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 مدهمة التجارة في اليانون ال رنسي – دار النه ة العراية لسنة 2012-تطاييةةات ديةةوت االنسةةان فةةي

2012

 --أفول وقوا د الاد

العلم – الناشر جامعة المنوفية2012
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 المشارهة اورقة ادثية ح "some judicial experience in the light of the
"principals of easy –access to justice to settle small civil claims
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اجامعة اال هر . 2016/3/8

 مدا ر ف نيااة المداميين ااالسهندرية ن ح التدهيمح 2014

ةةالم امدافظةةة

 مدا ةرة ف ة نةةدوة ح دةةول ماةةدأ المواطنةةة والهج ةرة ريةةر الشةةر يةح مره ة ا
اللراية2013.
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ة ة ة ةةاو الاش ة ة ة ةريةح – جامعة ة ة ةةة

المنوفية2010.م.

 ميرر ومدا ر ف ندوة دول ح المسئولية اليانونيةة لل ريةت الطاة ح هليةة الطةب – جامعةة
المنوفية 2010م

 المشارهة ف م تمر الجمعية المفرية ليانون ا نترنت ف  30مارس – 2009م.
 المشارهة ف ندوات دول التدهيم – هلية الديوت ين شمس – 2009م.

 مدا ر ف دورات تدهيمية نظمها مره التدهيم التجار الدولي 2009

 مدا ةةر ف ة نةةدوة دةةول المهةةام السياسةةية والتش ةريعية للم ةرأة – ر يةةة مسةةتيالية ف ة جامعةةة
المنوفية 2009م.

 ميرر ندوة دول ح ا مة دارفور ومداهم الاشير – هلية الديوت جامعة المنوفية2009 ،م.

 مي ةةرر مة ة تمر ح المد ةةاهم االقتف ةةادية وآثاره ةةا لة ة االس ةةتثمار ح – هلي ةةة الدي ةةوت جامع ةةة
المنوفية 2009م.

 مدا ر ف ندون الرفة التدهيم العراية اا سهندرية ف نوفمار – 2008م.
 المشةةارهة ف ة م ة تمر ةةن (( دةةول النظةةام الي ةةائ ف ة ظةةل المتلي ةرات المدليةةة االقليميةةة
والعالمية)) هلية الديوت – جامعة المنفورة-2002.

 المشارهة في سلسلة ندوات تثيي ية دول تع ي سيادة اليةانون وترسةيخ ماةدأ المواطنةة -
مره اال الم االمنوفية

 المشارهة ف م تمر ن ((دت الدفا )) اهلية الديوت –  1998جامعة ين شمس

الدورات التدريبية:

 دورة وس ةةائل التعل ةةيم الت ةةا لي فا اري ةةر  2015االشة ةراهة م ةةع الجمعي ةةة االمريهي ةةة للي ةةاو
والمدامين.

 دورات متخففة في منظومة جودة العملية التعليمية ااريل .2014
 دورة التخطيط األستراتيج .2014
 دورة أدارة ال ريت الادث .2014

 دورة أدارة الوقت واألجتما ات .2014
 دورة ا دارة الجامعية .2014

 دورة تدرياية تدت نةوان ح دورة التيةويم الةذات الم سسة لم سسةات التعلةيم العةال وذلةي
ف ال ترة من  22 – 21إاريل 2013
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ال ترة من  30 – 29إاريل 2013

 ارنامج مشرو ات الادو التنافسية المدلية والعالمية من .2011/6/14-12
 ارنامج اخالقيات الاد
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 ارن ة ة ةةامج الجوان ة ة ةةب المالي ة ة ةةة واليانوني ة ة ةةة فة ة ة ة األ م ة ة ةةال الجامعي ة ة ةةة فة ة ة ة ال تة ة ة ةرة م ة ة ةةن -24
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اإلنسان ب رنسا يوليو 2008م.

