190 pages.

 -24لووواب ًدقووديرًالنيابووةًالعامووةًملال مووةًرفو ًالوودعوىًاجلنا يووةً–دراسووةًمقارنووةً،اجمللووةً
القانونيةًوالقبوا يةًً-مركوزًالدراسواتًالقانونيوةًوالقبوا يةً–وزارةًالعودلًالقطريوةً
.2014

25- Lectures on Criminology and Penology, 2014.
 -26م و و و و و و و و و و وودىًمال م و و و و و و و و و و ووةًالسياس و و و و و و و و و و ووةًالتيو و و و و و و و و و و وريعيةًيفًجو و و و و و و و و و و ورا ًاالس و و و و و و و و و و ووتثمارً ً
نظوورةًنقديووةًللقووانونًاملصوورىً،مو حرًاآلفووا ًالقانونيووةًواالقتصوواديةًلالسووتثمارًبعوودًثووورةً
ً25ين ووايرًو ًل ووو ًالدس ووتورًاجلدي وودًً،كلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًبنه ووا-29-28ً،إبري وولً
ً،2013منيورًيفًجملةًالكليةً-عددًىامً90ً،صعحة.
 -27مقرتحواتًلولو ًنصوومًالدسوتورًاملصورىًاجلديودً،دقريورًمقودمًإىلًاجلمعيوةًالت سيسوويةً
لول و ًالدسووتورًً.2012وكووذلكًمقرتحوواتًلتعووديلًالدسووتورًاجلديوودً،دقريوورًمقوودمًإىلً
جلنةًدعديلًالدستورًً2013يفًً42صعحة.
 -28جرميووةًىط و ًالطووا راتًبوونيًنصووومًالتي وريعاتًالوطنيووةًواالدعاقيوواتًالدوليووةً،دراسووةً
مقدمووةًإىلًمو و حرًالطو وريانًامل وودىنًال ووذىًعقدد و ًكلي ووةًالق ووانونًجبامع ووةًاإلم وواراتًالعربي ووةً
املتحدةًبدىبًإبريلًً،2012أعمالًامل حرًاجمللدًالراب .
 -29إحالووةًالوودعوىًاجلنا يووةًإىلًالقبووا ًيفًالوونظ ًاإلجرا يووةًاملقارنووةً،دارًالنهبووةًالعربيووةً،
الطاعةًالثانيةًً2012يفًً441صعحة.
 -30شو ورحًق ووانونًاإلجو ورا اتًاجلنا ي ووةً،الطاع ووةًالرابع ووةًً2015يفًً789ص ووعحةً،الطاع ووةً
اخلامسةًاجلز ًاألول-مرحلةًماًقالًاحملاكمةًً .2017
 -31احلمايةًاجلنا يةًللايئةً،الطاعةًالثانيةً،دارًالنهبةًالعربيةًً287ً،2012صعحة.
 -32أصولًعل ًاإلجرامً،دارًالنهبةًالعربيةً،2012ً،يفًً250صعحة.
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 -33شو وورحًقو ووانونًالعقو وووابتًالقطو وورىً،القس و و ًالعو ووامً-النظريو ووةًالعامو ووةًلل رميو ووةًوالعقوبو ووةً،
مطاوعاتًجامعةًقطرً،الطاعةًاألوىلًً،2010يفًً883صعحةً .
