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 المرافعات المدنية والتجارية قانون ورئيس قسم  أستاذ :الحالية  الوظيفـــــــة

 محامي بالنقض ومحكم                 
 32301220000/ 31330150000ت المحمول : 

 e-mail- prof.saharemam21271@hotmail.comالبريد االلكترونى: 
 

 المؤهالت العلمية:
م بتقدير عام جيد جدا مع  مرتعا الفعر  أل ايولع  2771ليسانس حقوق جامعة المنوفية دور مايو  -

 عل  دفعة التخرج لمدة سنوات الدراسة ايربعة.
 بتقدير عام جيد. 2770دور مايو  – جامعة المنوفية –دبلوم القانون العام  -

 م بتقدير عام جيد.2771دور يونيه  -جامعة طنطا –دبلوم القانون الخاص  -

م إفعرا  مفععترم تعم فيععه 1332درجعة العدوتوراف فععح الحقعوق جامعععة ععين فععمس بتقعدير امتيعا  عععام  -
 Rennes I .UNVفرنسا   –مدينة رن  –البحث العلم  لمدة عامين ف  جامعة رن 

فح اللغة الفرنسية من المرو  الدولح لدراسة اللغة الفرنسية لألجانعا بوليعة ااداا جامععة رن  دبلوم -
 (Rennes . بفرنسا بتقدير عام جيد جدًا ) 

 
 

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

Juin 1998 . 

 

 

 

م بتقععدير امتيععا  مععن 22/9/1332( DELFفععولتير( بالوويععت)دبلععوم فععح اللغععة الفرنسععية مععن مع ععد ) -
 مع د )فولتير( بالوويت.

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



م 21/0/1330دبلوم فح تدريس القانون باللغة الفرنسية من الغرفة التجارية والصعناعية ببعاريس فعح  -
 بتقدير امتيا  .

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

d'industrie de Paris. 

 .ICDLحاصلة على  الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى الخاصة بمنظمة اليونسكو برنامج  -

 التدرج الوظيفى:
o  م.2/7/2771معيد بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية بتاريخ 
o م بقعرار ريعيس الجامععة 27/23/2771مساعد بقسعم المرافععات المدنيعة والتجاريعة اعتبعارا معن  مدرس

 م27/23/2771( بتاريخ 017بقرار رقم )

o  م بقعععرار ريعععيس الجامععععة رقعععم 12/2/1331معععدرس بقسعععم المرافععععات المدنيعععة والتجاريعععة اعتبعععارا معععن
 م.7/1/1331( بتاريخ 2022)

o م.12/21/1332ت المدنية والتجارية اعتبارًا من أستاذ مساعد بقسم قانون المرافعا 

o  1322-1337جامعة المنوفية  -حقوق السادات -وويل الولية للدراسات العليا والبحوث. 

o  جامعة المنوفية. -رييس قسم قانون المرافعات أل حقوق السادات- 
 

o  فبين الووم –ولية الحقوق  1323-نايا مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد 

o  فبين الووم–ولية الحقوق  -وحدة ضمان الجودة واالعتماد مدير 

o  2122مععديرًا لفعععبة دراسععة القععانون باللغععة اعنجلي يععة اعتبععارا مععن صععدور قععرار ريععيس الجامعععة رقععم 
 ولمدة ثالث سنوات 2/22/1321بتاريخ 

o  لمدة ثالث سنوات  1320مدير وحدة تونولوجيا المعلومات 

o 02/0/1321والتجارية أعتبارًا من أستاذ قانون المرافعات المدنية 

o  1321/  23/ 23رييس قسم قانون المرفعات المدنية والتجارية اعتبارا من  

 الدورات التدريبية:
 :المفاروة فح برنامج تنمية قدرات اعضاء هيية التدريس بجامعة المنوفية علح النحو التالح 
   م. 1332برنامج إعداد المعلم الجامع  ف 

 م.0/1330/ 11:  5رارات وحل المشكالت فى الفترة من برنامج اتخاذ ق 
  م.15/0/1330:  11برنامج مهارات التفكير فى الفترة من 

  133/ 0/ 10: 12برنامج المهارات االدارية فى الفترة من. 