 المشاركة فى برنامج تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفيوة علوى النحوو
التالى:

 ارنامج إ داد المعلم الجامعي في  2001م.

 ارنامج اتخاذ ق اررات ودل المشهالت ف ال ترة من 2005/7/ 12 : 9م.
 ارنامج مهارات الت هير ف ال ترة من 2005/7/19 : 16م.

 ارنامج المهارات االدارية ف ال ترة من .200/ 7 /27 :24

 ارنامج تطايت معايير الجودة ف العملية التدريسية ف ال ترة من  4- 2ساتمار2007م.
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 تدريس مادة المرافعات المدنية والتجارية لطالب ال رقة الثالثة
 تدريس مادة التن يذ الجار لطالب ال رقة الرااعة

 تدريس مادة المرافعات والتن يذ الجار باللغة ال رنسية لطالب ال رقة الثالثة والرااعة.
 تدريس مادة ديوت ا نسان لطالب ال رقة األول
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الديوت – جامعة المنوفية.

 تدريس مادة فيغ الد او لطالب ال رقة الثانية – التعليم اليانون الم تو –
 تدريس مادة المرافعات لطالب ال رقة الثالثة – التعليم اليانون الم تو
 تدريس مادة التن يذ لطالب ال رقة الرااعة– التعليم اليانون الم تو

 تدريس مادة التدريب اليانون العمل لمادت المرافعات والتن يذ الجار .

 -2شعبة اللغة

 تدريس مادة التدهيم االللة االنجلي ية ال رقة الثالثة
 تدريس مادة التدريب اليانوني االللة االنجلي ية ال رقة الرااعة
 تدريس مادة المرافعات المدنية والتجارية ال رقة الثالثة
 تدريس مادة التن يذ الجار

ال رقة الرااعة

 -3الدراسات العليا

 تدريس مادة قانون المرافعات مع التعمت واشهاالت التن يذ لطالب الدراسات العليا
 تدريس الدماية االجرائية لديوت االنسان ادلوم ديوت االنسان
 تدريس التدهيم ادالوم التدهيم

 تدريس التن يذ والمرافعات ادالوم العلوم الي ائية

 تدريس مادة أفول الاد

العلمي لطالب الدراسات العليا

ثانيا  :تدريس المقررات الدراسية اآلتية بكلية الحقوق جامعة السادات
 -1الشعبة العامة

 تدريس مادة المرافعات المدنية والتجارية لطالب ال رقة الثالثة
 تدريس مادة التن يذ الجار لطالب ال رقة الرااعة

 -2التعليم الق انوني المفتوح

 تدريس مادة فيغ الد او لطالب ال رقة الثانية – التعليم اليانون الم تو –
 تدريس مادة المرافعات لطالب ال رقة الثالثة – التعليم اليانون الم تو
 تدريس مادة التن يذ لطالب ال رقة الرااعة– التعليم اليانون الم تو

 -3الدراسات العليا

تدريس مادتي قانون المرافعات مع التعمت والتن يذ الجار ادالوم اليانون الخاص

ثالثا  :تدريس المقررات التالية باالكاديمية العربية للنق ل البحري

 تدريس مادة الي او المتخفص-الدراسات العليا قسم الدهتوراة –االهاديمية العراية للنيةل
الادر ااالسهندرية

 تةةدريس مةةادة التنظةةيم الي ةةائي الد ارسةةات العليةةا قسةةم الةةدهتوراة –االهاديميةةة العرايةةة للنيةةل
الادر ااالسهندرية

النشاط الثق افى:
 مشاري في تيارير الني الدولي المرأة واأل مال واليانون

 شهادة من المره اليوم للدراسات الي ائية تيدي اًر للدور الهاير الذ أسةهمت
ا ة اوف ة ها

ةةو ف ة فريةةت الريةةادة داخةةل هليةةة الديةةوت جامعةةة المنوفيةةة ف ة

ال ترة من 12إل  13أاريل 2013


و مجلس ادارة مره الخدمة العامة واالستشارات اليانونيةة اهليةة الديةوت-

جامعة المنوفية.

