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 .م92;12/1/2 :تاريخ الميـــالد
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كل  لحقول    دنية والتجاريةةالمرافعات الم قانون ورئيس قسم  أستاذ :الحالية  الوظيفـــــــة

 اادواورارااا يااد ااميتمااداومحكاا اواالداريااااا يايااياامحاايمبالااي     - جامعللا لحمف ة للا
 اا مصريااوا مركرااالقايمبا اتحكي اا تجيرواا دو با

 40:1111820 -330-31330150000تاا محمو ا:ا
اe-mail- prof.saharemam21271@hotmail.comا لريدااال كترو ى:ا

 المؤهالت العلمية:
األولر  ،  عام جيد جدا مع مرتب الشرر م بتقدير 1;;2دور مايو ليسانس حقوق جامعة المنوفية  -

 عل  دفعة التخرج لمدة سنوات الدراسة األربعة.
 بتقدير عام جيد. 1;;2دور مايو  –جامعة المنوفية  –دبلوم القانون العام  -

 م بتقدير عام جيد.0;;2دور يونيه  -جامعة طنطا –دبلوم القانون الخاص  -

م إشررا  مشرترت ترم فيره 1442عرام  امتيرازحقروق جامعرة عرين شرمس بتقردير درجة الردتتورا  فرا ال -
 Rennes I .UNVفرنسا   –مدينة رن  –ف  جامعة رن البحث العلم  

دبلوم فا اللغة الفرنسية من المرتز الدولا لدراسة اللغة الفرنسية لألجانرب بتليرة ااداب جامعرة رن  -
 (Rennes بفرنسا بتقدير عام جي ). د جدًا 

 

 -Certificat Elémentaire de Langue Française – Mention: Très Bien Rennes le 5 

Juin 1998. 

 

 

 

م بتقرردير امتيرراز مررن DELF )22/9/1442دبلرروم فررا اللغررة الفرنسررية مررن مع(ررد )فررولتير( بالتويررت) -
 مع(د )فولتير( بالتويت.



-Diplôme  d'études en langue française (DELF) le 11 juillet 2005. 

م 21/8/1448دبلوم فا تدريس القانون باللغة الفرنسية من الغرفة التجارية والصناعية بباريس فا  -
 بتقدير امتياز .

- Certificat de français juridique – mention: excellent. ((Chambre de commerce et 

d'industrie de Paris. 

 .ICDLادة الحاسب اآللى الخاصت بمنظمت اليونسكو برنامج حاصلت على  الرخصت الذوليت لقي -

 التدرج الوظيفى:
o  م.1;;2/;/:معيد بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بتاريخ 
o  م بقررار ريريس الجامعرة 0;;24/2/;2مدرس مساعد بقسم المرافعات المدنية والتجاريرة اعتبرارا مرن

 م0;;24/2/;2( بتاريخ ;80بقرار رقم )

o م بقررررار ريررريس الجامعرررة رقرررم 2/1441/:1بقسرررم المرافعرررات المدنيرررة والتجاريرررة اعتبرررارا مرررن  مررردرس
 م.1/1441/;( بتاريخ 2122)

o  م.:12/21/144أستاذ مساعد بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبارًا من 

o  1422-;144جامعة المنوفية  -حقوق السادات -وتيل التلية للدراسات العليا والبحوث. 

o  1422-;144 -جامعة المنوفية. -رييس قسم قانون المرافعات ، حقوق السادات 
 

o  شبين التوم –تلية الحقوق  1424-نايب مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد 

o  1422-1421شبين التوم–تلية الحقوق  -مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد 

o 2022ارا مررن صرردور قرررار ريرريس الجامعررة رقررم مررديرًا لشررعبة دراسررة القررانون باللغررة اعنجليزيررة اعتبرر 
 ولمدة ثالث سنوات 2/22/1421بتاريخ 

o  لمدة ثالث سنوات  1421اعتبارا من أتتوبر مدير وحدة تتنولوجيا المعلومات 

o 12/1/1420أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية أعتبارًا من 

o 1420/  24/ 24 رييس قسم قانون المرفعات المدنية والتجارية اعتبارا من  

 الدورات التدريبية:
 :المشارتة فا برنامج تنمية قدرات اعضاء هيية التدريس بجامعة المنوفية علا النحو التالا 
   م. 1442برنامج إعداد المعلم الجامع  ف 

  م.9/1442/ 21:  ;برنامج اتخاذ قرارات وحل المشتالت فا الفترة من 
  م.9/1442/;2:  28برنامج م(ارات التفتير فا الفترة من 

  144/ 9/ 19: 10برنامج الم(ارات االدارية فا الفترة من. 