 -34حمالراتًيفًقانونًاإلجرا اتًاجلزا يةًالعماىنً،حمالراتًألقيوتًعلوجلًطلاوةًالدراسواتً
العلي وواًوقسو و ًالاك ووالوريوسًبكلي ووةًاحلق ووو ًجبامع ووةًالس وولطانًق ووابوسً500ً،ص ووعحةً،
ً .2010-2009
 -35أص ووولًاللة ووةًالقب ووا يةً،دارًالنهب ووةًالعربي ووةً،الطاع ووةًالثاني ووةًً،2000اجل ووز ًاألولًيفً
ً110صووعحةً.وقوودًنيوورًجووز ًمنو ًبعنوووانً:أصووولًصووياغةًاألحكووامًالقبووا يةًيفًاجمللووةً
القبووا يةًالوويًدصوودرهاًاحملكمووةًالعليوواًبوووزارةًالعوودلًبسوولطنةًعمووانً،يفًً،2010كموواً
ني وورًج ووز ًمنو و ًيفًاجملل ووةًالقانوني ووةًوالقب ووا يةًال ووىتًيص وودرهاًمرك ووزًالدراس وواتًالقانوني ووةً
والقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةً،العددًًً2012ً،68مًً 112ً-ً46
 -36الدورًاخلال ًللمحكمةًالدسوتوريةًالعليواًيفًالرقابوةًعلوجلًاليورعيةًاجلنا يوةً،لومكًعوددً
ىوامًموكًجملووةًاحملكموةًالدسووتوريةًالعليواًمبناسوواةًمورورًأربعوونيًعامواًعلووجلًإنيوا ًاحملكمووةً
الدستوريةًالعلياًفربايرًً .2009
 -37البواب ًالدستوريةًلنصومًالت ريًوالعقاوًيفًقبا ًاحملكمةًالدستوريةًالعلياًً،نيورً
مب لووةًالدسووتوريةًالووىتًدصوودرهاًاحملكمووةًالدسووتوريةًالعليوواًمبصوورً،العووددًً.2008ً،13
ونيرًكذلكًعلجلًموق ًاحملكمةًعلجلًشاكةًاإلنرتنتً :
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/eladdelsalthahwer1.asp

ً -38املسووئوليةًاجلنا يووةًوالوورككًاملعنوووىًيفًاجلرميووةًيفًالقبووا ًالدسووتورىً–ًدراسووةًمقارنووةً،
جملةًالدستوريةًالىتًيصدرهاًاحملكمةًالدستوريةًالعليواًمبصورًً-العوددًرقو ًً،14أكتووبرً
ً،2008ونيو و و و و و و وورًعلو و و و و و و ووجلًموق و و و و و و و و ًاحملكمو و و و و و و ووةًعلو و و و و و و ووجلًشو و و و و و و وواكةًاإلنرتنو و و و و و و ووتً.
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/ashraf.htm

 -39احلمايووةًاجلنا يووةًلال تمووانًاملصوور ًمووكًاخلوودااً"دراسووةًمقارنووة"ً،امل و حرًالعلمووجلًاألولً
لكليةًاحلقو ًبانهواًفوراًجامعوةًالزقوازي ً22-21ً،موارسًً،2004وطاو ًكم لو ً-
دارًالنهبةًالعربيةً،2008ً،يفًً236صعحةً ً.
 -40السياسةًالتيريعيةًحلمايةًاألر ًالزراعيةًومودىًفعاليتهواً،دراسوةًمتعوددةًاجلوانو ًقوامً
هباًقطااًىدمةًاجملتم ًجبامعةًبنهاًعكًظاهرةًالتعدىًعلجلًاألر ًالزراعيةًأعودًاجلانو ً
القانوىنًمنهاً،جامعةًبنهاًًً .2008
 -41شوورحًقووانونًالعقوووابتً–ًالقس و ًالعووامً،النظريووةًالعامووةًلل رميووةًوالعقوبووةً،دارًالنهبووةً
العربيةً،الطاعةًالرابعةًً2015يفًً613صعحةً .
 -42دورًالقبووا ًيفًالرقابووةًعلووجلًالتحقي و ًاالبتوودا جلً-دراسووةًيفًالقووانونًالقطوورىًواملقووارنً،
نيرًابجمللةًالقانونيةًوالقبا يةًالىتًيصودرهاًمركوزًالدراسواتًالقانونيوةًوالقبوا يةًبووزارةً
العدلًالقطريةً،اً،2007ً،2-1يفًً100صعحةً .
 -43لوا ًالت ريًالصوادرةًبنوا ًعلوجلًقوانونًومودىًادعاقهواًمو ًالدسوتورًالقطورىً،اجمللوةًالقانونيوةً
والقبا يةً،مركزًالدراساتًالقانونيةًوالقبا يةًبوزارةًالعدلًالقطريةً،اً .2007ً2
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 -44اجل ورا ًاملاسووةًمبهنووةًاحملاموواةً،حمب وراتًألقيووتًب ودورةًإعوودادًاحملووامنيًالقط ورينيً،مركووزً
الدراساتًالقانونيةًوالقبا ية–ًوزارةًالعدلًالقطرية.2007ً،
 -45احلمايةًاجلنا يوةًللحريوةًاليخصويةًموكًالوجهوةًاملولووعيةً"دراسوةًمقارنوة"ً،دارًالنهبوةً
العربيةً،الطاعةًالثانيةًً2007يفًً387صعحةً .
 -46الصحافةًواحلمايوةًاجلنا يوةًللحيواةًاخلاصوةً"دراسوةًمقارنوة"ً،املو حرًالعلموجلًالثواينًلكليوةً
احلقو ًجبامعةًحلوانًيفًمولواًاإلعالمًوالقانونً،مكًً14إىلًً15مارسًً،1999مثً
طا ًكم ل ً،دارًالنهبةًالعربيةًً2007يفًً117صعحةً .
