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 الخبرات التدريسية  
مة   -أوالً:  شعبة العا طالب ال ية ل غة العرب تدريس بالل ال

 بكلية الحقوق جامعة المنوفية للمواد اآلتية 

  ةدريس مادة االقتصاد السياسى لطالب الفرقة األولى 

 لدولية لطالب الفرقة الثانيةةدريس مادة العالقات االقتصادية ا 
  ةدريس مادة المصطلحات القانونية باللغة اإلنةليزية لطالب الفرقة الرابعة 

يًا : عة   -ثان فرق األرب طالب ال ية ل غة اإلنجليز تدريس بالل ال

 بشعبة اللغة بكلية الحقوق جامعة المنوفية

  (( ةدريس مادةpolitical Economy  لطالب الفرقة األولى )) 

 ةدري (( س مادةRegulations  لطالب الفرقة الثانية )) 
  (( ةدريس مادةinternational Economic Reiations  لطالب الفرقة الرابعة ))  

  ةدريس مادة ((political Economy   لطالب شعبة اللغة اإلنةليزية بكلية الحقوق ))–  جامعة بنها     
 تعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية ةدريس مادة االقتصاد السياسى لطالب شعبة ال 

 بمعهووود الدراسوووات العليوووا للعلووووم الماليوووة  ةووودريس موووادة قوووانون ضوووريبية المبيعوووات لطوووالب السووونة النهاسيوووة

 جامعة حلوان  –واليريبية التابم لكلية الحقوق 



 

 ةدريس مادة حقوق اإلنسان لطالب الفرقة األولى بمختلف كليات جامعة المنوفية        
 لطالب الدراسات العلياالتدريس  -ثالثا :   

  وقاعووة البحوو  (( لطووالب دبلوووم العلوووم االقتصووادية والماليووة بكليووة  –ةوودريس مووادةى )) االقتصوواد الوودولى

 الحقوق جامعة المنوفية
  والقوانون الموالى موم التعموا (( لطوالب دبلووم العلووم  –ةدريس موادةى )) القوانون االقتصوادع موم التعموا

 صادية والمالية بكلية الحقوق جامعة طنطا االقت
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  عيو لةنة المكتبة بالكلية 
  0269عيو مةلس إدارة شعبة اللغة اإلنةليزية خالل عام  

  وشعبة التعليم المفتوح ( –بة اللغة اإلنةليزية وشع -عيو فى كنتروالت ) الشعبة العامة 
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  إجادة اللغة اإلنةليزية والتدريس والتأليف فيها 
  إجادة الحاسب اآللى بما يكفى لكتابة األبحاث العلمية والكتب الخاصة 

 تدريبية  الدورات ال
عة  -أوالً :  تدريس جام ئة ال ضاء هي قدرات أع ية  دورات تنم

 المنوفية

  دورة ةصميم المشروعات التنافسية المحلية والعالمية 

  دورة أساليب التقييم 
  دورة إدارة الوقت 

 دورة إدارة الناب 
  دورة المدربين للموظفين والمدربين اإلداريين 

  دورة الحاسب اآللى واإلنترنت 
 للغة اإلنةليزيةدورة ا 
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 المؤلف ات العلمية
 أوالً باللغة العربية 

  مبادئ االقتصاد السياسى 
 وك والعالقات االقتصادية الدولية النقود والبن 

  مبادئ المالية العامة 
 اليريبة العامة على المبيعات 

  بشأن ضمانات وحوافز االستثمار  6997لسنة  8محاضرات فى القانون رقم 
  موسوعة ضريبية المبيعات الدار الةامعية اإلسكندرية 



 

 باللغة اإلنجليزية  -ثانيًا :

Lectures of political Economy. 
Lectures on Law No . 8 of 1997 on Investment Guarantees and 
Incentives . 
Introduction to International Economic Relations . 
Introduction to Public Finance.  
English Economic Courses . 

 األبحاث العلمية   
 ، بح  منشور فى مةلة مصر المعاصرة ، الةمعية  ةأمالت فى المرحلة اإلدارية لنظر المنا عات اليريبية

    1122المصرية لالقتصاد واإلحصاء والتشريم أكتوبر 

   1121انعكاسات العولمة على سياسات صندوق النقد الدولى بح  منشور فى مةلة مصر المعاصرة إبريل   

    القانونية واالقتصادية الصادرة التحكيم فى المةال اليريبى وجدواه االقتصادية  بح  منشور فى مةلة البحوث

  1122جامعة المنوفية مايو  –عن كلية الحقوق 

    األ مة المالية العالمية وةطوير ةدخل الدولة فى المةال المالى بح  منشور فى مةلة البحوث القانونية

       1122جامعة المنوفية أكتوبر  –واالقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق 

  بح  منشور فى مةلة البحوث القانونية م جديد لتقدير الوعاء فى اليريبة على العقارات المبنية أهمية ةبنى ةنظي

  1122جامعة المنوفية مايو  –واالقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق 

 المؤتمرات والندوات    
 لية الحقوق جامعة طنطا د بكالمشاركة بورقة عمل فى المؤةمر العلمى الثانى بعنوان )) القانون واالستثمار  (( المنعق

  1122إبريل  21 – 12خالل الفترة من 

  المشاركة بورقة عمل فى مؤةمر )) التعديالت اليريبية وأثرها على التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية ((المنظم

  1122بمعرفة مؤسسة مصر الحديثة خالل سنة 

 ة لالقتصاد واإلحصاء والتشريم المشاركة فى الندوات التى ةعقدها الةمعية المصري 

  الحقوق فى الةامعات المختلفةالمشاركة بالحيور فى فاعليات الكثير من المؤةمرات المنظمة بكليات 

 اإلشراف على العديد من رسائل الدكتوراه  
 اإلشراف اسم الباحث عنوان الرسالة م

المعاملة اليريبية للشركات دولية النشاط فى  2
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 / إبراهيم عبد العزيز النةارد

الةوانب القانونية واالقتصادية لألمن الغذاسى   1

 المصرع فى ضوء المتغيرات المحلية والعالمية

Legal and economic aspects of the 

egyptian food security in the light 

of local and global variables 

 د/ خالد سعد  غلول1أ حامد محمد فريد حامد خلف

 إبراهيم عبد العزيز النةارد/ 

دور الموا نة العامة فى ةحقيا التنمية المستدامة  3

فى ضوء التشريعات البيئية والمالية   دراسة 

 ةطبيقية على جها  شئون البيئة   

The role of the general budget in 

achieving sustainable development  

in light of environmental legislation 

and financial – an empirical study 

on the EEAA    

 د/ خالد سعد  غلول1أ إيهاب عبد المنعم مصطفى

 د/ إبراهيم عبد العزير النةار

 شهادات التقدير والتكريم
 للحصول على المركز الثانى فى امتحانات  2292والسيد / محافظ كفر الشيخ لعام  تكريم من السيد الدكتور / و ير التعليمال

 الثانوية العامة على مستوع المحافظة

 وذلك لحصوله على درجة الدكتوراه  بتقدير امتيا  مم مرةبة الشر   1112تكريم من مصلحة اليراسب على المبيعات عام ال 



 

 د/ رسيس جامعة عين شمس فى اليوبيل الذهبى للةامعة وذلك لحصوله 1يم والسيد أتكريم من السيد الدكتور /   و ير التعلال

 على درجة الماجستير من كلية الحقوق جامعة عين شمس

 1112تكريم من كلية الحقوق جامعة طنطا فى يوبيلها الفيى لعام ال  

 

  البيان بناء على طلبه هذا له أعطى

 إلى من يهمه األمر ه لتقديم
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