  0وحترررا   ;/ 1برنررامج تطبيررق معررايير الجرررودة فررا العمليررة التدريسررية فرررا الفترررة مررن /;   /
 م.1449

  برنامج أساسيات الحاسبDIGETAL LITERACY  م1449مارس 

 م.:144/:/18 -10امعية فا الفترة من برنامج الجوانب المالية والقانونية فا األعمال الج 



  م:144/;/ ; -:برنامج م(ارات العرض الفعال فا الفترة من. 

  14/8دورة حقرررروق اعنسررررران بالمع(رررررد  الررررردولا لحقررررروق اعنسررررران فرررررا مدينرررررة استراسررررربورج بفرنسرررررا :
 م.:12/9/144

  ان بفرنسررا دورة حررول طرررق ترردريس حقرروق اعنسرران فررا الجامعررات فررا المع(ررد الرردولا لحقرروق اعنسرر
 م.:144يوليو 

 م0202سبتمبر  -برنامج اخالقياث البحث العلمى 

  20/8/1422-21برنامج مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية من 

 م  مااااماالاقلاا اا  ي اااا0310وراتامتخصصاااا اابام  ومااااجااودااا يمايااااا تيايميااااالرياا اد
 ا  ومياا ضميلاا جودااواالعتميدا

عنروان   دورة التقررويم الرذاتا الم سسرا لم سسرات التعلرريم العرالا وذلرت فرا الفترررة  دورة تدريبيرة تحرت -
  1421إبريل  11 – 12من 

دورة تدريبية تحت عنوان   توصي  البرامج وخرايط المن(ج لم سسات التعليم العالا وذلت فا الفترة  -
  1421إبريل  :1 – 19من 

جيررة لم سسررات التعلرريم العررالا وذلررت فررا الفترررة مررن دورة تدريبيررة تحررت عنرروان   دورة المراجعررة الخار  -
  1421 إبريل 14 – ;1

  1420دورة التخطيط األستراتيجا 

  1420دورة أدارة الفريق البحثا 

  1420دورة أدارة الوقت واألجتماعات 

  1420دورة األدارة الجامعية 

  لتعرراون مررع الجمعيرررة با 1422عليرررة العمليررة التعليميررة أسرراليب التعلرريم التفرراعل  لرردعم فا دورات فرر
 االمريتية للقضاة والمحامين 

  1429دورة تدريبية لتنمية م(ارات اللغة االنجليزية  ، المرتز التندي اميد ايست يناير 

  هارفرررارد (  فررر  اسررراليب التعلررريم –برنرررامج تررردريب  بالواليرررات المتحررردة االمريتيرررة بجرررامعت  )بوسرررطن
 1422التفاعل   نوفمبر 

 
 
 

 : النشاط العلمى   

ترردريس مررادة المرافعررات المدنيررة والتجاريررة لطررالب الفرقررة الثالثررة بتليررة الحقرروق بشرربين الترروم ومدينررة  -
 السادات .

 تدريس مادة التنفيذ الجبرى لطالب الفرقة الرابعة بتلية الحقوق بشبين التوم. -

 بعة. لطالب الفرقة الثالثة والرا لي اغااا فر سياتدريس مادة المرافعات والتنفيذ الجبرى  -

 تدريس مادة حقوق اعنسان لطالب الفرقة األولا  -

 



 –تليررة الحقرروق  –التعلرريم القررانونا المفترروح  –ترردريس مررادة الرسرروم القضررايية لطررالب الفرقررة األولررا  -
 جامعة المنوفية.

 –تليرررة الحقررروق  –التعلررريم القرررانونا المفتررروح  –تررردريس مرررادة صررري  الررردعاوي لطرررالب الفرقرررة الثانيرررة  -
 فية.جامعة المنو 

جامعررة  –تليررة الحقرروق  –التعلرريم القررانونا المفترروح  –ترردريس مررادة المرافعررات لطررالب الفرقررة الثالثررة  -
 المنوفية

جامعرررة  –تليرررة الحقررروق  –التعلررريم القرررانونا المفتررروح  –تررردريس مرررادة التنفيرررذ لطرررالب الفرقرررة الرابعرررة -
 المنوفية

 لتنفيذ الجبرى.تدريس مادة التدريب القانونا العملا لمادتا المرافعات وا -

شرتاالت التنفيررذ لطررالب الدراسرات العليررا تليررة الحقرروق -  -تردريس مررادة قررانون المرافعرات مررع التعمررق وان
 جامعة المنوفية.

