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 شهادة خبرة والسيرة الذاتية
 

 معمومات شخصية
 حمميخالد سعد زغمول  دكتور /  االسم:
والمحامي القانون العام ورئيس قسم  جامعة السادات حقوق الكمية  وعميد أستاذ:  العمميالقسم 
ورئيس قسم القانون العام بكمية الحقوق جامعة  .، محكم دوليواإلدارية والدستورية العميا بالنقض

 .كويت سابقاال
-الشيخ زايد -أكتوبر 6-الجيزةمحافظة -الصفوة سيتي 111فيال  العنوان الدائم :

 القاىرة .- -01200050501 -61661811688نقال 18866886-18866871ىاتف:
 . الساداتجامعة حقوق الكمية - : يعنوان العمل الحال
   البريد االلكتروني

  dr.khaled.zaghloul@gmail.com  

 :الت العممية المؤه
 أكاديمية الشرطو. -تقدير عام جيد جدا 1978مايو عام ليسانس الحقوق _دور -
 )كمية الحقوق جامعة عين شمس( .1979دبموم القانون العام_دور أكتوبر عام -
 )كمية الحقوق جامعة عين شمس (.1986دبموم العموم االقتصادية والمالية _ دور مايو عام -
عن رسالة موضوعيا )سمطة القاضي اإلدارؼ في تقدير مالئمة ماجستير في الحقوق -

 .المشروعية(
)االستثمار  . -Direct Foreign Investmentدكتوراه في الحقوق عن رسالة موضعيا -

 بتقدير عام جيد جدا )حقوق عين شمس ( . 1988األجنبي المباشر( أغسطس عام 
 الوظيفيالتدرج 

 كمية الشرطو..1986 إلى 1978الفترة من عام  فيمعيد -
 كمية الشرطو..1988 إلى 1986عامالفترة من  فيمدرس مساعد -
 )كمية الحقوق جامعة المنوفية (. 1991إلي  1988مدرس في الفترة من عام -
 )كمية الحقوق جامعة المنوفية (. 1995 إلى 1998الفترة من يناير عام  فيأستاذ مساعد -
 الكويت(.)كمية الحقوق جامعة 1999إلي  1995عام الفترة من سبتمبر  فيمساعد  أستاذ-

 )معار(.
 . 88/6/1999من  اعتباراأستاذ بكمية الحقوق جامعة المنوفية  -

وحتى نياية  9/1/8665رئيس قسم القانون العام بكمية الحقوق جامعة الكويت اعتبارا من  -
 .8666عام 
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 .8611/ 15/6تبارا من رئيس قسم التشريعات االقتصادية والمالية بحقوق المنوفية اع -

بكمية الحقوق جامعة المنوفية فرع السادات ورئيس قسم التشريعات االقتصادية والمالية استاذ  -
 .8611أكتوبر 

 .88/9/8618السادات اعتبارا من جامعة حقوق كمية الوكيل الكمية لشئون التعميم والطالب  -

 تي تاريخو.وح 88/8/8618من  عميد كمية الحقوق جامعة السادات اعتبارا -
  التدريسيةالخبرة 

 تدريس المواد التالية لطمبة كمية الحقوق:-
العالقات االقتصادية  -النقود والبنوك -االقتصاد السياسي -القانون اإلدارؼ  -القانون الدستورؼ –

ـ قوانين -التشريع الضريبي –المالية العامة  –التشريعات االقتصادية  –التخمف والتنمية  -الدولية
ـ النظم القانونية والسياسية لمنفط العربي ووسائل تسوية المنازعات النفطية )  األجنبيتثمار االس

التحكيم في  –التحكيم في منازعات االستثمار والتجارة الدولية وااللكترونية  -قانون البترول (
ة لممنازعات ، الجوانب العمميالمنظمات والظواىر االقتصادية المعاصرةمنازعات العقود البترولية، 

 منظمة التجارة العالمية. إحكامالضريبية، 
) لطمبة دبموم القانون العام ودبموم العموم االقتصادية والمالية(  في مجال الدراسات العميا : -

القانون الدستورؼ، القانون اإلدارؼ، عقود القانون العام قام بتدريس المواد التالية ) 
 ؼاالقتصادالقانون  –االقتصادية مع التعمق  التشريعاتة، االقتصادؼ، العقود اإلدارية الحديث

التشريعات  –المالية العامة  -تاريخ الفكر االقتصادؼ  –التنمية االقتصادية  –الدولي 
، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية،المالية العامة، ( الضريبية 

 .B.O.Tعقود 
 .لطمبة كمية الحقوق جامعة عين شمسياسي تدريس مادة االقتصاد الس -

طمبة كمية الشرطة بجميورية تدريس القانون الدستورؼ والقانون اإلدارؼ واالقتصاد السياسي ل -
 مصر العربية .

االقتصاد السياسي والمالية العامة لطمبة القانون الدستورؼ والقانون اإلدارؼ و تدريس مادة   -
 كمية الشرطة بدولة الكويت .

المالية العامة  –االقتصاد السياسي -المواد التالية لطمبة كمية الحقوق جامعة الكويت  تدريس  -
ووسائل تسوية المنازعات النفطية ) قانون البترول ( النظم القانونية والسياسية لمنفط العربي  –

– المنظمات والظواىر االقتصادية المعاصرة-_النظام القانوني والمالي لديوان المحاسبة 
 ، القانون الدستورؼ، القانون اإلدارؼ، العقود اإلدارية.شريع الضريبي الكويتيالت

تدريس باالكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ باالسكندرية مادتي المعامالت  -
 الجمركية واتفاقات التجارة الدولية لبرنامج الماجستير.
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 الخبرات العممية
 .8616لتشريعات الكويتية بمجمس الوزراء الكويتي عضو لجنة أعداد وصياغة ا -
 تنظيم وتدريب طالب كمية الحقوق جامعة السادات عمي المحاكمو التدريبية. -
اعداد دراسات قانونية واقتصادية، لمجمس الوحدة العربية االقتصاديو، التابع لجامعة الدول  -

 العربية.
 اريو بجامعة الدول العربيو.القاء عدد من الدورات التدريبية بالمنظمة االد

 ممارسة مينة المحاماه . -
 قضايا التحكيم الدولية.عدد من المشاركة في  -

 الخبرات العممية

 عضاء ىيئة التدريس االساتذة واالساتذة المساعدين أ  لترقيات الدائمة عضو المجنة العممية -
 8665من عام  بجميورية مصر العربية

عضاء ىيئة التدريس الاالساتذة واالساتذة المساعدين ئمة لترقيات امين المجنة العممية الدا-
 .8611اعتبارا من عام بالجامعات المصرية 

 بأكاديمية الشرطة المصرية. أعضاء ىيئة التدريس  توتعيينا عضو المجنة العممية لترقيات -
 . إعارتوتاريخ  وحتى 1998عضو بمجمس كمية الحقوق جامعة المنوفية منذ عام  -
تاريخ  وحتى 1998بكمية الحقوق جامعة المنوفية منذ عام  األولييس كنترول السنة رئ -

 . إعارتو

 عضو لجنة التحقيقات بجامعة المنوفية. -

 رئيس المكتب القانوني بكمية الحقوق جامعة السادات. -
 عدد من المحاضرات القانونية في الجياز المركزؼ لممحاسبات . بإلقاءقام  -
 لمحاضرات القانونية في ديوان محافظة المنوفية .عدد من ا بإلقاءقام  -
 .لية بوزارة المالية بدولة الكويتعدد من المحاضرات القانونية واالقتصادية والما بإلقاءقام  -
 بدولة الكويت . الوطنيقام بإلقاء عدد من المحاضرات القانونية  بمجمس الدفاع  -

 محاسبي الكويتي.بديوان البإلقاء عدد من المحاضرات القانونية  قام  -

 الدراسات القضائية الكويتي. القانونية بمعيدبإلقاء عدد من المحاضرات قام  -
عدد من المحاضرات القانونية في الدورات التدريبية التي تعقدىا كمية الحقوق  بإلقاءقام   -

 المجتمع.خدمة  إطارجامعة الكويت في 
ديوان المحاسبة ووزارة ،  وػ والتشريعوالفت بوزارة العدلعمي طمبة التدريب العممي  اإلشراف -