  5/ 2وحتاااى   5/ 1برناااامج تقبياااي مااااايير اللاااودة فاااى الامىياااة التدري اااية فاااى الفتااارة مااان   /
 م.1330

 الحا ب  برنامج أ ا ياتDIGETAL LITERACY  م1330مارس 

  م.11/8/1338 -12برنامج اللوانب المالية والقانونية فى األعمال اللاماية فى الفترة من 

  م.5/1338/ 5 -8برنامج مهارات الارض الفاال فى الفترة من 



  03/1دورة حقااوي اسن ااان بالماهااد  الاادولى لحقااوي اسن ااان فااى مدينااة ا ترا اابور  بفرن ااا :
 م.10/0/1338

   دورة حااول قااري تاادريس حقااوي اسن ااان فااى اللاماااات فااى الماهااد الاادولى لحقااوي اسن ااان
 م.1338بفرن ا يوليو 

 م1313 بتمبر  -برنامج اخالقيات البحث الاىمى. 

  12/1/1311-11برنامج مشروعات البحوث التناف ية المحىية والاالمية من. 

 1310تاىيمية ابريل دورات متخصصة في منظومة لودة الامىية ال. 

  1312دورة التخقيق األ تراتيلى. 

  1312دورة أدارة الفريي البحثى. 

  1312دورة أدارة الوقت واأللتماعات. 

  1312دورة األدارة اللاماية. 

  بالشراكة مع اللماية االمريكية لىقضاء والمحامين. 1310دورة و ائل التاىيم التفاعىي فبراير 

 لتفااعىي بالوالياات المتحادة االمريكياة بلامااة رارفاارد وبو اقن ناوفمبر برنامج تادريبي لىتاىايم ا
وتتضامن الييااارة االقاالض وحضااور  ى اىة ماان المحاضارات والىقاااءات ماع أعضاااء ريئااة  1310

 .ريس باللاماات المذكورة دالت

 النشاط في مجال حقوق االنسان :
 سان منها :تأليف العديد من الكتب واالبحاث في مجال حقوق االنأوال : 

 1322ضمانات حقوق المرأة االجرائية في قوانين االحوال الشخصية    -

 1321احكام القضاء العادي  تطبيقات حقوق االنسان في ضوء  -

لطفووو و هوواعرة عاملووة االيفووال فووي ضوووء قووانون مكافحووة االت ووا  فووي البشوور حقوووق ا -

1322 . 

فووي المعرفووة ونقووو الخبوور  االعوو م وحيوودة القضوواء  واعووالج المواحنووة بووين حوو  االعوو م -

 مما سه القضاء لدو ه دون ضغوي او مؤثرات خا جية .وتحليله و

الحمااة االجرائية لوسائو االتصال الحداثة  واعالج اوجة الحمااوة اليوي اضوفاعا القوانون  -

 1337للميعاملين في هو وسائو اليكنولوجيا الحداثة  

   1321المعاق  ح  -ح  المرأة  –ح  يفلك  –سلسة كياب اعرف حقك  -

 و قة بحثية حول صو  مشا كة المرأة في الحياة العامة وانعكاساتها علي الم يمع  -

 االشااا ال  لاااي للشاااباو لكاااواه  ومشااا الت الشاااياو  حاااو ثانياااا :  
 ميدانية  

االشووراف علووي بحوون ميووداني حووول هوواعرة الوواواه العرفووي  واثرعووا علووي حقوووق الموورأة والطفووو   -

1321 

 1321اني حول حواه القاصرات  االشراف علي بحن ميد -



االشووراف علووي بحوون ميووداني حووول عمالووة االيفووال فووي ضوووء الدسوويو  والقووانون فووي  -

 .1320الراف والمصانع 

 االشت اك  في ندوات ومؤتم ات حول حقوق االنسانثالثا :  
مقوور  مووؤتمر وومشووا ة بو قووة بحثيووة حقوووق االنسووان فووي ضوووء قووانون نقووو وح اعووة  -

 1323االعضاء 

  1323حول حقوق المراض ومسؤلية الفرا  الطبي    ندوة مقر -

 قرر سلسلة من ندوات حول حقوق المرأة الدستورية والسياسية م -
المشووا كة فووي ابوورام  جامعووة المنوفيووة بروتوكووول مووع الم لووال القووومي لحقوووق االنسووان  -