و االلجنة المفرية الرفة التجارة الدولية اااريس

Egyptian National Committee for international Chamber of 
Commerce (Paris
و امره تنمية قدرات ومهارات المرأة اجامعة المنوفية



و االجمعية المفرية ليانون االنترنت.



و المجمع االنتخااي ممثلة لهلية الديوت في انتخااات رئيس الجامعة

االشراف على رسائل الدكتوراه:

 التدهيم ف المنا ات ال رياية هلية الديوت – جامعة المنوفية خفوفية التن يذ ف قانون التمويل العيار طاياً ألدهام اليانون المفرىواليانون األمريهة– هلية الديوت -جامعة المنوفية.

 دسن النية ف قانون المرافعات – دراسة ميارنة – هلية الديوت -جامعة المنوفية. تعاون الخفوم ف االثيات – دراسة ميارنة – – هلية الديوت -جامعة المنوفية. -طايعة الدفع االتدهيم-دراسة ميارنة –هلية الديوت –جامعة المنوفية

 -تدخل الي او في التدهيم -دراسة ميارنة –هلية الديوت –جامعة المنوفية

 دور الخفوم في إنهاو إجراوات التدهيم-دراسة ميارنة-هلية الديوت -جامعة انها سلطة رئيس المدهمة  -دراسة ميارنة-هلية الديوت -جامعة انها دت العلم ااالجراوات -دراسة ميارنة-هلية الديوت -جامعة انها -االختفاص الدولي للي او الوطني -دراسة ميارنة –هلية الديوت –جامعة المنوفية

 فهرة النظام العام في قانون المرافعات  -دراسة ميارنة  -هلية الديوت –جامعة المنوفية الوسةةائل الاةةديل لدةةل منا ةةات االسةةتثمار وآتارهةةا االقتفةةادية لةةي منةةا االسةةتثمار  -هليةةةالديوت –جامعة المنوفية

 الدارس الي ائي –دراسة ميارنة – رسالة دهتوراة –هلية الديوت –جانعة المنوفية -ندو نظرية امة للدراسة الي ائية – رسالة دهتوراة -هلية الديوت –جامعة انها

 للة األدهام اين الواقع والمأمول –رسالة ماجستير – هلية الديوت-جامعة المنوفية دت الدفا في الخفومة المدنية –رسالة ماجستير –هلية الديوت –جامعة المنوفية-

ندو نظرية امة ل ختفاص التاعي  -رسالة دهتوراة –هلية الديوت –جانعة المنوفية

 العدالة الناج ة اين الواقع والمأمول –رسالة دهتوراة –هلية الديوت –جامعة انها -دور الي او في الوقاية من االفالس – رسالة دهتوراة –جامعة المنوفية

المشاركة فى لجنة المناقشة والحكم فى الرسائل التالية:

 سلطة المدهمة ف تفةديم وت سةير واهمةال مةا تةم ار الة مةن طلاةات -رسةالة ماجسةتيرهلية الديوت -جامعة طنطا2010.

 تدخل اللير واختفام فة قةانون المرافعةات المفةر واليمنة -رسةالة ماجسةتير -امعهةدالدراسات العراية 2010م.

 الموا يد االجرائية في قةانون المرافعةات ال لسةطيني والميةارن-رسةالة مادسةتير  --امعهةدالدراسات العراية 2011

 التعسة ةةش ف ة ة اسة ةةتعمال الدة ةةت االج ارئ ة ة – رسة ةةالة ماجسة ةةتير– هلية ةةة الدية ةةوت -جامعة ةةةالمنوفية2010.