 .بمدية الكويت–المالية بدولة الكويت 

 القاء دورات تدريبية عن التحكيم الدولي بكمية الحقوق جامعة الكويت. -



 8 

 االشراف عمي المحكمو التدريبيو لطمبة كمية الحقوق جامعة السادات. -

 جامعة السادات. عن التحكيم الدولي بمركز خدمة المجتمع دورات تدريبيةإلقاء  -

 .8611مارس  والترقيات بأكاديمية الشرطة المصرية ترئيس لجنة التعيينا -

 عضو ىيئة تحكيم في عدد من المنازعات التجارية واالستثمارية. -
 العضوية في الجمعيات العممية والمهنية

عضو  – 1986والتشريع منذ عام  واإلحصاءعضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي  -
ادارة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع والحاصل عمي اعمي مجمس 

 (.8615االصوات في انتخابات مجمس االدارة) المركز االول في انتخابات عام 

 عضو الجمعية المصرية لمقانون الدولي. -
 .1996عضو الجمعية المصرية لمقانونيين المصريين منذ عام  -
 .1991مالية العامة والضرائب منذ عام عضو الجمعية المصرية لم -

 العممية واإلجازاتالمهمات 
 . 1988ميمة عممية بدولة انجمترا وفرنسا عام  -
 .1987-1986بدولة انجمترا عام  الدكتوراهدرجة  إلعدادبعثة عممية  -

 اإلنتاج العممي
  بالمغة العربية :بمجالت عممية  أوال : البحوث المنشورة

 الموحدة  أوروبابية لمواجية التحدؼ االقتصادؼ الذؼ يفرضو مشروع عر  إستراتيجيةنحو  -1
 صفحة . 166 – 1991 أكتوبرمجمة حقوق المنوفية ،العدد الثاني ،  – 1991

،  إفريقياالحوار بين الجنوب والجنوب مع دراسة خاصة بقارة  إطارالتنمية االقتصادية في  -8
 صفحة . 181 -1998مجمة حقوق المنوفية ، العدد الثالث ،يناير 

 أكتوبر، مجمة حقوق المنوفية  ،العدد الرابع ،  دامةقضايا البيئة والتنمية االقتصادية المست -1
 صفحة . 86 – 1998

السوق ، مجمة حقوق المنوفية  آلياتصناديق االستثمار وتنمية االقتصاد المصرؼ في ظل  -8
 صفحة .87 – 1998،السنة الثالثة، العدد السادس ، 

البنك الشامل والواقع االقتصاد المصرؼ ، مجمة حقوق المنوفية ، السنة الرابعة ، العدد  -5
 صفحة . 86 – 1995الثامن ، 

الدول العربية ، مجمة  تاقتصادياعمي  وأثرىامنظمة التجارة العالمية  إليالجات والطريق  -6
 حة .صف 166 -1996حقوق الكويت ، العدد الثاني ، السنة العشرون، يونيو

منطقة التجارة الحرة العربية خطوة نحو التكامل االقتصادؼ ، مجمة حقوق المنوفية ، السنة  -7
 صفحة . 181– 1996 أكتوبرالخامسة ، العدد العاشر ، 
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مجمة حقوق جامعة الكويت  عربي،من منظور اقتصادؼ  أوسطيةمشروع السوق الشرق  -8
 صفحة. 76-1997ارس ، السنة الحادية والعشرون ، م األول،العدد 

ومستقبل العالقات االقتصادية ، مجمة الحقوق جامعة الكويت ،  األوروبيةالشراكة العربية  -9
 صفحة . 86 – 1998، السنة الثانية والعشرون ،  يونيو  الثانيالعدد 
عمي االقتصاد الوطني ، مجمة حقوق المنوفية ، السنة  وأثرىا األموالظاىرة غسيل  -16

 صفحة . 85 – 1998العدد الرابع عشر ، يونيو السابعة، 
مشروع ضريبة الدخل الكويتية ـ مجمة حقوق المنوفية ،السنة الثامنة  أطار في الزكاةفريضة  -11

 صفحة .  96ـ  1999، العدد الخامس عشر ، يناير 
كتاب  المحتممة عمى السوقين النقدية والمالية ،  وتأثيراتومصر  فيالدين العام المحمى   -18

 صفحة. 88- 8666، أول اكتوبر 158األىرام االقتصادؼ ، العدد 
روبى _تجربة مستفادة وأثرىا عمى الدول العربية ،مجمة و اال النقدؼلالتحاد  القانونيالنظام  -11

 صفحة . 96-8666،السنة الرابعة والعشرون،يونيو  الثانيحقوق الكويت ،العدد 
العدد  ،مجمة حقوق الكويتة والقانونية وموقف الدول النامية  العولمة والتحديات االقتصادي  -18

 صفحة . 76 – 8661الثالث السنة الخامسة والعشرون ، سبتمبر 

 .8661مجمة المحامى عام –المنازعات البيئية  في ظل العولمة  فيالتحكيم  -15
الفتوػ والتشريع حماية اإلنتاج المحمي من اإلغراق والدعم في ظل اتفاقيات الجات، مجمة  -16

 .8661الكويتية، العدد العاشر، أغسطس 
البيئة والتنمية المستدامة في إطار التشريع الكويتي ، مجمة الفتوػ والتشريع الكويتية ، العدد  -17

 .8661الحادؼ عشر ، يناير 
مجمة الفتوػ والتشريع العدد الثاني  -فريضة الزكاة في إطار منظومة الضرائب المعاصرة  -18

 .8668عشر فبراير 
 .8661مجمة الفتوػ والتشريع عام –منظمة التجارة العالمية ) التطور واآلثار (  -19
 -التجارة اإللكترونية " اآلثار االقتصادية والحماية القانونية " مجمة الكويت االقتصادية  -86

 .8668السنة الثامنة صيف -العدد السابع عشر 
م منظمة التجارة العالمية وموقف دولة الكويت، مجمة تسوية المنازعات في ظل أحكا-81

 .8661أكتوبر،  والعشرون،السنة السابعة  الكويتية،المحامي 
أكتوبر الكويتية، مجمة المحامي  -األطر القانونية واالقتصادية إلعادة أعمار العراق  -88

8668. 
مجمة الكويت  ولة الكويت،إشكاليات النظام الضريبي عمي االستثمار األجنبي المباشر في د-81

 . 8665االقتصادية ، شتاء
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تكامل دول مجمس التعاون الخميجي ضرورة في ظل التكتالت الدولية ، مجمة مركز دراسات -88
 .8665الخميج والجزيرة العربية ، أبريل 

قانون االستثمار المباشر ودورة في تفعيل القطاع الخاص الكويتي ، مجمة المحامي الكويتية -85
 .8665أبريل  ،

تفعيل أداء المصارف اإلسالمية في ظل العولمة ،مجمة بنك الكويت الصناعي، ديسمبر  -86
8665. 

طارهاتفاقيات حقول الشمال )النموذج االقتصادؼ -87 التشريعي (، مجمة الكويت االقتصادية  وا 
 .8665صيف 

 .8665محامي، ديسمبر مجمة ال’.B.O.Tالنظام القانوني لالستثمار المباشر وفقا لنظام -88
 .8666النظام القانوني لرقابة بنك الكويت المركزؼ عمي االئتمان،مجمة المحامي يوليو -89
النظام القانوني لمرقابة عمي المحافع وصناديق االستثمار، مجمة الكويت االقتصادية صيف -16

8667. 
بادغ والمعايير الدولية،مجمة النظام القانوني لسوق الكويت لألوراق المالية في ضوء أىم الم -11

 .8667المحامي أبريل 
، مجمة المحامي الكويتية، B.O.Tالطبيعة القانونية لتمويل عقود البناء والتشغيل والتحويل -18

 .8616يونيو 

 .8611ينايرالضريبة العقارية في ميزان الدستورية، مجمة المحامي الكويتية،  -11
ضوء اتفاقية تربس والقانون الكويتي، مجمة المحامي  حماية حقوق الممكية الفكرية في -18

 . 8611الكويتية، يونيو 
، عرض لمتجربة الكويتية، مجمة المحامي الكويتية، يونيو المباشر األجنبيقانون االستثمار  -15

8611. 
 .8615التحكيم في منازعات عقود البترول، يونيو  -16

 

  البحوث المنشورة بالمغة االنجميزية:ثانيا 
- TOWARDS COMMUNICATIONAL STRATEGY FOR  ACTIVATION OF ECONOMIC  

DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY CHANGES ,ARAB LAW             

QUARTERLY,VOL 19 ,PART,1-4,2004. 