 تدريس مادة التحتيم لطالب الفرقة الرابعة بحقوق السادات  -

 تدريس مادة أصول البحث العلم  لطالب الدراسات العليا -

االتاديميرة العربيرة للنقرل البحرري –اسرات العليرا قسرم الردتتوراة الدر -تردريس مرادة القضراء المتخصرص -
 باالستندرية 

لعربيرررة للنقرررل البحرررري االتاديميرررة ا–تررردريس مرررادة التنظررريم القضررراي  الدراسرررات العليرررا قسرررم الررردتتوراة  -
 باالستندرية

 األتاديمية العربية للنقل البحري  باالستندرية  –تدريس مادة لوجستيات التقاض   -

 بجامعت  المنوفية والسادات لطالب الدراسات العليا –التحتيم التجاري الدول  تدريس  -

 النشاط الثق افى: 
 جامعة عين شمس. –المشارتة فا م تمر عن ))حق الدفاع(( بتلية الحقوق  -

المشررارتة فررا مرر تمر عررن )) حررول النظررام القضررايا فررا ظررل المتغيرررات المحليررة االقليميررة والعالميررة((  -
 جامعة المنصورة. –تلية الحقوق 

 المشارتة فا ندوة حول التحتيم فا نقابة المحامين بالتويت.  -

 م.;144 –مارس  14المشارتة فا م تمر الجمعية المصرية لقانون اعنترنت فا  -

 م.;144 –تلية الحقوق عين شمس  –المشارتة فا دورات التحتيم  -

جامعررة  –ز التحترريم بتليررة الحقرروق محاضررر فررا نرردوة  حررول تعررديل ايجابيررات وسررلبيات التحترريم  مرترر -
 عين شمس.

محاضر فا ندوة عن ))تمترين المررأة مرن ممارسرة حقوق(را الدسرتورية(( مرترز النيرل لالعرالم محافظرة  -
 المنوفية. 

 محافظة المنوفية. -محاضرفا ندوة حول التعديالت الدستورية مرتز النيل لإلعالم   -



 غير الشرعية  مرتز اععالم بمحافظة الغربية. محاضرة فا ندوة   حول مبدأ المواطنة وال(جرة -

 محافظة المنوفية. -محاضرة فا ندوة   حول تعديل قانون الطفل  مرتز النيل لإلعالم-
 محاضر فا نقابة المحاميين باالستندرية عن   التحتيم  -
 ;144مرتز التحتيم التجاري الدول   محاضر فا دورات تحتيمية نظم(ا  -
ر يرررة مسرررتقبلية فرررا جامعرررة المنوفيرررة  –ول الم(رررام السياسرررية والتشرررريعية للمررررأة محاضرررر فرررا نررردوة حررر-

 م.;144
 م.:144 –محاضر فا غرفة التحتيم العربية باعستندرية فا الدورة المنعقدة فا نوفمبر  -
 م.;144محاضر فا مع(د المحاماة بالمنصورة  -
 م.1424جامعة المنوفية. – فا  ندوة حول نقل وزراعة األعضاء البشرية  م رراومحيضر -
جامعررة المنوفيررة  –فررا نرردوة حررول   المسرريولية القانونيررة للفريررق الطبررا   تليررة الطررب  م اارراومحيضاارا-

 م1424
 –ومحاضرررر فرررا نرردوة حرررول   الحمايررة القانونيرررة للمحميررات الطبيعيرررة  مع(ررد البحررروث البيييرررة   م اارر -

 م.1424جامعة المنوفية  -بالسادات
 م.;144تلية الحقوق جامعة المنوفية،  –  ازمة دارفور ومحاتم البشير  ندوة حول م رر -
تليررررة الحقرررروق جامعررررة المنوفيررررة  –مرررر تمر   المحرررراتم االقتصررررادية والثارهررررا علررررا االسررررتثمار    م ااااررا-

 م.;144
تليررة  –مشرارت بورقررة بحثيررة فرا مرر تمر حررول   االتجاهرات التشررريعية الحديثررة فرا التنظرريم القضررايا   -

 م.1424جامعة االستندرية ، مارس  الحقوق
محاضر فا دورة حول    عالقة القضاء بالتحتيم   المنظمة من قبل مرتز التحتيم الدولا والوساطة  -

 والتوفيق بمرتز الم تمرات القاهرة.
تليرة الحقروق جامعرة االسرتندرية ، ديسرمبر  –مشارت بورقة بحثية فا م تمر حول   الثرورة والقرانون   -