 ليعميم وتعااا حقوق االنسان   1337

عو م ومراكوا النيوو اليابعوة للهيلوة العاموة المشا كة في العداد مون الودو ات بمراكوا اال -

االنيخواب –لل سيع مات عن اليبسير بحقوق االنسان الدسيو اة "الحو  فوي اليصووا  

 الح  في اليعليم ................." –المشا كة الم يمعية  –

المشووا كة فووي تبصووير المووواينين بمخوواير اله وورة  يوور الشوورعية  فووي مراكووا الشووباب  -

ة واالنداة االجيماعية وجمعية السادات و يرعا من ال هات المعنية لنشور وقصو  الثقاف

 الوعي الثقافي والبيلي واالجيماعي . 

 االشراف علي قوافو شبابية لنشر الوعي بين الشباب   -

 عضو بمرو  تنمية قدرات وم ارات المرأة بجامعة المنوفية -

-  

  سانالحصول  لي دورات  المعهد الدولي لحقوق االنرا عا :  
  مدينة است اس  ورج  ف نسا  

الحصول علي دو ات بالمعهد الدولي لحقوق االنسان في مدانة اسويرا  بوو ه بفرنسوا   -

1332-1337  

الحصول علي دو ات وقضاء قيرة تد اب بالمحكمة االو بية لحقوق االنسان نسويرا   -

 1339بو ه بفرنسا 

 دلراسات العلياتدريس حقوق الانسان يف مرحةل اللليسانس واخامسا : 

 حقوق االنسان في مرحلة الليسانال  تد اال مادة -

 الد اسات العليا –تد اال حقوق االنسان بدلوم حقوق االنسان  -

 االشراف علي  سائو دكيو اة حول حقوق االنسان  -

 
 
 

 : النشاط العلمى   

ن الوععوم ومدينععة تععدريس مععادة المرافعععات المدنيععة والتجاريععة لطععالا الفرقععة الثالثععة بوليععة الحقععوق بفععبي -
 السادات .

 تدريس مادة التنفيذ الجبرى لطالا الفرقة الرابعة بولية الحقوق بفبين الووم. -

 لطالا الفرقة الثالثة والرابعة.  بالىغة الفرن يةتدريس مادة المرافعات والتنفيذ الجبرى  -

 تدريس مادة حقوق اعنسان لطالا الفرقة ايولح  -



 

 –وليععة الحقععوق  –التعلععيم القععانونح المفتععو   –لطععالا الفرقععة ايولععح تععدريس مععادة الرسععوم القضععايية  -
 جامعة المنوفية.

 –وليعععة الحقعععوق  –التعلعععيم القعععانونح المفتعععو   –تعععدريس معععادة صعععي  العععدعاوة لطعععالا الفرقعععة الثانيعععة  -
 جامعة المنوفية.

جامعععة  –ة الحقععوق وليعع –التعلععيم القععانونح المفتععو   –تععدريس مععادة المرافعععات لطععالا الفرقععة الثالثععة  -
 المنوفية

جامععععة  –وليعععة الحقعععوق  –التعلعععيم القعععانونح المفتعععو   –تعععدريس معععادة التنفيعععذ لطعععالا الفرقعععة الرابععععة -
 المنوفية

 تدريس مادة التدريا القانونح العملح لمادتح المرافعات والتنفيذ الجبرى. -

فعواالت التنفيععذ لطععالا الدر  -  -اسعات العليععا وليععة الحقععوقتعدريس مععادة قععانون المرافععات معع  التعمععق وان
 جامعة المنوفية.

 تدريس مادة التحويم لطالا الفرقة الرابعة بحقوق السادات  -

 تدريس مادة أصول البحث العلم  لطالا الدراسات العليا -

االواديميعة العربيعة للنقعل البحعرة –الدراسعات العليعا قسعم العدوتوراة -تعدريس معادة القضعاء المتخصعص -
 باالسوندرية 

االواديميعععة العربيعععة للنقعععل البحعععرة –ادة التنظعععيم القضعععاي  الدراسعععات العليعععا قسعععم العععدوتوراة تعععدريس مععع -
 باالسوندرية 

