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 د/ محمد سعيد حسن عبد الرحمن..أ االســــــــــــم:

 م.5/3/6611 تاريــخ الميــالد:

 م33/5/6696( بتاريخ 343د/رئيس الجامعة رقم )0م بقرار أ7/3/6696 -تاريخ التعيين:

 0م3/63/6696تاريخ استالم العمل:

 استاذ بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية. الوظيفــــــــــة:

 للعمل بجامعة بيروت    2016وحتى  3006أجازة خاصة من عام  -األجازات الخاصة :

 المؤهالت العلمية:
 جامعة طنطا بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف -1811دور مايو  –ليسانس حقوق  -1
 جامعة عين شمس بتقدير جيد. -1881مايو  –دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص  -2

 جامعة عين شمس بتقدير جيد. -1881مايو  –دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة اإلسالمية  -3

 .جامعة عين شمس -بتقدير جيد جداً  -م1881يونيو  –درجة الدكتوراه فى الحقوق  -4
 التدرج الوظيفى:

 م 7/3/1818معيد بقسم المرافعات اعتباراً من  -1

بتاريخ  171م بقرار رئيس الجامعة رقم 2/8/1881مدرس مساعد بقسم قانون المرافعات اعتبارا من  -2

2/8/1881  

( بتاريةخخ 714بقرار رئيس الجامعةة رقةم)   11/11/1881مدرس بقسم قانون المرافعات اعتباراً من  -3

 م.11/11/1881
(  3437بقةرار رئةيس الجامعةة رقةم  22/12/2111خ   أستاذ مساعد بقسم قانون المرافعات اعتبارا من 4     

  24/12/2111بتاريخ 

لجامعةة رقةم د/ رئةيس ا1بقةرار أ 27/4/2111أستاذ بقسم قانون المرافعات المدنية والتجارية اعتبةارا مةن  -5

   17/7/2111بتاريخ  1521
 المؤلفات العلمية

 "2111 -دعوى قطع النزاع " دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة فى حرية التقاضى  -1

 " 2111 -القوة القاهرة فى قانون المرافعات " دراسة تأصيلية تطبيقية  مقارنة  -2

 "  2112 -الحكم القضائى " أركانه وقواعد إصداره " دراسة تأصيلية تطبيقية  مقارنة  -3

 "  2114 -نظرية الوضع الظاهر فى قانون المرافعات " دراسة تأصيلية تطبيقية  مقارنة  -4

 2111  -فكرتها ونظامها القانونى  –منازعات التنفيذ الجبرى  -5

   2117"  المصاريف والرسوم القضائية " دراسة مقارنة -1



تيسير إجراءات التقاضى فى المواد المدنيةة والتجاريةة واوحةوال الشخصةية والعمةت والتأمينةات " بحة  مقةدم  -7

 -15المغةر  فةى الفتةرة مةن  –جامعةة مةوالى إسةماعيت  -إلى مؤتمر تعقده كلية العلوم القانونية واالقتصةادية 

 "    2117مايو  11

طن فةى الةدا ت " دراسةة تأصةيلية تطبيقيةة لعمةت اللجةان اإلداريةة ذات تسوية المنازعات الناشئة عن تجارة الق -1

   2111اال تصاص القضائى " 

 "الرجوع عن اوحكام الباتة " دراسة مقارنة فى فرنسا ومصر ولبنان  -8

  -النشاط التعليمى :
 بكلية الحقوق بشبين الكوم  88/2111تدريس مادة التنفيذ الجبرى لطال  الفرقة الرابعة للعام الجامعى  -1
 بكلية الحقوق بشبين الكوم  2111/ 2111تدريس مادة المرافعات لطال  الفرقة الثالثة للعام الجامعى  -2

 بكلية الحقوق بشبين الكوم  2112/2113تدريس مادة التنفيذ الجبرى لطال  الفرقة الثالثة للعام الجامعى  -3

 بكلية الحقوق بشبين الكوم  2113/2114تدريس مادة المرافعات لطال  الفرقة الرابعة للعام الجامعى  -4

 بكلية الحقوق بشبين الكوم   2114/2115تدريس مادة المرافعات لطال  الفرقة الثالثة للعام الجامعى  -5
 بكلية الحقوق بشبين الكوم  2111/ 2115ابعة للعام الجامعى تدريس مادة التنفيذ الجبرى لطال  الفرقة الر -1