 اليا ةةي وظةةاهرة الةةاطو فةةي التيا ةةي وفيةةا ألجهةةام قةةانون المرافعةةات المفةةر والميةةارن-رسالة دهتوراة -هلية الديوت –جامعة طنطا2011-

 مد دجية ةدم الياةول مةن النةاديتين الشةهلية والمو ةو ية فةي الي ةاو المةدني –رسةالةدهتوراة-هلية الديوت – جامعة طنطا2011-

 طةةرت الطعةةن فةةي المدةةررات العرفيةةة ووسةةائل الدةةد منهةةا فةةي الم ةواد المدنيةةة والتجاريةةة-رسالة دهتوراة -هلية الديوت – جامعة طنطا 2011

 -اللير في التدهيم – رسالة دهتوراة-هلية الديوت –جامعة ين شمس 2012

 ا ث ةةار المو ةةو ية لدجي ةةة ا م ةةر المي ةةي –هلي ةةة الدي ةةوت –جامع ةةة ال ق ةةا يت -2013

 -الج او االجرائي في قانون المرافعات –هلية الديوت-جامعة طنطا 2014

 الوساطة االجرائية اا تاارها ون من أ وان الي او –هلية الديوت –جامعة طنطا2014

 المسئولية ن اساوة استعمال دت التيا ي –هلية الديوت –جامعة انها 2014 خفوف ةةية الت ي ةةذ ل ةةي العي ةةار طاي ةةا ألده ةةام ق ةةانون التموي ةةل العي ةةار المف ةةرواالمريهي هلية الديوت –جامعة المنوفية

 التنظ ةةيم الي ةةانوني للنط ةةت ااألده ةةام – رس ةةالة ماجس ةةتير  -هلي ةةة الدي ةةوت –جامع ةةةطنطا

 -التشريع وظاهرة الاطو في التيا ي – رسالة دهتوراة –هلية الديوت –جامعة طنطا

 الهترونيةةة التدهةةيم  -رسةةالة دهتةةوراة – هليةةة الديةةوت –جامعةةة ةةين شةةمس – يوليةةو2015

 أثر النظام العام لي اطالن دهم التدهيم  -هلية الديةوت –جامعةة ةين شةمس –يوليو 2015

 دور المدهمةةة المش ةرفة لةةي التن يةةذ طايةةا للمةةادة  9مةةن قةةانون التدهةةيم المفةةر –رسالة ماجستير – هلية الديوت –جامعة االسهندرية 2015

 ماةةدأ تعةةاون االثاةةات فةةي الخفةةوم –رسةةالة دهتةةوراة هليةةة الديةةوت جامعةةة المنوفيةةةاهتوار 2015

 فه ة ةرة الة ةةد او االقتفة ةةادية – رسة ةةالة دهتة ةةوراة هلية ةةة الدية ةةوت جامعة ةةة االسة ةةهندريةديسمار 2015

 -دسن النية في قةانون المرافعةات – رسةالة دهتةوراة –هليةة الديةوت جامعةة المنوفيةةيناير 2016

 التخفةةص الي ةةائي – رسةةالة دهتةةوراة  -هليةةة الديةةوت –جامعةةة االسةةهندرية ينةةاير2016

 تن يةةذ دهةةم التدهةةيم – رسةةالة ماجسةةتير  -هليةةة الديةةوت –جامعةةة االسةةهندرية ينةةاير2016

 -شهلية التدهيم –رسالة دهتوراة – هلية الديوت –جامعة ين شمس – يناير 2016

 دور النيااةةة العامةةة فةةي تدييةةت الدمايةةة الي ةةائية المدنيةةة –هليةةة الديةةوت –جامعةةةالياهرة –مارس 2016