 جامعة المنوفية  -ولية الحقوق –تدريس مواد بدبلوم حقوق االنسان  -

 جامعة المنوفية –ولية الحقوق –بدبلوم التحويم –تدريس مواد التحويم  -

 النشاط الثقاافى: 
بجامعععة  مروعع  صععالم وامععل–حععول عالقععة االقتصععاد بالقععانون  ل العالقععة بعع محاضععر فعع  نععدوة حععو  -

 . 2/0/1320اال هر 
 جامعة عين فمس. –المفاروة فح مؤتمر عن ))حق الدفاع(( بولية الحقوق  -

المفععاروة فععح مععؤتمر عععن )) حععول النظععام القضععايح فععح ظععل المتغيععرات المحليععة االقليميععة والعالميععة((  -
 المنصورة.جامعة  –ولية الحقوق 

 المفاروة فح ندوة حول التحويم فح نقابة المحامين بالوويت.  -

 م.1337 –مارس  03المفاروة فح مؤتمر الجمعية المصرية لقانون اعنترنت فح  -

 م.1337 –ولية الحقوق عين فمس  –المفاروة فح دورات التحويم  -

جامعععة  –م بوليععة الحقععوق محاضععر فععح نععدوةت حععول تعععديل ايجابيععات وسععلبيات التحوععيمت مروعع  التحوععي -
 عين فمس.



محاضر فح ندوة عن ))تموعين المعرأة معن ممارسعة حقوق عا الدسعتورية(( مروع  النيعل لالععالم محافظعة  -
 المنوفية. 

 محافظة المنوفية. -محاضرفح ندوة حول التعديالت الدستورية مرو  النيل لإلعالم   -

 رعيةت مرو  اععالم بمحافظة الغربية.محاضرة فح ندوة ت حول مبدأ المواطنة وال جرة غير الف -

 محافظة المنوفية. -محاضرة فح ندوة ت حول تعديل قانون الطفلت مرو  النيل لإلعالم-
 محاضر فح نقابة المحاميين باالسوندرية عن ت التحويمت -
 1337مرو  التحويم التجارة الدول   محاضر فح دورات تحويمية نظم ا  -
رؤيعععة مسعععتقبلية فعععح جامععععة المنوفيعععة  –م السياسعععية والتفعععريعية للمعععرأة محاضعععر فعععح نعععدوة حعععول الم عععا-

 م.1337
 م.1332 –محاضر فح غرفة التحويم العربية باعسوندرية فح الدورة المنعقدة فح نوفمبر  -
 م.1337محاضر فح مع د المحاماة بالمنصورة  -
 م.1323المنوفية. جامعة –مقرر ومحاضر فح  ندوة حول نقل و راعة ايعضاء البفريةت  -
جامعععة المنوفيععة  –مقععرر ومحاضععر فععح نععدوة حععول ت المسععيولية القانونيععة للفريععق الطبععح ت وليععة الطععا  -

 م1323
 –مقعععرر ومحاضعععر فعععح نعععدوة حعععول ت الحمايعععة القانونيعععة للمحميعععات الطبيعيعععةت مع عععد البحعععوث البيييعععة   -

 م.1323جامعة المنوفية  -بالسادات
 م.1337ولية الحقوق جامعة المنوفيةأل  –دارفور ومحاوم البفير مقرر ندوة حول ت ا مة  -
وليععععة الحقععععوق جامعععععة المنوفيععععة  –مقععععرر مععععؤتمر ت المحععععاوم االقتصععععادية ومثارهععععا علععععح االسععععتثمار ت  -

 م.1337
وليععة  –مفعارم بورقععة بحثيععة فعح مععؤتمر حععول ت االتجاهعات التفععريعية الحديثععة فعح التنظععيم القضععايحت  -

 م.1323السوندرية أل مارس الحقوق جامعة ا
محاضر فح دورة حول  ت عالقة القضاء بالتحويم ت المنظمة من قبل مرو  التحويم الدولح والوساطة  -

 والتوفيق بمرو  المؤتمرات القاهرة.
وليعة الحقعوق جامععة االسعوندرية أل ديسعمبر  –مفارم بورقة بحثية فح مؤتمر حول ت الثعورة والقعانون ت -