 م1422
 1421محاضر ف  دورة حول اتفاق التحتيم واختيار هيية التحتيم برابطة المحامين بالمنصورة -
 بمرتز التحتيم  الدول  والمحل   لدول الشرق األوسط  –محاضر ف  دورات تحتيمية   -
مرر تمر بتليررة  –الرردور الوقرراي  لمحتمررة الررنقض فرر  فرنسررا المشررارتة  بورقررة بحثيررة فرر  مرر تمر حررول  -

  جامعة االستندرية –الحقوق 
 -قطرررر  -المشرررارتة فررر  مررر تمر حرررول دور العيرررادات القانونيرررة فررر  دعرررم فاعليرررة العمليرررة التعليميرررة   -

1421 
باعتبررار   بالبشررر المشررارتة فرر  مرر تمر حررول دور العيررادات القانونيررة فرر  ادراج مررن(ج متافحررة االتجررار -

 1420نوفمبر –االردن – تحت رعاية االمم المتحدة احد تطبيقات حقوق االنسان 



ينراير  22-24ف  م تمر التحديات الدولية ف  الن(وض بالم سسات المالية والتجارية المشارتة  ف   -
1422 

المشرررارتة فررر  اللجنرررة االستشرررارية للتعلررريم القرررانون  المسرررتمر للتطررروير منظمومرررة التعلررريم مرررع الجمعيرررة -
   22/2/1422االمريتية للمحامين والقضاة ف  مصر 

مرترررز  - وترسررريخ مبررردأ المواطنرررة  تعزيرررز سررريادة القرررانون ثقيفيرررة حرررول المشرررارتة فررر   سلسرررلة نررردوات ت-
 االعالم بالمنوفية 

لمررر تمر التعلررريم مرررن أجرررل التوظيررر    ريرررادة األعمرررال    بالتعررراون مرررع شررررتة مرررايترو سررروفت  م ااارر -
 1422جامعة المنوفية –تلية الحقوق     EFEومنظمة 

دارة األزمررررررات المسررررررتقبلية  - بمتتبررررررة  1429ديسررررررمبر  1المشررررررارتة فرررررر  مرررررر تمر التنميررررررة المسررررررتدامة وان
 االستندرية 

مررارس  10المشررارتة بورقررة بحثيررة  بررالم تمر الرردول  المقررام بال(نررد   قضررايا قانونيررة معاصرررة   بترراريخ  -
142:  

 
 أنشطة متميزة  
   1429مجال المرأة واألعمال والقانون خبير ومستشار قانون  لدي البنت الدول  ف 

  بتليرة الحقروق   معمرل لتههيرل الطرالب واعردادهم لسروق العمرل   م سس العيرادة القانونيرة
  1421جامعة المنوفية 

  مرن عامرة الشرعب   نالقانوني رلقانون  لغيارايد فترة القوافل القانونية لنشر الوع  الثقاف  و
 ف  محافظة المنوفية 

  ث الميدانيررة للطررالب فرر  تليررة الحقرروق بالتعرراون مررع برراحثين فرر  علررم مشررر  علرر  البحررو
مف(ررروم البرلمررران فررر  عقرررول   –زواج القاصررررات  –  عمالرررة األطفرررال االجتمررراع القرررانون 

 المواطنين  

  عمل منظومة متتاملة لوضع  اللية لضبط  وتفعيل جودة العملية التعليمية 

  144عام  منذرايد وم سس المحتمة التدريبية ف  التلية;  

  البنيررة التحتيرة لشرربتة االنترررت بالتليررة وترذلت المشررر  علرر  انشرراء  مشرر  علرر  تهسرريس
الموقرررع االلتترونررر  ،البوابرررة االلتترونيرررة و قاعررردة بيانرررات رقميرررة لجميرررع العررراملين بالتليرررة 

  1421وربط(ا بالجامعة 

  األعمال لتههيل صاحب فترة ومقرر الم تمر   التعليم من أجل التوظي     مشروع ريادة
برعايررة شرررتة مررايترو    EFEبالتعرراون منظمررة   1422فبرايررر الطررالب لسرر ق العمررل  

البتين مرررن فريرررق التليرررة للررردور الن(ررراي  وحصرررول التليرررة علررر  جرررايزتين طرررسررروفت وتههرررل 
 بروجتتور 



  المشر  والمردرب لطرالب التليرة فر  مسرابقة   فرن المرافعرة    المنظمرة مرن قبرل الجمعيرة
وحصررول فريقرر  التليررة علرر  المرتررز األول والثرران    1420ة للقضرراة والمحررامين االمريتيرر

