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 :الخبرات العلمية -
. 9995عام من جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدا،  التجاري درجة دكتور فى القانون  -1

مبدأ حرية تجارة الخدمات، وفقا ألحكام منظمة التجارة العالمية(. )عن وكان موضوع الرسالة 
  .المبادئ العامة لتحرير تجارة الخدمات وقطاعاتها واالستثناءات الواردة عليها وتم فيها تناول

  .1665فرع بنى سويف، عام  –ماجستير فى القانون من جامعة القاهرة   -9
 .1660دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة فرع بنى سويف  -أ

 .1665دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة فرع بنى سويف  -ب
 .1616الحقوق من جامعة القاهرة عام  ليسانس -8
 
 :الخبرة العملية -
العمل بالشئون القانونية لمشروع بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصرى فى  -1

 .1666وحتى  1668الفترة من 
مدرس من )قانون التجارة الدولية( بوظيفة جامعة مصر التعيين فى كلية إدارة األعمال  -9

 .9995عام 
 وحتى تاريخه. 9911إعارة للعمل في المعهد العالى للقضاء في سلطنة عمان منذ  -8
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ليبيا منذ  –كمدرس بقسم القانون الخاص بكلية القانون جامعة عمر المختار إعارة للعمل  -0
 .9996وحنى  9995عام 

 ،9919و ،9910األعوام، أستاذ زائر في كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس في  -5
 .9911و ،9912و

  :ةتاليالتدريس على سبيل االنتداب فى كل من الجامعات ال -6
 سلطنة عمان()قابوس. جامعة السلطان  -أ

 ليبيا() .يونسقار  جامعة-ب
 ليبيا() .األسمريةالجامعة -ج
 ليبيا() .طرابلس –الزاوية  جامعة- د

 :قمت بتدريس المواد التالية -7
  ى.مادة القانون التجار  -أ

 .التجارية واإلفالساألوراق  -ب
 .قانون التجارة الدولية -ت
 .القانون البحرى  -ث
 منازعات التجارة الدولية. فض   -ج
 .قانون العمل -ح
 .مصطلحات قانونية بلغة انجليزية -د
 .9919عام  )مشارك(الترقية لدرجة أستاذ مساعد -1
 .رسالة 11 بإجمالي والدكتوراه عدد من رسائل الماجستير ومناقشة اإلشراف على  -6
 :العمل الحالى -
 .عماناستاذ مشارك القانون التجارى بالمعهد العالى للقضاء بسلطنة  -
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 :المؤلفات العلمية
 :الكتب-أوال:  -
 .تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية -1
 .الليبيالقانون التجارى  -9
 .القانون البحرى المصرى  -8
 
 :العلمية األبحاثمن  -ثانيا:  -
 .األساليب القانونية فى مواجهة اإلغراق -1
 .القوة التنفيذية لألوراق التجارية -9
 .آلية وقواعد تحرير التجارة الدولية وفقا ألحكام منظمة التجارة العالمية -8
 .األهلية التجارية -0
 .التجاري قواعد وأسس اإلثبات  -5
  :الدورات الدراسية -
  جامعة بنى سويف –بكلية األلسن  toy full انجليزيةدورة لغة  -1
 .القاهرة –دورة تحكيم تجارى بمركز التحكيم التجارى الدولى -9
 .األميركية الجامعة –دورة أساليب وطرق التدريس  -8
 .سرية وأمن المعلومات البنكية. جامعة عين شمس -0
 .لقاهرةا –انشاء الملفات القضائية وسبل أمنها. معهد اإلدارة والتدريب  -5
 
 :المؤتمرات العلمية -
 .9999الجزائر عام  –مؤتمر عن تحديث القانون التجارى  -1
 جامعة القاهرة. –الدراسات األفريقية  بمعهد-9919مؤتمر التعاون العربى األفريقى عام  -9
 مؤتمرات يتم عرضها فى السيرة الذاتية التفصيلية. 1عدد  -8
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 االشراف على الرسائل العلمية:
واالشتراك في مناقشة عدد من الرسائل العلمية ما بين دكتوراه وماجستير يصل اإلشراف 

 رسالة علمية. 16إلى 
 