 بفرع كلية الحقوق بمدينة السادات  2115/2111تدريس مادة المرافعات لطال  الفرقة الرابعة للعام الجامعى  -7
 تبفرع كلية الحقوق بمدينة السادا 2115/2111تدريس مادة التنفيذ الجبرى لطال  الفرقة الرابعة للعام الجامعى  -1

يقوم بتدريس مادتى المرافعات والتنفيذ الجبةرى للفةرقتين الثالثةة والرابعةة فةى حقةوق شةبين الكةوم وحقةوق السةادات للعةام الجةامعى  -8

2111/2117  

  2111/ 2117يقوم بتدريس مادة قانون المرافعات للفرقة الثالثة فى حقوق شبين الكوم للعام الجامعى  - 11

 2111/2118التنفيذ الجبرى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بشبين الكوم للعام الجامعى يقوم بتدريس مادة قانون  -11

   2118 /2111،   2117/2111تدريس مادة قانون المرافعات بدبلومة القانون الخاص علمى  -12

ى بكلية الحقةوق والعلةوم السياسةية تدريس مادة    أصول المحاكمات المدنية  ، مادة اإلثبات " قانون المرافعات " (( المستوى الثان -13

  2112/2113،  2111/2112بجامعة بيروت العربية للعام الجامعى 

تةةدريس مةةادة    أصةةول التنفيةةذ الجبةةرى ، مةةادة التحكةةيم " المسةةتوى الرابةةع ((  بكليةةة الحقةةوق والعلةةوم السياسةةية بجامعةةة بيةةروت  – 14

 2112/2113،  2111/2112العربية للعام الجامعى 

تدريس مادة أصول المحاكمات المدنية تمهيدى ماجستير " القانون الخاص " ، مادة التحكيم تمهيةدى ماجسةتير " التجةارة الدوليةة "  -15

 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية 

دة التحكيم " تمهيدى دكتةوراه تدريس مادة قانون أصول المحاكمات المدنية مع التعمق " تمهيدى دكتوراه فى الحقوق"  ، ما -11

 فى الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية 

 

  -العلمى والثقافى : طالنشا
وذلةةض ضةةمن مشةةروع ضةةمان الجةةودة  2111مةةارس  18/ إلةةى 11القيةةام بزيةةارة كليةةة الحقةةوق جامعةةة الزقةةازيق فةةى الفتةةرة مةةن  -1

واالعتمةةاد بالتعةةاون مةةع الجامعةةات المصةةرية بهةةدف إتمةةام مشةةروع إنشةةاء نظةةام دا لةةى للجةةودة بالكليةةة وذلةةض إلعةةداد النظةةراء 

 ودة واالعتماد المراجعين التى أعدتها اللجنة القومية لضمان الج

    1/5/2111د/ رئيس الجامعة بتاريخ 1تقديم االستشارات القانونية فى غير أوقات العمت الرسمية بموافقة السيد أ -2

 إلقاء محاضرات فى قانون التحكيم و القوانين ذات الصلة  -3

 المؤتمرات  

بالمملكة العربيةة  –جامعة " موالى إسماعيت " بمكناس المؤتمر الدولى السابع للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية المنعقد ب -

   2117مايو  11 -15المغربية  فى الفترة من 

 مؤتمر تحسين جودة برنامج الدراسات العليا " مواجهة التحديات وتوجه نحو المستقبت والتنمية فى الفترة من  -

  2118فبراير  21 -25

المؤتمر  السنوى لكليةة الحقةوق والعلةوم السياسةية بجامعةة بيةروت العربيةة عةن " دور القاضةى فةى الخصةومة ) وحةدة الهةدف  -

   2111فبراير   5،  4وتعدد اودوار "  فى الفترة من 

ابريةت / نسةيان  11لفتةرة المؤتمر العلمى بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الفرع الخامس " صيدا " عن " قانون الجنسية " فةى ا -

2111  



اليونسةيترال علةى " تعةديت قواعةد تحكةيم  جامعة بيروت العربية عةن –والعلوم السياسية المؤتمر العلمى بكلية الحقوق  -

" باإلضةافة لعضةويته  2111ابريةت / نسةيان   17إلةى  15ضوء تجربة ثالثةين عامةا ، نظةرة إلةى المسةتقبت "  " فةى الفتةرة مةن 

 "  بالمؤتمر صيات لجنة التوب

شارك سيادته فةى النةدوة التةى عقةدتها كليةة الحقةوق والعلةوم السياسةية فةى جامعةة بيةروت العربيةة   لبنةان( مةع السةيد  -