 ف  المسابقة بين الجامعات المصرية   التهس الذهبية والفضية  

  باحرررث مشرررارت   بحررروث ميدانيرررة    بالتعررراون مرررع البنرررت الررردول  فررر  مجرررال نشررراط المررررأة
  لحقوق المدنية والسياسية   ا –الملتية العقارية  –  مجال األحوال الشخصية والقانون 

  االلتترونيرررررة المحتمرررررة وأحرررررد المسررررراهمين فررررر  انشررررراءالمجلة  عضرررررو اللجنرررررة االستشرررررارية
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  عضو باللجنة المصرية بغرفة التجارة الدولية بباريس 
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 :اأ شطااومسيهميتامت وعاا

 جامعة المنوفية. -عضو مجلس ادارة مرتز الخدمة العامة واالستشارات القانونية بتلية الحقوق -

عضررررررو مجلررررررس التهديررررررب لل(ييررررررة المعاونررررررة لألعضرررررراء هييررررررة الترررررردريس   المعيرررررردون، والمدرسررررررون  -
 بجامعة تفر الشيخ. -المساعدون(

 عضو بمرتز تنمية قدرات وم(ارات المرأة بجامعة المنوفية -

 لجمعية المصرية لقانون االنترنت.عضو با -

 عضو المجمع االنتخاب  ممثلة لتلية الحقوق ف  انتخابات رييس الجامعة -

 1422-1424 – ;144 أمين مجلس التلية للعام الجامع  -

 14222-1420عضو مجلس تهديب  الطالب بجامعة المنوفية للعام الجامع   -

 1422معة أسوان عضو لجنة االستماع لتعيين أعضاء هيية التدريس بجا -

 1422عضو مجلس ادارة الصندوق المرتزي المال  واالداري لجامعة المنوفية  -
 االشراف على رسائل الدكتوراه:

 جامعة المنوفية –التحتيم فا المنازعات الضريبية تلية الحقوق  (2
تليررة  –خصوصررية التنفيررذ فررا قررانون التمويررل العقررارى طبقررًا ألحتررام القررانون المصررر والقانون األمريتررا  (1

 جامعة المنوفية. -الحقوق

 جامعة المنوفية. -تلية الحقوق –دراسة مقارنة  –حسن النية فا قانون المرافعات  (1

 جامعة المنوفية. -تلية الحقوق – –دراسة مقارنة  –تعاون الخصوم فا االثيات  (0

 جامعة المنوفية–تلية الحقوق –دراسة مقارنة  -تدخل القضاء ف  التحتيم (2

 جامعة بن(ا -تلية الحقوق-دراسة مقارنة-  إن(اء إجراءات التحتيمدور الخصوم ف (8

 جامعة بن(ا -تلية الحقوق-دراسة مقارنة -سلطة رييس المحتمة  (9
 



 جامعة بن(ا -تلية الحقوق-دراسة مقارنة -حق العلم باالجراءات (:

 جامعة المنوفية –تلية الحقوق –دراسة مقارنة – الحارس القضاي   (;

 جامعة المنوفية–تلية الحقوق –دراسة مقارنة - ضاء الوطن االختصاص الدول  للق (24

 جامعة المنوفية–تلية الحقوق  -دراسة مقارنة  -فترة النظام العام ف  قانون المرافعات  (22

–تلية الحقوق  -الوسايل البديل لحل منازعات االستثمار والتارها االقتصادية عل  مناخ االستثمار  (21
 جامعة المنوفية

 جامعة بن(ا –تلية الحقوق  -رسالة دتتوراة –للحراسة القضايية نحو نظرية عامة  (21

 جامعة المنوفية-تلية الحقوق –رسالة ماجستير –لغة األحتام بين الواقع والمهمول  (20

 جامعة المنوفية –تلية الحقوق –رسالة ماجستير –حق الدفاع ف  الخصومة المدنية  (22

 عة المنوفيةمجا–تلية الحقوق – رسالة دتتوراة -نحو نظرية عامة لإلختصاص التبع    (28

-تليرة الحقروق–رسالة دتتوراة –طرق مراجعة األعمال القضايية الصادرة عن المحتمة االقتصادية  (29
 جامعة المنوفية 

 جامعة المنوفية  -تلية الحقوق–رسالة دتتوراة –ظاهرة بطء التقاض   (:2
 :المشاركة فى لجنة المناقشة والحكم فى الرسائل التالية

  -رسرالة ماجسرتير تليرة الحقروق -المحتمة فا تصحيح وتفسير واتمال ما ترم اغفالره مرن طلبراتسلطة -(2
 1424جامعة طنطا.