 -47دراسووةًنقديووةًلقووانونًمكافحووةًغسوولًاألموووالًاملصوورىًاجلديوودً،دراسووةًقوودمتًإىلًمو حرً
اجلوان ًالقانونيةًللعملياتًاملصورفيةً-اجلمعيوةًاملصوريةًلالقتصوادًالسياسوجلًواإلحصوا ً
والتي وري ًً20-19ديسوومربًً2002ونيوورًلوومكًأعمووالًامل و حرً ًوأعيوودًني ورىفًبعوودً
دنقيح و ًواإللووافةًإلي و ًبعنوووانً"موودىًمال مووةًميووريًغسوولًاألموووالًللقواعوودًاملصوورفية"ً،
مب و و حرًاألعمو ووالًاملصو وورفيةًاإلليكرتونيو ووةًبو وونيًالي و وريعةًوالقو ووانونًالو ووذىًعقدد و و ًجامعو ووةً
اإلمو و و وواراتًالعربيو و و ووةًاملتحو و و وودةًبو و و وودىبًً12-10مو و و ووايوًً،2003جً4مً-1413
ً.1504مثًطا ًكم ل ً،دارًالنهبةًالعربيةًً،2007يفًً120صعحةً .
 -48السياسةًالتيريعيةًملكافحةًاإلرهاوًومدىًادعاقهواًمو ًأصوولًاليورعيةًاجلنا يوةً،مو حرً
حنوووًمكافحووةًعلميووةًلهرهوواوًالووذىًعقدد و ًًكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًالزقووازي ًً15-14
فربايوورًسوونةًً،2006مثًطا و ًكم ل و ًبعوودًدنقيح و ً،دارًالنهبووةًالعربيووةً2006ً،يفً
ً143صووعحةً.ونيوورًاجلانو ًاألكووربًمنو ًبعوودًدنقيحو ًمب لووةًاحملكمووةًالدسووتوريةًالعليوواً
مبصرً،العددًً،12سنةًًً،2007كماًنيرًعلجلًموقعهاًعلجلًشاكةًاإلنرتنتً .
http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/chairmanword.asp

 -49احلمايووةًاجلنا يووةًللمسووتندًاإلليكوورتوىنًً-دراسووةًمقارنووةً،املو حرًالعلموويًاألولًألكادمييووةً
شرطةًدىبًمكًً28-25إبريولًً،2003حبوو ًاملو حرً،جً1مًً،447-331ونيورً
أيبوواًلوومكًأحبووا ًمو و حرًاألعمووالًاملصوورفيةًبوونيًالي ووريعةًوالقووانونًالووذىًعقددوو ًكلي ووةً
الي و وريعةًوالقو ووانونًجبامعو ووةًاإلمو وواراتًمو ووكًً12-10مو ووايوًً،2003جً2مً-483
نيرًكم ل ًبعدًدنقيح ً،دارًالنهبةًالعربيةًً2006يفًً193صعحةً ًًً.
ً،573مثً ً
 -50جرميةًاحت ازًالرها كًيفًالقانونًاملصرىًواملقارنً،م حرًحنووًمكافحوةًعلميوةًلهرهواوً
الذىًعقدد ًًكليةًاحلقو ًجبامعةًالزقازي ًابالشورتاعًمو ًكليوةًاحلاسوااتًجبامعوةًالزقوازي ً
ومعهدًاألهرامًاإلقليمجلًللصحافةًيومجلًً15-14فربايرًً90(ً،2006صعحة)ً .
 -51احلمايووةًاجلنا يووةًللت ووارةًاإللكرتونيووةً"دراسووةًمقارنووة"ً،لوومكًم لو ًميوورتعًيفًمولووواً
"احلمايةًالقانونيةًللت ارةًاإللكرتونيوة"ً،غرفوةًصوناعةًوميوارةًأبووًظويبًوجامعوةًاإلمواراتً
العربيةًاملتحدةًً2006يفًً124صعحةً .
 -52احلمايةًاجلنا يةًللح ًيفًصيانةًالعر ًيفًاليريعةًاإلسالميةًوالقوانونًالولوعجلً،دراسوةً
مقارنووةً،رسووالةًدكتوووراىفًقوودمتًإىلًكلي وةًاحلقووو ًجبامعووةًالقوواهرةًً1994وأعيوودًطاعهوواً،
دارًالنهبةًالعربيةًً2004يفًً527صعحةً .