 

- STATE ROLE TO SUPPORT AND ORIENT THE EGYPTIAN LABOR FORCE IN             

ACCORDANCE WITH THE MODEM ECONOMIC CHANGES , ACCEPTED FOR 

PUBLICATION ARAB LAW QUARTERLY.8668                                                                                                                                          

      

-    Privatization in Developing Countries.2013. PUBLICATION ARAB LAW 

QUARTERL                                         
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 : بحوث مقدمة لمؤتمرات وتم نشرها ثالثا
مؤتمر  الوافدة،التيرب الضريبي كمؤشر لعدم كفاءة منظومة الضرائب عمي االستثمارات  -1

ة الدول العربية بعنوان ) التنسيق الضريبي لتنمية االستثمارات العربية المشتركة( نوفمبر بجامع
 ، القاىرة . 1991

 –في دعم وتوجيو العمالة المصرية في ظل المتغيرات االقتصادية المعاصرة  ةدورا لدول -8
لمعمال في ظل  القانونية واالقتصادية األوضاعمؤتمر بكمية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان ) 

 القاىرة. ،1997المتغيرات المحمية والعالمية ( مارس 
لمتعاون االقتصادؼ العربي مؤتمر بمركز دراسات المستقبل  أوليةمنطقة التجارة الحرة صورة  -1

،  1997بعنوان ) السوق العربية المشتركة ومستقبل االقتصاد العربي ( نوفمبر  أسيوطجامعة 
 القاىرة .

والدعم في ظل اتفاقيات الجات _ مؤتمر بكمية الحقوق  اإلغراقالمحمي من  نتاجاإلحماية  -8
جامعة عين شمس بعنوان ) الجوانب القانونية واالقتصادية في اتفاقيات التجارة العالمية المشيورة 

 ، القاىرة . 1997باتفاقات الجات ( ديسمبر 
كامل  عبدا هللؤتمر بمركز صالح م –منظومة الضرائب المعاصرة  إطارفريضة الزكاة في  -5

، القاىرة  1998بعنوان ) التطبيق المعاصر لمزكاة ( ديسمبر  األزىرجامعة  اإلسالميلالقتصاد 
. 
مؤتمر  –لتفعيل التنمية االقتصادية في ظل المتغيرات المعاصرة  إعالمية إستراتيجيةنحو  -6

 ، القاىرة . 1999مارس  والقانون ( اإلعالمبكمية الحقوق جامعة حموان بعنوان ) 
مؤتمر بكمية  -ووسائل مكافحتيا األموالاالقتصادية واالجتماعية لجرائم غسيل  اإلبعاد -7

( أكتوبر العربيالعالم  فيالحقوق جامعة الكويت بعنوان )القانون وتحديات المستقبل 
 ،الكويت .1999

ية الحقوق جامعة الكويت بعنوان مؤتمر بكم –قضايا البيئة والتنمية االقتصادية المستدامة  --8
 ، الكويت .8666) التشريعات البيئية في المنطقة العربية ( سبتمبر 

مؤتمر بجامعة العموم  –نظرة مستقبمية نحو التعميم العالي والتدريب في ظل العولمة  -9
حث العممي المنعقد بالجميورية التونسية بعنوان ) العولمة والتعميم العالي والب–والتقنيات والطب 

 ، تونس .  8666في الوطن العربي ( نوفمبر 

مؤتمر بكمية الحقوق –العولمة والتحديات االقتصادية والقانونية وموقف الدول النامية  -16
بعنوان )التأثيرات القانونية واالقتصادية والسياسية لمعولمة عمى مصر والعالم  –جامعة المنصورة 

 م . 8668مارس  87-86العربي  ( 
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مؤتمر بكمية الشريعة والقانون -البيئة والتنمية المستدامة في أطار التشريع الكويتي   -11
 م.18/8/8668-16بسمطنة عمان )مسقط ( 

مكتب –مؤتمر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية –منظمة التجارة العالمية ) التطور واآلثار (  -18
 م .8668/ 18/8-16–الكويت – المقاطع والممحم لممحاماة واالستشارات القانونية

ندوة بكمية الحقوق )جمعية -منظمة التجارة العالمية وأثارىا عمى المين الحرة اتفاقيات-11
 .88/18/8668 فيالقانون( 

مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية –ظاىرة غسيل األموال ومسئولية البنوك في مكافحتيا -18
-16–كمية الشريعة والقانون –ت العربية المتحدة جامعة اإلمارا–بين الشريعة والقانون 

 م.18/5/8661
ندوة بمجمة كمية الحقوق  -التنظيم القانوني لتمويل الحممة االنتخابية وأثرة عمي سالمتيا -15 

 . 8668يناير  16 -جامعة الكويت 
كويت          مؤتمر كمية الحقوق جامعة ال-األطر القانونية واالقتصادية إلعادة أعمار العراق  -16
 م. 8668فبراير 17- 16
مؤتمر كمية  -تسوية المنازعات في ظل أحكام منظمة التجارة العالمية وموقف دولة الكويت -17

 . 8668مارس  11-16-القاىرة -الحقوق جامعة المنصورة 
دولة الكويت _ مؤتمر االستثمار  فيإشكاليات النظام الضريبي عمى االستثمارات األجنبية  -18

-مكتب المقاطع والممحم لممحاماة واالستشارات القانونية  -الكويت  فياألجنبي والمناطق الحرة 
 الكويت . 8668أبريل  19-86
مؤتمر  -منظمة التجارة العالمية وأثارىا عمي اقتصاديات دول مجمس التعاون الخميجي  -19

كمية الشريعة والقانون جامعة -ية الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالم
 . 8668مايو  11-9-اإلمارات العربية المتحدة 

مؤتمر دور القطاع  -قانون االستثمار المباشر ودورة في تفعيل القطاع الخاص الكويتي -86
 .8665مارس  9-8كمية الحقوق جامعة الكويت  -الخاص في التنمية " األبعاد القانونية "

ندوة بمركز  -التعاون الخميجي ضرورة في ظل التكتالت الدولية تكامل دول مجمس  -81
 .8665مارس  15جامعة الكويت -دراسات الخميج والجزيرة العربية 

طارهاتفاقيات حقول الشمال: النموذج االقتصادؼ  -88 مؤتمر المنتدػ التشريعي -التشريعي  وا 
اىم لممحاماة واالستشارات والقانوني التفاقيات الموارد الطبيعية ،مكتب المقاطع وشرك

 الكويت . 8665مارس  88-81القانونية
ندوة بمجمة كمية الحقوق جامعة الكويت -وسائل الحماية القانونية لمتجارة اإللكترونية -81

 .8665_مارس 
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جرائم غسيل األموال وأثارىا االقتصادية واالجتماعية،مؤتمر الجريمة المنظمة وحقوق  -88
 . 8665أبريل  86-19وق ببنيا ،اإلنسان ، كمية الحق

ندوة بقسم القانون العام بكمية الحقوق جامعة  -نحو تنظيم قانوني جديد لبمدية الكويت-85
 . 8665مايو  1الكويت 

رقابة البنك المركزؼ والجيات اإلشرافية عمي المحافع وصناديق االستثمار، مؤتمر أوضاع -86
نظرات حول -87 .8665نوفمبر 19قاطع وشركاىم،سوق األوراق المالية في الكويت، مكتب الم

 86ندوة بقسم القانون العام كمية الحقوق جامعة الكويت -مشروع قانون المحكمة الدستورية
 .8665نوفمبر 

النظام القانوني لرقابة بنك الكويت المركزؼ عمي االئتمان،مؤتمر الجوانب القانونية  -88
 .8666مارس  18-11ة الكويت،لمعمميات االئتمانية، كمية الحقوق جامع