 م1322
 1321دورة حول اتفاق التحويم واختيار هيية التحويم برابطة المحامين بالمنصورة  محاضر ف -
 بمرو  التحويم  الدول  والمحل   لدول الفرق ايوسط  –محاضر ف  دورات تحويمية   -
مععؤتمر بوليععة  –الععدور الوقععاي  لمحومععة الععنقس فعع  فرنسععا المفععاروة  بورقععة بحثيععة فعع  مععؤتمر حععول  -

  جامعة االسوندرية –الحقوق 
 -قطعععر  -المفعععاروة فععع  معععؤتمر حعععول دور العيعععادات القانونيعععة فععع  دععععم فاعليعععة العمليعععة التعليميعععة   -

1320 



تحت رعايعة المفاروة ف  مؤتمر حول دور العيادات القانونية ف  ادراج من ج موافحعة االتجعار بالبفعر  -
 1321نوفمبر –االردن – االمم المتحدة 

ينعاير  22-23فع  ؤتمر التحديات الدولية ف  الن وس بالمؤسسات المالية والتجاريعة المفاروة  ف  م -
1322 

المفعععاروة فععع  اللجنعععة االستفعععارية للتعلعععيم القعععانون  المسعععتمر للتطعععوير منظمومعععة التعلعععيم مععع  الجمعيعععة -
   22/2/1322االمريوية للمحامين والقضاة ف  مصر 

مروععع   - وترسعععيخ مبعععدأ المواطنعععة  ع يععع  سعععيادة القعععانون ثقيفيعععة حعععول تالمفعععاروة فععع   سلسعععلة نعععدوات ت-
 االعالم بالمنوفية 

معععارس –جامععععة اي هعععر –مروععع  صعععالم وامعععل –مجاضعععر فععع  نعععدوة حعععول عالقعععة القعععانون باالقتصعععاد  -
1320 

 
 أنشطة متميزة  
  فععع ادة معععن المروععع  القعععومح للدراسعععات القضعععايية تقعععديرًا للعععدور الوبيعععر العععذى أسععع مت بعععه

إلعح 21فريق الريادة داخل ولية الحقوق جامعة المنوفية فح الفترة معن  بوصفم عضو فح
   1320أبريل  20

 جامعععة  -عضععو مجلععس ادارة مروعع  الخدمععة العامععة واالستفععارات القانونيععة بوليععة الحقععوق
 المنوفية.

  عضععو مجلععس الت ديععا لل ييععة المعاونععة لألعضععاء هييععة التععدريس ت المعيععدونأل والمدرسععون
 جامعة وفر الفيخ.ب -المساعدون(

  عضو باللجنة المصرية بغرفة التجارة الدولية بباريس 
Egyptian National Committee for INT Chamber of Commerce (Paris). 

 عضو بمرو  تنمية قدرات وم ارات المرأة بجامعة المنوفية 

 .عضو بالجمعية المصرية لقانون االنترنت 

  الحقوق ف  انتخابات رييس الجامعةعضو المجم  االنتخاب  ممثلة لولية 

  1321حت   من 1337 أمين مجلس الولية للعام الجامع 

 13222-1321للعام الجامع   عضو مجلس ت ديا  الطالا بالجامعة -

 
 االش ال  لى رسائل الدكتوراه:

 جامعة المنوفية –التحويم فح المنا عات الضريبية ولية الحقوق  -
وليععة  –ل العقععارى طبقععًا يحوعام القععانون المصعرنوالقانون ايمريوععح خصوصعية التنفيععذ فعح قععانون التمويع -

 جامعة المنوفية. -الحقوق

 جامعة المنوفية. -ولية الحقوق –دراسة مقارنة  –حسن النية فح قانون المرافعات  -



 جامعة المنوفية. -ولية الحقوق – –دراسة مقارنة  –تعاون الخصوم فح االثيات  -

 جامعة المنوفية–ولية الحقوق –اسة مقارنة در -طبيعة الدف  بالتحويم -

 جامعة المنوفية–ولية الحقوق –دراسة مقارنة  -تدخل القضاء ف  التحويم -

 جامعة بن ا -ولية الحقوق-دراسة مقارنة-دور الخصوم ف  إن اء إجراءات التحويم -

 جامعة بن ا -ولية الحقوق-دراسة مقارنة -سلطة رييس المحومة  -
 

 جامعة بن ا -ولية الحقوق-دراسة مقارنة -حق العلم باالجراءات -

 جامعة المنوفية–ولية الحقوق –دراسة مقارنة - االختصاص الدول  للقضاء الوطن  -

 جامعة المنوفية–ولية الحقوق  -دراسة مقارنة  -فورة النظام العام ف  قانون المرافعات  -