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 -53ميريًغسيلًاألموالًيفًالتيريعاتًاملقارنةً،حبثًمب حرًالوقايةًمكًاجلرميةًيفًعصورًالعوملوةً
الذىًنظمت ًكليةًاليريعةًوالقانونًجبامعةًاإلماراتًالعربيةًاملتحدةًابالشرتاعًمو ًأكادمييوةً
ورً
اني و ًالعربيووةًللعلووومًاألمنيووةًمووكًً8-6مووايوًً،2001موواًً2يفًً105صووعحةً،مثًنيو ً
كم لو و ً،دارًالنهب ووةًالعربي ووةًً،2001يفًً182ص ووعحةً.وق وودًانلًه ووذاًامل لو و ًج ووا زةً
الدولةًالتي يعيةًيفًالقانونًاجلنا يًلسنةًً .2002
 -54جرا ًاملخدراتًيفًالتيري ًاملصرىً،دارًالنهبةًالعربيةًً2001يفًً224صعحةً .
 -55ح ًاحملكموةًاجلنا يوةًيفًالتصودىًدراسوةًمقارنوةً،جملوةًمصورًاملعاصورةًالويًدصودرهاًاجلمعوةً
املصريةًلالقتصادًالسياسجلًواإلحصا ً ًوالتيري ًالعددًً،460-459السنةًً،91يولي -
أكتوبرًً،2000مًً694إىلًً .803
 -56شوورحًقووانونًالعقوووابتًالقس و ًاخلووامًيفًج ورا ًاالعتوودا ًعلووجلًاألشووخامً،الطاعووةًاألوىلً
سنةًً،2000يفًً299صعحةً .
 -57دورًالنيابووةًالعامووةًيفًالنظ ووامًاجلن ووا يًاجلرم وواىنً،جملووةًحقووو ًحل وووانًللدراس وواتًالقانوني ووةً
واالقتصاديةً،اً،2يولي ًً،1999مًً،304-160مثًطا ًكم ل ًً .1999
 -58ماوواداًالقووانونًاجلنووا يًالوودويلً،دارًالنهبووةًالعربيووةً1998ً،يفًً261صووعحةً،الطاعووةً
الثانيةًً1999يفًً304صعحةً .
 -59شوورحًقووانونًدوجي و ًودنظووي ًأعمووالًالانووا ً،دراسووةًدعصوويليةًألحكووامًقووانونًدوجي و ًودنظووي ً
أعمالًالانا ًمكًالوجهوةًاجلنا يوةًواملدنيوةًواإلداريوةً،دارًالنهبوةًالعربيوةً،1996ً،الطاعوةً
الثانيةًً280ً ً1998صعحةً .
 -60ماهيةًالععلًحملًالت ريً ًقبا ًاحملكمةًالدستوريةًالعلياً"دراسةًمقارنوة"ً،دراسوةًمقدموةً
إىلًامل و حرًالعلم ويًاألولًلكليووةًاحلقووو ًجبامعووةًحلوووانًالووذىًعقوودًابلقوواهرةً ًً31-30
مارسًً1998ونيرًأبعمال ً ًً55صعحةً .
 -61مالحظاتًعلجلًميرواًقانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًاجلديدً،دقريورًقودمًإىلًنودوةًاالمياهواتً
اجلديدةً ًميرواًقانونًاإلجرا اتًاجلنا يةًاليًعقودياًاجلمعيوةًاملصوريةًللقوانونًاجلنوا يً
ًً28مايوًً1997القاهرةً .
 -62السياسةًالتيًريعيةً ًجمالًدنظي ًأعمالًالانا ً،دقريرًمقدمًإىلًنودوةًالتيوًريعاتًاملعماريوةً
واإلبدااًاملعمار ًً-اجمللسًاألعلجلًللثقافةً ًً10ديسمربًً1996القاهرة.
ً
 -63املصلحاتًالقانونيةًالعامةًابللةةًاإل ليزيةً،1996ً،يفًً150صعحةً .
 -64احلمايةًاجلنا يةًللمستهلكًمكًمر ًجنونًاألبقارً،دقريورًمقودمًملو حرً"امليوكالتًالعنيوةً
والقانونيةًاملتعلقةًمبر ًجنونًالاقر"ًً،كليةًاحلقو ًجامعةًالقاهرةً20ً،إبًريلًً .1996
 -65القيووودًالووواردةًعلووجلًسوولطةًاحملكمووةًاالسووتئنافيةً ًنظوورًالوودعوىًاجلنا يووةً،دراسووةًمنيووورةً
مب لةًالقباةًالعصليةً،السنةًً،22العددًاألولً،1989ً،مً.246-215
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