المعاممة الضريبية لالستثمار األجنبي في الكويت، مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية  -89
 .8666أبريل  18-17لالستثمار في مصر ،كمية الحقوق جامعة بنيا

مالحظات عمي قانون المطبوعات والنشر الجديد الكويتي، ندوة بكمية الحقوق جامعة الكويت -16
 .8666مايو  1،

نحو نظام ضريبي جاذب لالستثمار األجنبي في الكويت، مؤتمر الكويت مركزا ماليا -11
 .8666مايو  9-8مكتب المقاطع وشركاه، الكويت  وتجاريا،

عرض لمتجربة الكويتية،مؤتمر -النظام القانوني لمرقابة عمي المحافع وصناديق االستثمار-18
جامعة اإلمارات العربية -ات:أفاق وتحديات،كمية الشريعة القانون أسواق األوراق المالية والبورص

 .8667مارس 7-6المتحدة،
النظام القانوني لسوق الكويت لألوراق المالية في ضوء أىم المبادغ والمعايير الدولية، -11

 .8667مارس  11-18مؤتمر حقوق الكويت 
 .8667أبريل1-8قوق المنصورة الدستور المصرؼ واألسس االقتصادية المرتقبة، مؤتمر ح -18
بشأن أمالك الدولة، ندوة بكمية 1986لسنة  165مقترحات حول المرسوم بقانون رقم  -15

 .8667مايو 1الحقوق جامعة الكويت في 
بشأن  8668لسنة  8والصادرة بالقانون رقم  1955لسنة  1التعديالت الضريبية لممرسوم -16

 .8668فبراير  18ة الكويت في ندوة بكمية الحقوق جامع -ضريبة الدخل
 ةبتنظيم عمميات البناء والتشغيل والتحويل واألنظم 8668لسنة  7قراءة لمقانون رقم -17

 .8668مارس  11-16مؤتمر حقوق الكويت –المشابية 

مؤتمر كمية دار العموم جامعة  وعالقاتيا بالقوانين الكونية واالجتماعية، اإللييةالسنن  -18
 .8668أبريل  16-89 يالقاىرة ف
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المالية العالمية، مؤتمر  األزمةلمبنوك المركزية ومدؼ فاعميتيا في مواجية  يالدور الرقاب -19
 .8669أبريل  8-1كمية الحقوق جامعة المنصورة

بشأن تعزيز االستقرار المالي في دولة الكويت، ندوة  8669لسنة 8تقييم لممرسوم بقانون رقم -86
 .8669مايو 8 يت،الكو بكمية الحقوق جامعة 

مؤتمر)القانون والمرأة( كمية الحقوق جامعة  الكويتية،حقوق المرأة السياسية عرض لمتجربة  -81
 .8669مايو  87-86حمب،
( بدولة 8618-8616في شأن الخطة اإلنمائية لمسنوات ) 8616لسنة  9قراءة لمقانون رقم  -88

 .8616 أبريل 81الكويت، ندوة بكمية الحقوق جامعة الكويت، 
حماية حقوق الممكية الفكرية في القانون الكويتي واتفاقية تربس، مؤتمر كمية القانون جامعة -81

 .8611مارس  16/17اإلمارات العربية المتحدة، -عجمان 
قانون االستثمار األجنبي المباشر عرض لمتجربة الكويتية، مؤتمر كمية الحقوق جامعة  -88
 .8611مايو  16/18، حمب
، ندوة عممية بجامعة السادات، نوفمبر  8618رات حول مشروع الدستور المصرؼ نظ -85

8618. 
ندوه عممية، المنظمة العربية ودور القضاء التأديبي في مساءلة الفساد،  اإلدارؼ التحقيق  -86

 ، مصر، شرم الشيخ.8611 رفبراي 6-8لمتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية،
 أغسطس . 8611البترول، تركيا  التحكيم في منازعات -87
 .8611تركيا أغسطس P.P.Pونظام   B.O.Tعقود االستثمار وفقا لنظام   -88
 .8618مكافحة جرائم غسيل االموال في التشريع المقارن الكويت فبراير  -89
اخالقيات البحث العممي والمساءلة التأديبية، ندوه بعيد الدراسات البيئو جامعات  --56

 .88/16/8618السادات،
بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ندوه بكمية الحقوق جامعة  86قراءه في القرار بالقانون رقم  -51

 .16/11/8618السادات، 
محاضرة بكمية التربية الرياضية عن واجبات اعضاء ىيئة التدريس المعاونة اثناء سير -58

 .17/18/8618لتنظيم الجامعات،  1978لسنة  89االمتحانات وفقا لمقانون 
ورقة عمل قدمت في ندوة بكمية الحقوق جامعة  8618البرلمان والجديد في دستور  -51

 .89/8/8615السادات، 
لسنة  188المعدل بالقانون رقم  1966لسنة  188قانون مكافحة المخدرات المصرؼ رقم -58

 .11/5/8615، ندوه بكمية الطب البيطرؼ 1989
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بحث في ندوه بكمية الحقوق جامعة السادات نوفمبر ، 8615اختصاصات مجمس نواب  -55
8615. 

دور القانون في مساءلة الفساد االدارؼ والمالي، بحث بندوه بكمية الحقوق جامعة السادات،  -56
 .8616مارس 

دور المؤسسو العسكرية في مواجيو االرىاب،بحث بندوه بكمية الحقوق جامعة السادات،  -57
 .8616مارس 

 

 العممية الكتب :رابعا
، دار سياسة االنفتاح االقتصادؼ في مصرالمباشر في ضوء  األجنبياالستثمار - .1

 . 1988النيضة العربية ، 

 . 1989نظرية الدخل القومي ونظرية كنز ، دار الوالء لمطبع والنشر ،  .8

 . 1991االقتصاد السياسي ، دار الوالء لمطبع والنشر ،  .1

 . 1998لنشر،وادار الوالء لمطبع  والبنوك،النقود  .8

 .1991 والنشر،دار الوالء لمطبع  الدولية،العالقات االقتصادية   .5

 .1991والنشر، دار الوالء لمطبع  والتنمية،التخمف  .6

 .1998 والنشر،دار الوالء لمطبع  األجنبي،تشريعات التجارة الخارجية واالستثمار  .7

ل تسوية المنازعات النفطية النظم القانونية والسياسية لمنفط العربي ووسائ-قانون البترول  .8
-1997 األولي، وحدة التأليف والترجمة والنشر ، كمية الحقوق جامعة الكويت ،الطبعة 

 . 8666الطبعةالثانية

 . 1998الوسيط في المالية العامة ، مطبوعات كمية الحقوق جامعة الكويت ،  .9

 .ت الطبع منازعات االستثمار والتجارة الدولية وااللكترونية ـ تح فيالتحكيم  .16

 .8666دار النيضة العربية ،المعاصر ـ المصرؼ التشريع الضريبي   .11

منظمة التجارة  –البنك الدولي –مثمث قيادة االقتصاد العالمي  " صندوق النقد الدولي  .18
 .8668جامعة الكويت ، –وحدة التأليف والتعريب والنشر  -العالمية  "

ة التأليف والتعريب والنشر ، جامعة وحد المعاصرة،المنظمات والظواىر االقتصادية  .11
 .8668الكويت ، 

 الكويت،جامعة –وحدة التأليف والتعريب والنشر  تنازع القوانين في المجال الضريبي،- .18
8667 
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دراسة أثر  مع-والكويتي التنظيم القانوني لسوق األوراق المالية في القانون المصرؼ  .15
 والنشر،، وحدة التأليف والتعريب بيةالمالية العالمية عمي أسواق المال العر  األزمة

 .2010جامعة الكويت 

 .8616. التشريع الضريبي الكويتي  16
 .8611 العقود اإلدارية( –اإلعمال القانونية لجية اإلدارة ) القرارات اإلدارية .  17
 .8618ممنازعات الضريبية . الجوانب العممية ل 18
 .8611 . إحكام منظمة التجارة العالمية19
 .8615، 8665لسنة  91الحكام القانون رقم . التشريع الضريبي المصرؼ وفقا 86
 .8615فمسفة وتاريخ القانون االجرائي لمتحكيم في نطاق المنظمات االقتصاديو الدولية، -81
 .8616التحكيم الدولي في منازعات عقود االستثمار البترولية، -88
 .8616التدخل الدولي لحماية حقوق االنسان، -81
 .8166اجراءات التقاضي امام القضاء االدارؼ في المجالين االدارؼ والضريبي، -88
اجراءات التقاضي امام القضاء الدستورؼ في مجال التشريعات االدارية والضريبية، -85

8616. 
 