–وليعة الحقعوق  -اخ االسعتثمار الوسايل البديل لحعل منا ععات االسعتثمار ومتارهعا االقتصعادية علع  منع -
 جامعة المنوفية

 جانعة المنوفية –ولية الحقوق –رسالة دوتوراة  –دراسة مقارنة –الحارس القضاي   -

 جامعة بن ا –ولية الحقوق  -رسالة دوتوراة –نحو نظرية عامة للحراسة القضايية  -

 عة المنوفيةجام-ولية الحقوق –رسالة ماجستير –لغة ايحوام بين الواق  والم مول  -

 جامعة المنوفية –ولية الحقوق –رسالة ماجستير –حق الدفاع ف  الخصومة المدنية  -

 جانعة المنوفية–ولية الحقوق –رسالة دوتوراة  -نحو نظرية عامة لإلختصاص التبع    -

 جامعة بن ا –ولية الحقوق –رسالة دوتوراة –العدالة الناج ة بين الواق  والم مول  -

 جامعة المنوفية -ولية الحقوق -رسالة دوتوراة-لتقاض   ظاهرة البطء ف  ا -

وليعة الحقعوق -طرق مراجعة ايعمال القضايية الصادرة عن المحاوم االقتصادية فع  القعانون المصعرة -
 جامعة المنوفية –

 :المشاركة فى لجنة المناقشة والح م فى ال سائل التالية

رسعععالة ماجسعععتير وليعععة  -لعععه معععن طلبعععاتسعععلطة المحومعععة فعععح تصعععحيم وتفسعععير واومعععال معععا تعععم اغفا -
 1323جامعة طنطا.  -الحقوق

بمع عد الدراسعات  -رسعالة ماجسعتير-تدخل الغير واختصعامه فعح قعانون المرافععات المصعرى واليمنعح -
 م.1323العربية 

بمع عد الدراسعات  --رسعالة ماحسعتير -المواعيد االجرايية فع  قعانون المرافععات الفلسعطين  والمقعارن -
 1322العربية 

 1323جامعة المنوفية. -ولية الحقوق –رسالة ماجستير –التعس  فح استعمال الحق االجرايح  -

رسعععالة  -القاضععع  وظعععاهرة العععبطء فععع  التقاضععع  وفقعععا يجوعععام قعععانون المرافععععات المصعععرة والمقعععارن -
 1322-جامعة طنطا–ولية الحقوق  -دوتوراة

-رسعالة دوتععوراة–فع  القضعاء المععدن  معدة حجيعة عععدم القبعول معن النععاحيتين الفعولية والموضععوعية  -
 1322-جامعة طنطا –ولية الحقوق 



 -رسالة دوتعوراة -طرق الطعن ف  المحررات العرفية ووسايل الحد من ا ف  المواد المدنية والتجارية -
 1322جامعة طنطا   –ولية الحقوق 

 1321جامعة عين فمس –ولية الحقوق -رسالة دوتوراة –الغير ف  التحويم  -

 1320-جامعة ال قا يق –ولية الحقوق –الموضوعية لحجية اامر المقض  ااثار  -

 1321جامعة طنطا -ولية الحقوق–الج اء االجراي  ف  قانون المرافعات  -

 1321جامعة طنطا –ولية الحقوق –الوساطة االجرايية باعتبارها عون من أعوان القضاء  -

 1321جامعة بن ا – ولية الحقوق–المسيولية عن اساءة استعمال حق التقاض   -

تفيععذ علعع  العقععار طبقععا يحوععام قععانون التمويععل العقععارة المصععرة واالمريوععع   خصوصععية الت  -
 جامعة المنوفية –ولية الحقوق 