بمع(رررد الدراسرررات  -رسرررالة ماجسرررتير-تررردخل الغيرررر واختصرررامه فرررا قرررانون المرافعرررات المصررررى واليمنرررا-(1
 م.1424العربية 

بمع(رررد الدراسرررات  --رسرررالة ماحسرررتير -ارنالمواعيرررد االجراييرررة فررر  قرررانون المرافعرررات الفلسرررطين  والمقررر-(1
 1422العربية 

 1424جامعة المنوفية. -تلية الحقوق –رسالة ماجستير –التعس  فا استعمال الحق االجرايا -(0

 -رسرالة دتتروراة -القاض  وظاهرة البطء ف  التقاض  وفقا ألجترام قرانون المرافعرات المصرري والمقرارن-(2
 1422-جامعة طنطا–تلية الحقوق 

تليررة -رسرالة دتتروراة–مردي حجيرة عردم القبررول مرن النراحيتين الشررتلية والموضروعية فر  القضراء المرردن  -(8
 1422-جامعة طنطا –الحقوق 

 -رسررالة دتترروراة -طرررق الطعررن فرر  المحررررات العرفيررة ووسررايل الحررد من(ررا فرر  المررواد المدنيررة والتجاريررة-(9
 1422جامعة طنطا   –تلية الحقوق 

-جامعرة الزقرازيق –تليرة الحقروق – رسرالة ماجسرتير – المقض  مر لحجية األ وضوعيةااثار الم-(:
1421 

 1420جامعة طنطا –تلية الحقوق –الوساطة االجرايية باعتبارها عون من أعوان القضاء -(;

 1420جامعة بن(ا –تلية الحقوق –المسيولية عن اساءة استعمال حق التقاض  -(24



قار طبقا ألحترام قرانون التمويرل العقراري المصرري واالمريتر   تليرة خصوصية التفيذ عل  الع -(22
 1420جامعة المنوفية –الحقوق 

 1420جامعة  طنطا –تلية الحقوق  -رسالة ماجستير  –التنظيم القانون  للنطق باألحتام -(21

 1420 جامعة طنطا–تلية الحقوق –رسالة دتتوراة  –التشريع وظاهرة البطء ف  التقاض  (21

رسررررالة –مررررن قررررانون التحترررريم المصررررري  ;دور المحتمررررة المشرررررفة علرررر  التنفيررررذ طبقررررا للمررررادة -(20
 1422جامعة االستندرية –تلية الحقوق  –ماجستير 

دراسررة 4- ;8;2 لسررنة1:االعتررراض علرر  الحتررم الغيرراب  فرر  ضرروء قررانون المرافعررات العراقرر  رقررم -(22
 5102 العربية  التابع لجامعة الدول العربية مع(د البحوث والدراسات –رسالة ماجستير  –مقارنة 

–كل للا لحقولل   – سللاحا تكرلل  ل  –ا ةللض ءلل ن نللاف ا لحم لةعللا  ب  لل سللا   قما للا لح -(61
  5162جامعا لحواه   

جامعرة  –تليرة الحقروق  –رسرالة دتترورا   –أثر النظام العام عل  بطالن حتم التحتريم وتنفيرذ  -(29
 1422عين شمس 

-جامعرة بن(را  –تليرة الحقروق  –رسرالة دتترورا   -ديرية للقاضر  فر  العقرد المردن  ( السلطة التق:2
1422 

 1422جامعة عين شمس  –تلية الحقوق  –رسالة دتتورا   -( التترونية التحتيم ;2
 1421جامعة عين شمس  –تلية الحقوق  –رسالة دتتورا   -( التحتيم الم سس  14

 1428ديسمبر :1-جامعة أسيوط -تلية الحقوق – رسالة دتتوراة–الدفع بالتحتيم  -(12

–األحتام غير المن(ية للخصومة المدنية ف  قانون المرافعات المصري واليمن  ، رسالة دتتوراة (11
 1429جامعة المنصورة  يناير –تلية الحقوق 

وفقرا التنظيم القانون  للطعن ف  حتم التحتريم الصرادر مرن غرفرة البحررين لتسروية المنازاعرات  -(11
 1428اتتوبر  جامعة طنطا -تلية الحقوق– ;144لسنة 14للقانون رقم 

 1428يونيو –جامعة عين شمس –رسالة دتتوراة –نحو نظرية عامة النعدام االجراء  -(10

 1428مايو  -جامعة عين شمس–رسالة دتتوراة  -الغش ف  التحتيم -(12

مرايو  –جامعرة المنوفيرة –سرالة دتتروراة ر –ان(اء اجرراءات التحتريم دون الفصرل فر  الموضروع  -(18
1428 