 قشتها عميها ومنا اإلشرافالرسائل التي تم 
نون الدولي العام وفي ظل النظام رسالة ماجستير بعنوان ) عقود الدولة النفطية في القا-1

 1997نوفمبر  –عمييا ومناقشتيا بكمية الحقوق جامعة الكويت  اإلشرافالقانوني الكويتي ( تم 
 الطالبة/عصمت الخياط.

 في ةالتصديريدعم القدرة  فيرسالة دكتوراه بعنوان ) النظم الجمركية الخاصة وأثرىا --8
 .8666مية الحقوق ـ  جامعة المنوفية ـ مارس جميورية مصر العربية ( تم مناقشتيا بك

بكمية  8668رسالة ماجستير بعنوان )اآلثار االقتصادية لمضرائب ( تم مناقشتيا في مايو -1
  الحقوق جامعة الكويت الطالب/ عمي حمود الياجرؼ .

عمييا  اإلشرافووسائل مكافحتيا( تم  األموالرسالة ماجستير بعنوان )جرائم غسيل  -8
 .بكمية الحقوق جامعة الكويت، الطالب/ اليمامة خضير الحربي  89/9/8668شتيا في ومناق

 اإلشرافرسالة ماجستير بعنوان )جيات الرقابة المالية في دولة الكويت وتفعيل دورىا ( تم -5
 بكمية الحقوق جامعة الكويت ، الطالب/ خميفة العازمي. 8668/ 9/16عمييا ومناقشتيا في 
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ر بعنوان ) اإليرادات العامة في النظام المالي اإلسالمي ومدؼ إمكانية تطبيقيا رسالة ماجستي-6
بكمية الحقوق  18/1/8661عمى النظام المالي المعاصر في دولة الكويت ( تم مناقشتيا في 

 . ، الطالب/ زيد اليرشاني الياجرؼ  جامعة الكويت
اق العام دراسة تطبيقية عمى دولة رسالة ماجستير بعنوان )القرض العام وسيمة لتمويل األنف-7

، الطالب/ مبارك عبد المة بكمية الحقوق جامعة الكويت 16/8/8661الكويت ( تم مناقشتيا في 
 . السنافي

رسالة ماجستير بعنوان )الرقابة المالية اإلسالمية ومدؼ تفعيميا في النظام المالي المعاصر -8
، الطالب /ناصر بكمية الحقوق جامعة الكويت 88/16/8661في دولة الكويت ( تم مناقشتيا في 

 . شبيب العجمي 
رسالة ماجستير بعنوان )أىمية استثمار رأس المال األجنبي في الكويت وطبيعة النظام  -9

"( تم OFF SETالقانوني الذؼ يحكم االستثمارات المنفذة طبقا لشروط برنامج العمميات المقابمة " 
 . ، الطالب/ جمال محارب الفضميالحقوق جامعة الكويتبكمية  5/8668/ 15مناقشتيا في 

بكمية  11/16/8668في  تياالزكاة إيراد مالي ثابت ، تم مناقش رسالة ماجستير بعنوان-16
 . ، الطالبة / رابعة غازؼ العرادة الحقوق جامعة الكويت

رسالة ماجستير بعنوان النظام القانوني لمحساب الختامي في التشريع الكويتي،تم مناقشتيا -11
، كمية الحقوق جامعة الكويت، الطالبة /سحر صالح عبد الكريم العماني 8666 رنوفمب 87في 
.  

رسالة ماجستير بعنوان الزكاة والضريبة بين الشريعة اإلسالمية والدستور الكويتي ،تم -18
بكمية الحقوق جامعة الكويت ، الطالب  8/8668/ 17عمي الرسالة وتم مناقشتيا في  شرافاإل

 / حسين بوعركي.
رسالة ماجستير بعنوان مفيوم االستقالل المالي لمسمطة القضائية، تم مناقشتيا في -11
 ، كمية الحقوق جامعة الكويت ، الطالب/ حيدر صالح المزيدؼ.88/1/8668

بعنوان األسس الدستورية والتشريعية لمخصخصة مع دراسة تطبيقية عمي  رسالة ماجستير -18
، كمية 8669مارس تم مناقشتيا في تجربة خصخصة محطات تعبئة الوقود في دولة الكويت ، 

 الحقوق جامعة الكويت، الطالبة / فاطمة خالد المحسن.
المحاسبة الكويتي، تحت  رسالة ماجستير بعنوان مفيوم المخالفات المالية في رقابة ديوان -15

 ، كمية الحقوق جامعة الكويت، الطالبة/ ىالة الشميمرؼ.8669،تم مناقشتيا في مايو  أشرافنا
رسالة ماجستير بعنوان النفقات العامة المخصصة لحماية البيئة في التشريع الكويتي، تم -16

 سييمي .، كمية الحقوق جامعة الكويت، الطالبة/ىبة ال8669مناقشتيا في يوليو 
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رسالة ماجستير بعنوان ضريبة الكربون:آثار مالية ونتائج بيئية ، تم مناقشتيا في  يوليو  -17
 ، كمية الحقوق جامعة الكويت ، الطالبة عائشة الخضارؼ. 8669

، تم مناقشتيا في  B.OT-PPPرسالة ماجستير بعنوان رقابة ديوان المحاسبة عمي عقود -18
 معة الكويت ،الطالبة / دالل أديب العوضي.بكمية الحقوق جا 7/1/8616

، مناقشة 8616النظام القانوني لمقابل التسجيل العقارؼ في دولة الكويترسالة ماجستير  -19
 شيتان. هللالمطالبة/ عبير عبد 

، تم مناقشتيا ونية لنشاط الييئة العامة لمبيئةالتنظيم القانوني والطبيعة القانرسالة ماجستير  -86
 ، كمية الحقوق جامعة الكويت، الطالب/ خالد المطيرؼ. 16/5/8616في 
النظام القانوني لمؤسسة البترول الكويتية والشركات الممموكة ليا بين الواقع رسالة ماجستير -81

، كمية الحقوق 8/6/8616ومناقشة في  أشرافناوالمأمول: دراسة تحميمية قانونية مقارنة، تحت 
 المراغي. جامعة الكويت، الطالب/ ناصر

ومناقشة  عمييا أشرافنا تحتسحب القرارات التنظيمية ذات الطابع المالي، رسالة ماجستير  -88
 رؼ.ي، كمية الحقوق جامعة الكويت، الطالب/ فيد المط11/6/8616في 
مشكمة االزدواج الضريبي في التشريع الكويتي، تم مناقشتيا بكمية الحقوق رسالة ماجستير  -81

 ، الطالبة                     .16/1/8616في جامعة الكويت 
/ 16/6ومناقشة في  عمييا اشرافناتحت ،ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد رسالة ماجستير  -88

 ، الطالبة / مريم الضامر.8616
التكامل االقتصادؼ اإلقميمي دراسة تطبيقية عمي الدول العربية، تم مناقشة رسالة دكتوراه  -85

اه مقدمة من المستشار محمود مصطفي عبد الرحمن بكمية الحقوق جامعة المنوفية، رسالة دكتور 
 .1/7/8616في 

بكمية  ومناقشة عمييا اشرافناتحت النظام القانوني لبنك الكويت المركزؼ، رسالة ماجستير  -86
 السند.يوسف ، الطالبة / ميساء   16/9/8616في  الحقوق جامعة الكويت

 وتأثيرىاالسياسية  اإلبعادلدائرة االنتخابية والتكاليف المالية ، دراسة في ارسالة ماجستير  -87
 .ألعوضي هللا، الطالب عبد 88/8/8611المالي، تم المناقشة بكمية الحقوق جامعة الكويت في 

امتياز النفط في منطقة الشرق األوسط، تم مناقشتيا بكمية الحقوق جامعة رسالة ماجستير  -88
 ، الطالبة بشاير ماجد الماجد.  7/6/8611الكويت في 