 جامعة  طنطا –ولية الحقوق  -رسالة ماجستير  –التنظيم القانون  للنطق بايحوام  -

 جامعة طنطا–الحقوق ولية –رسالة دوتوراة  –التفري  وظاهرة البطء ف  التقاض   -

  1322يوليو  –جامعة عين فمس –ولية الحقوق  –رسالة دوتوراة  -الوترونية التحويم  -

يوليععو  –جامعععة عععين فععمس –وليععة الحقععوق  -أثععر النظععام العععام علعع  بطععالن حوععم التحوععيم  -
1322  

رسعععالة –معععن قعععانون التحوعععيم المصعععرة  7دور المحومعععة المفعععرفة علععع  التنفيعععذ طبقعععا للمعععادة  -
 1322جامعة االسوندرية –ولية الحقوق  –اجستير م

رسعععالة دوتعععوراة  وليعععة الحقعععوق جامععععة المنوفيعععة اوتعععوبر –مبعععدأ تععععاون االثبعععات فععع  الخصعععوم  -
1322 

 1322رسالة دوتوراة  ولية الحقوق جامعة االسوندرية  ديسمبر  –فورة الدعاوة االقتصادية  -

 1320ولية الحقوق جامعة المنوفية يناير –توراة رسالة دو –حسن النية ف  قانون المرافعات -     

 

 1320جامعة االسوندرية يناير  –ولية الحقوق  -رسالة دوتوراة  –التخصص القضاي   -

 1320جامعة االسوندرية يناير  –ولية الحقوق  -رسالة ماجستير  –التحويم حوم تنفيذ  -

  1320يناير  –س جامعة عين فم–ولية الحقوق  –رسالة دوتوراة –فولية التحويم   -

–جامعععة القععاهرة –وليععة الحقععوق –المدنيععة  القضععايية  دور النيابععة العامععة فعع  تحقيععق الحمايععة -
  1320مارس 

  1320مايو 22جامعة عين فمس –ولية الحقوق –ف  التحويم  رسالة دوتوراة الغش  -

  1320مايو 11جامعة القاهرة –ولية الحقوق –حجية أحوام التحويم وأثارها أل رسالة ماجستير   -

وليعععة الحقعععوق جامععععة -رسعععالة دوتعععوراة  –ان عععاء اجعععراءات التحوعععيم دون الفصعععل فععع  الموضعععوع  -
 1320مايو 10المنوفية  



جامعععععة –وليععععة الحقععععوق –ضععععمانات حععععق الععععداين الثابععععت فعععع  السععععند رسععععالة دوتععععوراة  التنفيععععذة  -
  1320 مايو 03المنوفية

  1320يونيو 2–جامعة االسوندرية  – ولية الحقوق–االتحويم االلوترون  رسالة دوتوراة  -

-جامعععععة عععععين فععععمس –الحقععععوق  اليوووونيي–رسوووواكنيراةوووورر  يي-نحوووورين عاوووونيداموووونيءن وووو   ي ء ووووع  يي -
12/0/1320 

 22/2/1320-جامعة عين فمس –ولية الحقوق –رسالة دوتوراة –القضاء واالعالم  -

وية المنا عععات وفقععا التنظععيم القععانون  للطعععن فعع  حوععم التحوععيم الصععادر مععن غرفععة البحععرين لتسعع -
 0/23/1320-جامعة طنطا –ولية الحقوق -رسالة دوتوراة -1337لسنة  03بقانون رقم 

 المشاركة في فحص وتح يم أ حا  من خارج وداخل مص   
 الوويت ..........(–البحرين  –ف  الجامعات العربية )السعودية  -

 محوم وفاحص البحاث الترق   -

 مجالت العلمية محوم وفاحص البحاث للنفر ف  ال -

 النشاط الطال ى: -
  م.1331أل 1330رايد اللجنة االجتماعية والثقافية للعام الجامعح 
  م.1332رايد لجنة الجوالة للعام الجامعح 

  م.1339-1330رايد اللجنة الفنية للعام الجامعح 

  م.1332رايد أسرة رجال القانون للعام الجامعح 

 م.1323 -1337لجامعح رايد اللجنة الثقافية والعلمية للعام ا 

  (1310-1312)   -( 1310-1311) 1311 -1322رايد عام ايسر 

  1320 للنفاط الطالب   االفرا  عل  اللجنة العلمية  

 