فةى قاعةة جمةال عبةد الناصةر حةول موضةوع " إطةالل  1/12/2111د/عمرو جالل العدوى رئةيس الجامعةة بتةاريخ 1أ

 ض بمدا لة عنوانها    مسئولية الدولة عن او طاء المهنية للقضاة ((    على المستجدات فى المسئولية المهنية " وذل

 -الدورات :
  21/11/2114وحتى 21/11دورة تنمية مهارات رعاية الشبا  فى الفترة من  -1

  28/11/2114وحتى  27/11دورة مهارات العرض الفعال فى الفترة من  -2

 23/12/2114وحتى  21/12دورة أساليب البح  العلمى فى الفترة من  -3

  31/12/2114وحتى  21/12دورة مهارات االتصال الفعال فى الفترة من  -4

  5/1/2115وحتى  3/1دورة تنمية مهارات التفكير فى الفترة من  -5

 11/1/2115وحتى  8/1فى الفترة من  ةالمهارات اإلداري -1

  28/1/2111وحتى  27/1دورة االتجاهات الحديثة فى التدريس فى الفترة من  -7

    5/8/2111/ وحتى 3/8صميم المقرر فى الفترة من دورة ت -1
  1/7/2111وحتى  4/7التخطيط اإلستراتيجى فى الفترة من  - 8              

     13/7/2111وحتى  11/7تنظيم المؤتمرات العلمية فى الفترة من  – 11              

 -الجـــوائــز:
 "  عةن موضةوعفةى فةرع قةانون المرافعةات المدنيةة والتجاريةة وقةانون اإلثبةات  2113** جائزة الدولة التشجيعية عام   

  "  المرافعات قانون القوة القاهرة فى

 أستاذ زائر 

    2118/2111للعام الجامعى  ** كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية           

  -قام بالمشاركة فى مناقشة الرسائل العلمية اآلتية :

  للطالب / عالء الحريرى  –المركز القانونى للمحكم 

  للطالبة / رنا العاليلى  –حكم التدابير المؤقتة والتحفظية طبقاً لنظام غرفة باريس 

  للطالبة / ليندا جابر  –القانون الواجب التطبيق على عقود االستثمار اوجنبى  
 العديد من رسائت الماجستير وأطروحات الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بيروت يشرف على 

  بيروتأشترك فى مناقشة العديد من رسائت الماجستير وأطروحات الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 

 األنشطة الجامعية  

 )أ( أنشطة ذات صلة           
    1002وحتى  1002** رائد اللجنة االجتماعية للعام الجامعى من           

   2991جامعة المنوفية منذ عام  –** عضو اللجنة الثقافية بكلية الحقوق         

  1002** رائد اللجنة الرياضية فى عام     1002** رائد لجنة الجوالة فى عام       

 ** عضو لجنة العلوم والتكنولوجيا    1002عام ** رائد لجنة الرحالت فى       

     1002** رائد اللجنة الفنية فى عام       

 عضو لجنة إدارة الجودة واالعتماد بكلية الحقوق بشبين الكوم **      

 ** عضو المراجعين النظراء بالهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد التابعة للمجلس اوعلى للجامعات      

 وحتى اآلن 1020/1022** عضو مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بيروت   لبنان ( منذ عام     
 وحتى اآلن 1020/1022** رئيس قسم قانون أصول المحاكمات المدنية بالتكليف ابتداًء من العام الجامعى     

،  1020/1022جامعة بيروت فى العام الجامعى  ** مدير وحدة الجودة واالعتماد بكلية الحقوق والعلوم السياسية   

 وحتى اآلن  1022/1021

     1022/1021** عضو لجنة المكتبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بيروت للعام الجامعى 



 ) ب (أنشطة متميزة  

 عضو الهيئة العلمية للفريق االستشاري لمشروع ضمان الجودة واالعتماد بكلية الحقوق جامعة المنوفية ** 

 القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنوفية   --**  عضو الهيئة العلمية لمجلس 

 ** تقديم االستشارات القانونية فى غير أوقات العمت الرسمية 

 قانون التحكيم والقوانين ذات الصلة** إلقاء محاضرات فى 

     1001** مراجع نظير لمقررات  الجودة واالعتماد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق 

 ** فى كلية العلوم السياسية بجامعة بيروت   

 مدير وحدة ضمان الجودة واالعتماد 
                                          12/2/1021عضو لجنة التحكيم الخاصة بيوم البح  العلمى فى 

 

 
 يعتمد

)   الكليةعميد                                                                        
 باإلنابة (

                                                                                                

 {أبو الخير  أحمد عطية  }أ.د/                 



 