كمية عمييا ب اشرافناالعدالة الضريبية اقتصادا وتشريعا وتطبيقا، تحت رسالة ماجستير  -89
 ، الطالبة نورة سميمان دمحم الصالل.   8611أغسطس  16الحقوق جامعة الكويت في 
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 إشرافناالكويت، تحت  الجوانب القانونية الستغالل حقوق الشمال في دولةرسالة ماجستير -16
 ، الطالبة ميا يوسف الخميفة.  8611أغسطس 16 لحقوق جامعة الكويت فيعمييا بكمية ا

ية عمييا بكم أشرفناالخصخصة: الدور الحديث لمدولة في االقتصاد، تحت رسالة ماجستير  -11
 ، الطالبة منيرة صالح النمش. 8611سبتمبر  1الحقوق جامعة الكويت في 

اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية وانعكاساتيا عمي القطاع الصناعي في  كتوراهرسالة د-18
 .18/18/8611مصر، رسالة دكتوراه، حقوق المنوفية، 

إمكانية تفعيل السوق العربية المشتركة وآفاقيا المستقبمية، رسالة دكتوراه ، حقوق المنوفية،  -11
88/18/8611. 
اختصاص اإلدارة بالرقابة الذاتية في المجال الضريبي، رسالة رقابة القضاء اإلدارؼ عمي  -18

 ..86/1/8618دكتوراه) تحكيم(، 
حماية المستيمك في إطار سياسات المنافسة ومنع االحتكار، رسالة دكتوراه، حقوق  -15

 .86/9/8618المنوفية، 
جارية متعددة االتفاقات الت إطارمارسات الضارة في التجارة الدولية ومواجيتيا في مال -16

 .81/8/8611، حقوق المنوفية،دكتوراه، دراسة تطبيقية عمي االقتصاد المصرؼ، رسالة اإلطراف
النفط، رسالة ماجستير، حقوق  إثمانتأثير العولمة عمي تحديد رسالة دكتوراه  -17

 .11/1/8611المنوفية،
مة التجارة العالمية دراسة التكامل االقتصادؼ اإلقميمي في إطار اتفاقيات منظرسالة دكتوراه -18

 .11/16/8611تطبيقية عمي اقتصاديات مصر والسودان وليبيا، رسالة دكتوراه حقوق المنوفية 
النظام القانوني الدولي لمنظمة الدول المصدرة لمبترول، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم القانون  -19

 .11/11/8611الدولي بحقوق المنوفية، 

ة الشركات ودورىا في مواجية االختالالت المالية واالدارية دراسة حوكمرسالة دكتوراه  -86
 .11/1/8618تطبيقية عمي قطاع الغزل والنسيج، 

عقود االمتياز النفطية دراسة مقارنة بين القانون الميبي والقانون المصرؼ، رسالة ماجستير -81
 .8/8/8618حقوق المنصورة 

دؼ مالئمتيا لمتطبيق بالدول النامية مالمبيعات و  االحكام القانونية لمضريبة العامة عمي-88
 .8/9/8618بنيا مي القيمة المضافة، رسالة دكتوراه حقوق عوحتمية التحول الي تطبيق الضريبة 

أشكالية النمو السكاني وتأثيرىا عمي التنمية االقتصادية، رسالة دكتوراه حقوق بنيا -81
16/9/8618. 
يو ودراسو تطبيقية عمي مصر، رسالة ماجستير االكاديمية الشراكو العربية االورومتوسط-81

 .8615العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، يناير 
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رسالة ماجستير  القرصنة البحرية ما بين الماضي والحاضر وتأثيرىا عمي المستقبل،-88
 .8615االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، يناير 

رسالة ماجستير االكاديمية العربية  قتصاد المصرؼ،االاه السويس الجديدة واثارىا عمي قن-85
 .8615لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، يناير 

رسالة ماجستير االكاديمية  دراسة قانونية واقتصادية الثر االغراق عمي القدرة التنافسية،،-86
 .8615، يناير العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ 

اقتصاد الجريمة واالقتصاد غير الرسمي وانعكاساتو) دراسة تطبيقية عمي االقتصاد -87
 .8615رسالة ماجستير االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، يناير  المصرؼ،

رسالة  "،افاق الشراكة االورومتوسطية وتاثير الثورات العربية" دراسة قانونية اقتصادية-88
 .8615ماجستير االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، يناير 

رسالة ماجستير االكاديمية  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرؼ" دراسة قانونية واقتصادية"،-89
 .8615العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، يناير 

رسالة ماجستير االكاديمية العربية  كتالت االقميمية االقتصادية،الحق في التنمية في ظل الت-56
 .8615لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، يناير 

      8615رسالة دكتوراه حقوق المنوفية، فبراير  االثار االقتصادية واالجتماعية لتنمية سيناء،-51
. 

 .8615ة، ابريل تطور طرق الفحص الضريبي، رسالة دكتوراه حقوق القاىر  -58
دور النظم الجمركية الخاصة في رفع معدالت االستثمار في االقتصاد المصرؼ)دراسة -51

مقارنة بالنظام الجمركي االسالمي(، رسالة ماجستير المعيد العالي لمدراسات االسالمية، مايو 
8615. 

لسنة  8البحرية رقم رجوع المستأمن عمي المؤمن بدعوؼ الخسارة البحرية وفقا لقانون التجارة -58
 .8615، رسالة ماجستير االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، نوفمبر 1996

 95التزامات المؤجر في عقد التأجير التمويمي وفقا الحكام قانون التأجير التمويمي رقم  -55
والنقل البحرؼ، نوفمبر ، رسالة ماجستير االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا 1995لسنة 
8615.  

دور السياسة الضريبية في مواجية االقتصاد غير الرسمي، رسالة دكتوراه كمية الحقوق  -56
 .88/18/8615جامعة القاىرة، 

العائق كسبب لالعفاء من المسئولية في اتفاقية االمم المتحده بشأن عقود البيع الدولي  -57
 .88/18/8615ة العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، لمبضائع، رسالة ماجستير، االكاديمي
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مشكمو توزيع الدخل" دراسو مقارنو بين النظم الوضعية والنظام االسالمي،رسالو ماجستير،  -58
 .9/1/8616االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، 

المصرؼ، رسالة ماجستير االكاديمية  اثر تطبيق اتفاقية الكوميسا عمي الميزان التجارؼ -59
 .5/6/8616العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، 

لسنة  8التحكيم في منازعات االستثمار في ضوء قانون ضمانات وحوافز االستثمار رقم -66
نقل رسالة ماجستير االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا وال وتعديالتو واتفاقية واشنطون، 1997

 .86/6/8616البحرؼ، 
رسالة  (،mlc)8666عقد العمل البحرؼ بين القانون المصرؼ واتفاقية العمل الموحد-61

 .86/6/8616ماجستير االكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، 
ة رسالة ماجستير االكاديمي تاثير اتفاقيات الجات عمي الدول الناميو بالتطبيق عمي مصر،-68

 .86/6/8616العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحرؼ، 
بكمية الحقوق  ماجستيرالتيرب الضريبي في العراق اسبابو واثاره طرق الحد منو، رسالة  -61

 .8616جامعو القاىره، 
اقتصاديات االسكان وعالقاتيا بالنظام االقتصادؼ المصرؼ، رسالة دكتوراه بكمية الحقوق -68

 .8616ره، جامعو القاى
دور البورصو المصرية في تحفيز االستثمار في االقتصاد المصرؼ دراسو مقارنو بالتجربو -65

 .8616التركيو، رسالو دكتوراه كمية الحقوق جامعو المنوفيو، 
اثر استثمار الشركات متعدده الجنسيات عمي اقتصاديات الدول الناميو، دراسو تطبيقيو  -66

 .8616اغسطس  85رسالة دكتوراه حقوق اسكندريو،  عمي قطاع الطاقو في مصر،
 

  عممية:البحوث التي تم تحكيمها في مجالت 
اإلدارية المجمة العربية لمعموم  استطالعية )دراسة  الجديد:ىوية اإلدارة العامة في القرن -1