 لمؤلفاات العلمية:ا
 م.1331دور القاضح فح االثبات )) دراسة مقارنة(( عام  -
واد المدنيععة والتجاريععة عععام فععح المععالنظععام القععانونح لألحوععام واالوامععر القضععايية وطععرق الطعععن في ععا  -

 م1330
بحععث نفععر فععح مجلععة تالمحععامحت الصععادرة عععن جمعيععة  م1332نحععو نظععام تخصععص القضععاف عععام  -

 .1330السنة الثالثون / ابريل / مايو / يوليو  -العدد  -المحامين الوويتية
 م. 1332عام  دار الن ضة العربية  -محومة ايسرة ))دراسة مقارنة(( -
 م.1330 دار الن ضة العربية عام -و  القانونح للمحوم ))دراسة مقارنة((المر  -
 م.1339/  1330مبادئ التنفيذ الجبرى عام  -



 م.1332ألعام  دار الن ضة العربية -المحاوم االقتصادية فح القانون المصرى  -
 م.1337جامعة المنوفية أل عام  –القوة القانونية لألحوام الصادرة عن هيية التحويم  -
 جامعة المنوفية –بحث )مقالة ( مجلة الحقوق –االن اء المبتسر للخصومة التحويمية -
 جامعة طنطا –مجلة الحقوق –مقالة   -أحد الوسايل  الناعمة لفس المنا عات –الوساطة  -
بحععث منفععور فععح أعمععال مععؤتمر )القععانون  –دور قاضععح المنا عععات ايسععرية فععح القععانون الفرنسععح  -

 م.1337 –جامعة اسيوط فح ابريل  –الذى انعقد بولية الحقوق وايسرة( 
بحععث منفععور فععح أعمععال  -خصوصععية إجععراءات التععداعح أمععام محومععة ايسععرة والقععانون المصععرى -

 م.1337 –جامعة أسيوط فح أبريل  -مؤتمر )القانون وايسرة( المنعقد بولية الحقوق
بحععث منفععور  فععح مؤتمرحععول الحمايععة القانونيععة  –الحمايععة اعجراييععة لوسععايل االتصععاالت الحديثععة  -

 م. 1337 –مارس  03لوسايل االتصال الحديثة الذى نظمت ا الجمعية المصرية لقانون االنترنت فح 
محاوم التجارة فعح القعانون الفرنسعح بحعث منفعور فعح مجلعة البحعوث القانونيعة واالقتصعادية أل وليعة  -

 .م1323عام –جامعة االسوندرية  –الحقوق 
 –ضععمانات حقععوق المععرأة االجراييععة فعع  قععوانين ايحععوال الفخصععية المصععرية )الحععق فعع  التقاضعع   -

 1322-دار الن ضة العربية  -الحق ف  التنفيذ(
 –بحععث منفععور فععح مجلععة البحععوث القانونيععة واالقتصععادية أل وليععة الحقععوق –االعععالم وحيععدة القضععاء -

 م.1322عام –جامعة االسوندرية 
 1321 -النافر جامعة المنوفية  –عادى وق االنسان ف  ضوء أحوام القضاء الحقتطبيقات  -
  1321 النافر جامعة المنوفية –أصول وقواعد البحث العلمح  - 

  1320 –دار الن ضة العربية  –مليات تدعيم دور محومة النقس الفرنسية فح تحقيق العدالة  -   
  دار الن ضة العربية  1320 –دراسة مقارنة  –ق الطعن لمصلحة القانون فح النظرية والتطبي -
     1321ظاهرة عمالة ايطفال فح ضوء قانون ايتجار فح البفر والقوانين المصرية  -
ال واج القسرة و واج القاصرات باعتبارف أحد تطبيقات االتجار ف  البفر عل  ضوء القانون  -

    1322تطبيقية تحليلية  داسة –العرب  الموحد والقوانين العربية والمصرية 
 1322-دار الن ضة العربية  –التنظيم   القضاي  المصرة  -
جامعة –بحث منفور ف  مجلة االمن والعدالة  –صديق المحومة  ف  ضوء القانون المقارن  -

  1320ابريل  –اواديمية الفرطة –البحرين 
 تحت الطب   –  دالة الع عل  أداء مبدأ االقتصاد ف  االجراءات تطبيق  انعواسات -

                                                                                                          

                                                                                                   
                                                                                   



 