حمايرة حررق الررداين فرر  الحصررول علرر  حقرره الثابررت فرر  السررند التنفيررذي  فرر  القررانون الوضررع   -(19
 1428مايو  –جامعة المنوفية –رسالة دتتوراة 

 1428يناير  –جامعة االستندرية  –تلية الحقوق -رسالة دتتوراة –التخصص القضاي   -(:1

جامعررة المنوفيررة ديسررمبر –تليررة الحقرروق –رسررالة دتترروراة –النيررة فرر  قررانون المرافعررات حسررن   -(;1
1422 



جامعرة االسرتندرية  -تليرة الحقروق–دراسة ف  فترة الدعاوي االقتصرادية –المحاتم االقتصادية  -(14
 1422اتتوبر 

 1428يناير –جامعة عين شمس -تلية الحقوق–رسالة دتتوراة –الشتلية ف  التحتيم  -(12

 1428أغسطس  –جامعة عين شمس -تلية الحقوق–رسالة دتتوراة  -القضاء واالعالم  -(12

 1428  –جامعة طنطا –تلية الحقوق –رسالة دتتوراة –التحتيم والنظام العام  -(11
 1428نوفمبر  –جامعة المنوفية –تلية االداب  –رسالة ماجستير –المحاجة القانونية  -(11
 1428يونيو  -جامعة القاهرة–تلية الحقوق –رسالة ماجستير –مقض  حجية األمر ال -(10
 1428أغسطس  –جامعة االستندرية –تلية الحقوق –رسالة دتتوراة –التحتيم االلتترون   -(12
-جامعة القاهرة –تلية الحقوق  -رسالة دتتوراة–دور النيابة العامة ف  تحقيق الحماية المدنية -(18

1422 
 1422جامعة المنوفية ديسمبر –تلية الحقوق –رسالة دتتوراة  –م ف  االثبات تعاون الخصو  -(19
               قواعررررررررررد واجررررررررررراءات االثبررررررررررات فرررررررررر  التحترررررررررريم االلتترونرررررررررر  توسرررررررررريلة لفررررررررررض المنازعررررررررررات  -(:1

  1429يناير  24–جامعة القاهرة  -تلية الحقوق –رسالة ماجستير 
  1429يناير  29 جامعة االستندرية –ة الحقوق رسالة دتتواراة تلي -خصومة التحتيم   -( ;1
–تليررة الحقرروق –رسررالة دتترروراة  –االجررراءات المتبعررة فرر  التحترريم عبررر الوسررايط االلتترونيررة  -(04

 1429فبرايرجامعة االستندرية 
جامعرة االسرتندرية  –تلية الحقروق –رسالة دتتوراة  4( أوجه الرقابة عل  اللية التحتيم االلتترون  02
 1428بر اتتو 
جامعة -تلية الحقوق –رسالة دتتوراة –( دور القاض  ف  الحماية المدنية لحقوق الملتية الفترية 01

 1429بن(ا فبراير
جامعرة المنوفيرة -تليرة الحقروق –رسرالة دتتروراة  --( نطاق والية القضاء الوطن  عل  االجانب 01

142: 
تليرة –رسرالة ماجسرتير   -عراقر  والمصرري ( الحتم القضاي  داسة مقارنة ف  ترل مرن القرانون ال00

 :142جامعة االستندرية -الحقوق 
 :142جامعة االستندرية -تلية الحقوق –رسالة ماجستير    -( اشتاالت التنفيذ01
  :142ابريل  18 جامعة االستندرية -تلية الحقوق –رسالة دتتوراة  -( الحتم المنعدم 02
جامعة -تلية الحقوق –رسالة دتتوراة ف  قانون المرافعات ( محتمة االستينا  تهول والخر درجة 08

 :142مايو 1بن(ا 
 :142مايو 8جامعة المنوفية  -تلية الحقوق –رسالة دتتوراة  االثبات ف  قوانين الضرايب( 09



جامعرة بن(را -تليرة الحقروق –قضاء األمور المستعجلة أمام المحراتم االقتصرادية رسرالة دتتروراة ( :0
  :142مايو21

 
 

 النشاط الطالبى:
  5102-502-(5102-5102)   -( 5102-5105) 5105 -1422رايد عام األسر 

  م.1424 -;144رايد اللجنة الثقافية والعلمية للعام الجامعا 

  م.:144رايد أسرة رجال القانون للعام الجامعا 

  م.1449-1448اللجنة الفنية للعام الجامعا 

  م.1442رايد لجنة الجوالة للعام الجامعا 
  م.1440، 1441رايد اللجنة االجتماعية والثقافية للعام الجامعا 