 .8661ديسمبر  (،الكويت  جامعة
ظمة التجارة العالمية ) مجمة المحامين اتفاقيات من إلحكاممدؼ توافق التعديل لقانون الجمارك -8

 . 8668أبريل  (،الكويتية 
تسوية المنازعات في إطار أحكام منظمة التجارة العالمية ) مجمة المحامين الكويتية ( ، -1

 .8668أكتوبر 
التيرب من الضريبة عمي الدخل في المممكة األردنية الياشمية ) مجمة الحقوق جامعة الكويت -4
 .8668نوفمبر  (،
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موضوع الحسبة ومجاالت االحتساب في المجتمع اإلسالمي ) مجمة المحامين الكويتية (، -5
 .8661فبراير

)المحامى( الضرورة والتنظير والمشروعية ) –أحكام الوكالة بالخصومة في الفقو اإلسالمي -6
 .8661مجمة المحامين الكويتية (، فبراير 

 .8661مة المحامين الكويتية ( ، مارس أركان الوقف في الفقو اإلسالمي ) مج-7
المدير في شركات األشخاص والشركات ذات الطبيعة المختمطة ) تعميق عمى حكم محكمة  -8

 .8661مارس  (،) مجمة المحامين الكويتية  تجارػ، 1996/ 161التمييز الكويتية رقم 
 .8661يونيو  (،التظمم كوسيمة لحل المنازعات اإلدارية ) مجمة المحامين الكويتية -9

 .8661يونيو  (،) مجمة المحامين الكويتية  الكويتي،محو العقوبات اإلدارية في القانون  -16
) مجمة المحامين  الوطني،حق اإلنسان المعاق في العمل في ظل القانون الدولي والقانون  -11

 . 8661الكويتية ( ، يونيو 
) مجمة المحامين  وغيرىم،ياة أسرػ الكويت النظام القانوني الذؼ يحظر االعتداء عمى ح -18

 . 8661يونيو  (،الكويتية 
)مجمة العمميات، اآلثار االقتصادية لعمميات غسيل األموال ودور البنوك في مكافحة ىذه  -11

 .8661الحقوق جامعة الكويت (، نوفمبر 
أغسطس  الكويت،مجمة المحامي االختراع، حماية الممكية الصناعية في مجال براءة -18

8661 . 
) مجمة الحقوق جامعة  الفرنسي،تطور القانون اإلدارؼ في بريطانيا باتجاه النموذج  -15

 .8661ديسمبر  (،البحرين 
دراسة مقارنة بين  المناقصات،النظام القانوني إلبرام العقد اإلدارؼ عن طريق تقنية  -16

 .8668رين ( مايو التشريعين اإلماراتي والبحريني،) مجمة الحقوق جامعة البح
أىمية الخصخصة أفاق التحول آلي القطاع الخاص لتصحيح الوضع االقتصادؼ في -17

المممكة العربية السعودية، ) مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية، جامعة الكويت ( فبراير 
8665. 

الكويت ( - عقود تطوير حقول نفط الشمال إستراتيجيتيا وطبيعتيا القانونية)مجمة المحامى-18
 .8665مايو 
الكويت ( أغسطس -المناعة البرلمانية في القانون الدستورؼ الكويتي) مجمة المحامي  -19

8665. 
 -دور الضبط اإلدارؼ والجزاءات أال دارية في الوقاية من حوادث المرور) مجمة المحامي -86

 .8665الكويت ( أغسطس 
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المقترح، )المجمة العربية لمعموم اإلدارية، تقويم مشروع مرسوم ضريبة الدخل الكويتي  -81
 .8665جامعة الكويت( سبتمبر

مجمة  النظام القانوني لعقد المعاونة في تسيير المرافق العامة" تبرعات األشخاص لمدولة،-88
 .8665الكويت ( نوفمبر -المحامى 

ول مجمس دراسة في قانون الجمارك الموحد لد-التيرب الجمركي بين النظرية والتطبيق-81
 .8666مجمة حقوق الكويت مايو -التعاون لدول الخميج العربية

تحرير صناعة الخدمات المالية في ظل المنظمة العالمية لمتجارة وانعكاسات ذلك عمي -88
 .8666مجمة حقوق الكويت أكتوبر -الدول النامية

 .8666مجمة المحامى الكويتية،ديسمبر الكويت، المخصصات المالية ألمير دولة -85
 .8667مارس  عقود المرابحة في الفقو والتشريع الكويتي، مجمة المحامي الكويتية،-86
 .8668النظام القانوني الستغالل حقول الشمال في الكويت ، مجمة حقوق الكويت ، يناير -87
 .8668فبراير  الكويت،مجمة حقوق  العامة،فمسفة المبدأ الدستورؼ لسنوية الميزانية -88

 .8616، يونيو الكويت ه ، مجمة حقوق ج القانون بعد دولة الرفاإنتا -89
، مجمة الحقوق، مارس  دراسة مقارنة -المعاممة الضريبية لألسرة في قانون ضريبة الدخل -16

8611.  
تقييم أبحاث الدكتور/ منصور العتوم كمية الحقوق جامعة عمان األىمية لدرجة أستاذ  -11

 .8611مشارك، أغسطس 
 .8618ئم غسيل األموال في التشريع الكويتي والمصرؼ، مجمة حقوق المنوفية أبريل جرا -18
لمصرؼ، حقوق المنوفية، ابريل انعكاسات األزمة المالية العالمية عمي الجياز المصرفي ا -11

8611. 
مساعد، مارس  أستاذالشرطة المصرية لدرجة  يةكاديمأالدكتور اشرف عطية  أبحاثتقييم  -18

8618. 
بين الواقع والمأمول، كتاب مقدم  ألكبرؼ منطقة التجارة الحرة العربية تقييم كتاب بعنوان  -18

 .8618 ألكاديمية الشرطة
تقييم أبحاث الدكتور أسامة الحنينة كمية الحقوق جامعة عمان األىمية لدرجة أستاذ مشارك،  -15

 .8611ابريل 
ابريل مساعد،  أستاذالشرطة المصرية لدرجة الدكتور عبد الحميد الشورؼ كمية  أبحاثتقييم  -16

8611. 
ة تحميمية تقيميو لممشروع الجدؼ دراس -الواقع والمأمول من إصدار قانون جديد لممرور -17

 .(اليمنية  لقانون المرور بالجميورية
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 .(األمن القومي اإلبعاد والدالالت )-18
مجمة  (لالنفصال عن العقد االدارؼ  رقابة القضاء االدارؼ عمي االعمال االدارية القابمة)-19

 حقوق الكويت.

تقييم اإلنتاج العممي لمدكتور/ صالح سعود دمحم الرقاد لمترقية إلي رتبة أستاذ مشارك في  -86
 جامعة اليرموك.-قسم القانون العام كمية القانون 

 ، مجمة حقوق المنوفية.بعنوان القضاء الدستورؼ في الفقو اإلسالمي بحث ييمتق -81
الكتاب المعنون"التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية فى النظام  تقييم -42

 الدستورؼ لدولة الكويت ومصر والواليات المتحدة االمريكيو "
دراسة -محو العقوبات االدارية فى القانون الكويتى الموسوم بحثالعن  تقييم -43

 .مقارنة
براىيم العتوم لمترقية إلي رتبة أستاذ اإلنتاج العممي لمدكتور منصور إ تقييم -88

 .مشارك
 ( وتداعياتيا عمي االقتصاد المصرؼ(.8668تقييم البحث )األزمة المالية العالمية) -85
البحث )القطاع المصرفي المصرؼ والتطورات اليامة في الصناعة المالية  تقييم -86

 والمصرفية(.
ة بشأن الترقي إلي درجة أستاذ اإلنتاج العممي لمدكتور أسامة الحنين تقييم -87

 مشارك جامعة عمان االىمية.
تقييم اإلنتاج العممي لمدكتور عمر البوريني األستاذ المساعد في كمية الحقوق  -88

 .جامعة عمان األىمية لمترقية إلي رتبة أستاذ مشارك
 .8618استراتيجية الدفاع االقتصادؼ، مجمة حقوق بنيا ابريل  -89
، مجمو المحامي دراسة مقارنة-فى القانون الكويتىت االدارية محو العقوبا -56