 اللش في التدهيم رسالة دهتوراة –هلية الديوت –جامعة ين شمس مايو 2016-

حججية أحكام التحكيم وأثارها  ،رساالة ماجساتير –كلياة الحقاوق –جامعاة القااهرة ماايو
2016
االتحكيم االلكتروني رسالة دكتوراة –كلية الحقوق –جامعة االسكندرية –يونيو 2016
انهاااا اجاارااات التحكاايم دون الفصااو فااي المو ااو – رسااالة دكتااوراة -كليااة الحقااوق
جامعة المنوفية 2016
مانات حق الدائن الثابات فاي الساند رساالة دكتاوراة التنفياذ –كلياة الحقاوق –جامعاة
المنوفية 2016
خصومة التجكيم – رسالة دكتوراة -جامعة االسكندرية يناير 2017
االجرااات المتبعة في التحكيم عبر الوسائط االلكترونية–رساالة دكتاوراة –كلياة الحقاوق
جامعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة االسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكندرية
2017
دور القا ي في الحماياة المدنياة للملكياة الفكرياة كلياة الحقاوق –رساالة دكتاوراة –كلياة
الحقوق –بنها 2017
الحكم القضائي دراسة مقارنة في القانون المصر والعراقي رسالة ماجستير 2018
اشكاالت التنفيذ -رسالة ماجستير –كلية الحقوق -جامعة االسكندرية 2018:
الحكم المنعدم  -رسالة دكتوراة –كلية الحقوق -جامعة االسكندرية 18ابريو 2018
محكمة االستئناف كأول درجة وآخر درجة فاي قاانون المرافعاات كلياة الحقاوق –جامعاة
بنها 2018
االثبااات فااي قااوانين الضاارايد رسااالة دكتااوراة كليااة الحقااوق -جامعااة المنوفيااة 8مااايو
2018
قضاا األمور المستعجلة أمام المحاكم االقتصادية رسالة جامعة بنها 2018

-

تصاااحيل الااابطالن فاااي قاااانون المرافعاااات –رساااالة دكتاااوراة –كلياااة الحقاااوق – جامعاااة
االسكندرية 2018
االعاااالن القضاااائي عااان طرياااق وساااائو االلكترونياااة الحديثاااة كلياااة الحقاااوق –جامعاااة
االسكندرية 2018
الوقف االتفاقي في القانونين المصر والعراقي –رسالة ماجستير – كلية الحقوق-جامعة
االسكندرية –أكتوبر 2018
االحكام التي يجاوز فيهاا الطعان باالساتئناف فاي القاانونين المصار والعراقاي –رساالة
ماجستير – كلية الحقوق –جامعة االسكندرية –  24نوفمبر 2018
الدفع بعد القباول فاي القاانونين المصار والعراقاي –رساالة ماجساتير – كلياة الحقاوق –
جامعة االسكندرية –  24نوفمبر 2018
االستئناف المقابو  -رسالة ماجستير – كلية الحقاوق –جامعاة االساكندرية – 24ناوفمبر
2018
النظااام القااانوني لاادعو المخا اامة –دراسااة مقارنااة رسااالة دكتااوراة –كليااة الحقااوق –
جامعة االسكندرية 6ديسمبر 2018
التدخو في الدعو "في القانونين المصر والعراقي" رسالة ماجساتير كلياة الحقاوق –
جامعة االسكندرية –  24ديسمبر 2018
دعو وقف االعمال الجديدة24 -رسالة ماجستير – كلية الحقوق –جامعاة االساكندرية
– ديسمبر 2018
الطعاان بطريااق اعتاارار الغياار "دراسااة مقارنااة -رسااالة ماجسااتير – كليااة الحقااوق –
جامعة االسكندرية – 24ديسمبر 2018
اشكاليات الدعو التأديبية أمام المحاكم التأديبية وحلولها القضائية  -رساالة دكتاوراة –
كلية الحقوق –جامعة بنها – 27ديسمبر2018
حيدة المحكم ونزاهته – رسالة دكتاوراة -كلياة الحقاوق جامعاة عاين شام  30-ديسامبر
2018
الطاارق المسااتحدثة لتبااادل اوراق المرافعااات –دراسااة مقارنااة –كليااة الحقااوق –جامعااة
القاهرة 2019/1/27
الخبرة في المواد المدنية والتجارية –رسالة دكتوراة –كلية الحقاوق –جامعاة االساكندرية
2019/2/7