 لمؤلف ات العلمية:ا
 م.1441دور القاضا فا االثبات )) دراسة مقارنة(( عام  -
واد المدنيررة والتجاريررة عررام النظررام القررانونا لألحتررام واالوامررر القضررايية وطرررق الطعررن في(ررا فررا المرر -

 م1441
بحررث نشررر فررا مجلررة  المحرراما  الصررادرة عررن جمعيررة  م1442عررام نحررو نظررام تخصررص القضررا   -

 .1448السنة الثالثون / ابريل / مايو / يوليو  -العدد  -المحامين التويتية
 م. 1442عام  دار الن(ضة العربية  -محتمة األسرة ))دراسة مقارنة(( -
 م.1448 دار الن(ضة العربية عام -المرتز القانونا للمحتم ))دراسة مقارنة(( -
 م.1449/  1448مبادئ التنفيذ الجبرى عام  -
 م.:144،عام  دار الن(ضة العربية -المحاتم االقتصادية فا القانون المصرى  -
 م.;144جامعة المنوفية ، عام  –القوة القانونية لألحتام الصادرة عن هيية التحتيم  -
 جامعة المنوفية –قوق بحث )مقالة ( مجلة الح–االن(اء المبتسر للخصومة التحتيمية -
 جامعة طنطا –مجلة الحقوق –مقالة   -أحد الوسايل  الناعمة لفض المنازعات –الوساطة  -
بحررث منشررور فررا أعمررال مرر تمر )القررانون  –دور قاضررا المنازعررات األسرررية فررا القررانون الفرنسررا  -

 م.;144 –جامعة اسيوط فا ابريل  –واألسرة( الذى انعقد بتلية الحقوق 
بحررث منشررور فررا أعمررال  -صررية إجررراءات التررداعا أمررام محتمررة األسرررة والقررانون المصرررىخصو  -

 م.;144 –جامعة أسيوط فا أبريل  -م تمر )القانون واألسرة( المنعقد بتلية الحقوق



بحررث منشررور  فررا م تمرحررول الحمايررة القانونيررة  –الحمايررة اعجراييررة لوسررايل االتصرراالت الحديثررة  -
 –مررررارس  14ديثررررة الررررذى نظمت(ررررا الجمعيررررة المصرررررية لقررررانون االنترنررررت فررررا لوسررررايل االتصررررال الح

 م. ;144
محاتم التجارة فرا القرانون الفرنسرا بحرث منشرور فرا مجلرة البحروث القانونيرة واالقتصرادية ، تليرة  -

 م.1424عام –جامعة االستندرية  –الحقوق 
 –مصرررية )الحررق فرر  التقاضرر  ضررمانات حقرروق المرررأة االجراييررة فرر  قرروانين األحرروال الشخصررية ال -

 1422-دار الن(ضة العربية  -الحق ف  التنفيذ(
 –بحررث منشررور فررا مجلررة البحرروث القانونيررة واالقتصررادية ، تليررة الحقرروق –االعررالم وحيرردة القضرراء -

 م.1422عام –جامعة االستندرية 
 1421 - الناشر جامعة المنوفية –عادى حقوق االنسان ف  ضوء أحتام القضاء التطبيقات  -
  1421 الناشر جامعة المنوفية –أصول وقواعد البحث العلما  - 

  1421 –دار الن(ضة العربية  –الليات تدعيم دور محتمة النقض الفرنسية فا تحقيق العدالة  -   
  دار الن(ضة العربية  1421 –دراسة مقارنة  –الطعن لمصلحة القانون فا النظرية والتطبيق  -
بحث    1420طفال فا ضوء قانون األتجار فا البشر والقوانين المصرية ظاهرة عمالة األ -

 Egyptianمجلة التترونية محتمة  –القانونية واالقتصادية  للدراسات  المصرية  مجلة–منشور 
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تطبيقات االتجار ف  البشر عل  ضوء القانون  الزواج القسري وزواج القاصرات باعتبار  أحد -

 العرب  الموحد والقوانين
السنة 10مجلة بحثية فصلية العدد  –بحث منشور ف  مجلة االمن  البحرينية –صديق المحتمة  -

    1422داسة تطبيقية تحليلية  –العربية والمصرية 1428التاسعة يوليو 
بحث االمارات (  -فرنسا–مدنية الصغيرة  )مصر بعض التجارب القضايية لتسوية المنازعات ال-

 جامعة أسيوط–منشور ف  الم تمر الدول  الحادي عشر بتلية الحقوق 
مجلة المصرية  للدراسات  –بحث منشور   -انعتاسات العصر الرقم  عل  قيم وتقاليد القضاء 
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