 .8618، بالكويت

زواوليا(في ضوء احكام مجمس الدولة  -القوة التنفيذية لمقرار االدارؼ)نطاقيا-51
 .21/5/2014مجمة اتحاد الجامعات العربية تصدر عن جامعة القاىرة -المصرؼ 

تنفيذية في الدستور المصرؼ)دستور مدؼ التوازن بين السمطتين التشريعية وال-52
 .21/5/2014( مجمة القانون واالقتصاد كمية الحقوق جامعة القاىره 2012
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بقانون الضريبة العامة عمي المبيعات وتعديالتيا، مجمة القانون واالقتصاد كمية 
 .2014/ 6الحقوق جامعة القاىرة، 

دراسة لممشتقات المالية  -وراق الماليةادوات التعامل الحديثة في سوق اال-55
وصناديق االستثمار، مجمة القانون واالقتصاد كمية الحقوق جامعة القاىره، 

7/2014. 
دراسة لفكرتي االفشور والبنوك  -الصناعة المصرفية ما بين االزمات والحمول-56

 .8/2014الشاممة، مجمة القانون واالقتصاد كمية الحقوق جامعة القاىرة، 
عمي االقتصاد المصرؼ  2001تقييم بحث االثار االقتصادية الحداث سبتمبر -57

 .2012مجمة حقوق المنوفية اكتوبر 
مستقبل الجياز المصرفي في ظل تقييم عمميات الخصخصة، مجمة حقوق -58

 .2012المنوفية أكتوبر 
يوان رقابة الجياز المركزؼ لمرقابة المالية عمي الموازنة العامة مقارنة مع د-59

 .8618المحاسبة المبناني، مجمة حقوق الكويت، ديسمبر 
تمكين االشخاص ذوؼ االعاقة من النفاذ الي الخدمات الضريبية االلكترونية  -06

في التشريع االمريكي الفدرالي بين النظرية والتطبيق، مجمة حقوق الكويت، اغسطس 
8615. 

عالجتيا، مجمة الجمعية الييئات العامة االقتصادية مشكالتيا واساليب م-61
 .8615المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، مارس 

المشكالت القانونية والعممية لحادث المسافة في ظل القانون الجزائرؼ والمقارن،  68
 .8615مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع،مارس 

ية فينا، مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد الحفاظ عمي الشحنة في اطار اتفاق-61
 .8615السياسي واالحصاء والتشريع،ابريل 
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مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي  نحو بنك مركزؼ اسالمي،-68
 .8615واالحصاء والتشريع، ابريل 

مجمة  الطبيعة االقتصادية لموقف دراسة مقارنة بين المنشأه الخاصة والعامة،-65
 .8615صرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، مايو الجمعية الم

مجمة الجمعية المصرية  تسوية المنازعات الدولية في عقود النفط والغاز،-66
 .8615لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع،مايو 

 سباب وعوامل انتشار ظاىرة ادمان المخدرات واثرىا عمي الشباب الجامعي،ا-67
 .8615رية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع،مايو مجمة الجمعية المص

تطوير مفيوم المصمحة في دعوؼ االلغاء في ضوء االتجاىات الحديثة لقضاء -68
مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء  مجمس الدولة المصرؼ،

 .8615والتشريع، يونيو 
 ع مقترحات لالصالح،االطار المؤسسي لسوق العمل في مصر وصف توجية م-69

 .8615يونيو  مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع،
مجمة الجمعية  الضوابط الشرعية واالخالقية ودورىا في رفع كفاءه السوق،-76

 .8615المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع،يونيو 
مجمة الجمعية  شريعات في مصر،اثر صناديق الثروة السيادية عمي تمويل الت-71

 .8615المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع،يوليو 
انخفاض معدالت النمو االقتصادؼ ودور التجارة الخارجية لدول االتحاد  -78

مجمة الجمعية المصرية  ،8668االوروبي بعد حدوث االزمة المالية العالمية لعام 
 .8615شريع،ديسمبر لالقتصاد السياسي واالحصاء والت

مجمة  دور واىمية الصكوك االسالمية في ضمان استقرار السيولة في البورصة،-71
 .8615الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع،ديسمبر 

اليو التنمية النظيفو لمواجية التغيرات المناخية العالمية وتحقيق النمو المستدام،  -78
 .8615ة لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، مجمو الجمعية المصري

مجمة الضوابط االقتصادية لتحديد الحد االدني لالجر مع التطبيق عمي مصر، -75
 .8616الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، يناير 
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 8618االطار الدستور لالختصاصات غير الرقابيو لمجمس النوواب في دستور -76
نطاقيا وحدودىا، مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء  المصرؼ 

 .8616والتشريع، يناير 
دراسو اقتصادية لالستثمار الزراعي في مصر، مجمة الجمعية المصرية القتصاد -77
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نموذجا(،مجمة الجمعية المصية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، يناير 
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العالقة بين الجريمو والنمو االقتصادؼ في مصر،مجمة الجمعية المصرية -78
لسياسي واالحصاء والتشريع،مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي لالقتصاد ا

 .8616اير واالحصاء والتشريع،ين
تشجيع االستثمار االجنبي في الدول النامي، مجمو القانون واالقتصاد كمية  -79

 .8616الحقوق جامعة القاىرة، يناير 
مشكمة االسكان في مصر مشكمة سياسيو، مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد -86

 .8616السسياسي واالحصاء والتشريع، مارس 
المصرية بين االشتراكيو والراسماليو السياسو التشريعية االقتصادية -81

(، مجمو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء 8667-1961الفتره)
 .8616والتشريع، مارس 

أفضمية عقد االيجار في تمويل المشروعات، مجمو الحقوق جامعة الكويت،  -88
 .8616مارس 

اسبيو، مجمو الجمعية المصرية الفساد وأىميو االجيزة العميا لمرقابو المالية والمح -81
 .8616لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، ابريل 

دور تجارة المياه االفتراضيو في الحد من مشكمة المياه في مصر،مجمة الجمعية -88
 .8616المصرية لالالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، ابريل 
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تغمة عالج مشكمة االسكان الضرائب العقاريو ام ضرائب العقارات غير المس -85
بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي، مجمو الجمعية المصرية لالقتصاد 

 .8616، ابريل السياسي واالحصاء والتشريع
مدؼ مشروعيو وتنظيم حق االضراب في مصر، مجمو الجمعية المصرية -86

 .8616لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، مايو 
مجمو الجمعية  لعقديو لمبنك الناشئو عن عممياتو االلكترونيو،المسئولية ا-87

 .8616المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، مايو 
دور الصناعة التحويميو في التنميو االقتصاديو واعتبارات الماضي والحاضر -88

يع، مجمو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشر  وتحديات المستقبل،
 .8616يونيو 
مجمو الجمعية المصرية  دعم االعالم االقتصادؼ لممواطنو ومواجيو االرىاب،-89

 .8616لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، يونيو 
مجمو الجمعية المصرية لالقتصاد  الحماية الدولية لمطبيعو والمحميات الطبيعيو،-96

 .8616السياسي واالحصاء والتشريع، يونيو 
مجمو الجمعية المصرية لالقتصاد  حديات قطاع الموارد المائيو في الجزائر،ت-91

 .8616السياسي واالحصاء والتشريع، يونيو 
مجمو الجمعية المصرية  اثر اتفاق التحكيم في الورقو التجاريو) دراسو مقارنو(،-98

 .8616لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، يونيو 
اء عقد العمل باالراده المنفرده لصاحب العمل) دراسو االساس القانوني الني-91

مجمو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع، يونيو  (، مقارنو(،
8616. 

مجمو الجمعية المصرية لالقتصاد  ،و(ماىيو التوثيق االلكتروني) دراسو مقارن-98
 .8616السياسي واالحصاء والتشريع، يونيو 

ق ضريبو القيمو المضافو عمي االيرادات العامة وحركو التجارة جدوؼ تطبي-95
مجمو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء  الخارجيو في مصر،

 .8616والتشريع، يوليو 
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استثمار الوقف عن طريق عقد االستصناع المصرفي ودوره في تمويل -96
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