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 ( V.Cالسيرة الذاتية )

 
المرسي متولي عبد المؤمن محمد .د                 

 بجامعة الملك سعود كلية الحقوق والعلوم السياسية
 البيانات الشخصية أواًل: 
 المؤهالت العلمية ثانياً: 

 ثالثاً: الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية
 رابعاً: العضويات العلمية والمهنية

 جان اإلدارية داخل وخارج الجامعةخامساً: الل
 سادساً: الجوائز العلمية، والمنح البحثية، وشهادات التقدير

 سابعاً: الزيارات العلمية والمحاضرات العامة وخدمة المجتمع
العلمية  تالعلمية والدراساخبرات التدريس واإلشراف على الرسائل  ثامناً:

 والتحكيم واالستشارات
 اركة في المؤتمرات والندواتتاسعاً: الحضور والمش

 والمؤلفات العلمي عاشراً: اإلنتاج
 حادي عشر: أنشطة جامعية أخرى
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 - :البيانات الشخصية -
 .المرسي عبد المؤمن محمد يد. متول: االسم

 الجنسية: مصري. 
 م.19/6/1964يالد: تاريخ الم

 -اللغات:  -
 اللغة األم )اللغة العربية( -1
 اللغة الفرنسية )اجادة( -2

 -الهاتف:  -
 في مصر: -أوالً         

  002050 2231700/ -ـ منزل في مصر : 1
 002 01121608243 -ـ جوال في مصر : 2
 .0020502259391 -ـ عمــل في مصر : 3

  .(0557568741)جوال  :في المملكة -ثانياً       
 -اإللكتروني: البريد  -

- E-mail: 

 drmoemen@ksu.edu.sa 

dr.moemen@yahoo.com     
 

file:///G:/د.متولي.htm%23البيانات%20الشخصية%23البيانات%20الشخصية
mailto:%20%20drmoemen@ksu.edu.sa
mailto:%20%20drmoemen@ksu.edu.sa
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20dr.moemen@yahoo.com
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20dr.moemen@yahoo.com
mailto:%20%20drmoemen@ksu.edu.sa


 3الصفحة 
 

 -العلمية: المؤهالت  -
تقددير يف ئحةدة كليدة  )أعلد ، بتقدير جيدد جددا  1999، عام اخلاص دكتوراه يف فلسفة القانون -1

بدددورد  جا ودددة رسدددالة بر دددام ااملدددراني اومدددامل بددد  جدددا و  اورةدددور  يف  ةدددر،    (حقدددومل اورةدددور 
 .فرنساجبمهورية 

 م.1991عام  ،دبلوم القانون الوام  -2
 .م1990عام  نون اخلاص،دبلوم القا  - 3
 . وة اورةور  بتقدير عام جيد جدا  م،  ن كلية احلقومل جا 1988عام  ،ليسانس حقومل - 4

 -: علميةمهمات  -
 م. 2002عضو اوهمة الولمية بفرنسا ود  ثالثة أملهر عام  - 1
 م.30/6/1995 حىت  م،31/3/1993عضو بوثة ااملراني اومامل بفرنسدا يف الفا   ن  - 2
 ددر ر احلمايددة القانونيددة حلقددومل اانسددان اوروقددد يف  ديرددة سدديفاكوفا بمي اليددا يف الفددا   ددن  عضددو - 3
  )ممثال  جلمهورية  ةر الوربية(. م1991يوليو  25 -يونيو  30

 -واإلدارية: والمناصب العلمية  الخبرات -
يف الوددام  بكليددة احلقددومل  الولددوم السياسدديةعضددو اللةرددة الداحمددة لت ددوير اخل ددا  الددةا   الدراسددية  -

 هد.1438/1439اجلا وي 
عضددو اللةرددة الداحمددة لت ددوير اخل ددا  الددةا   الدراسددية بقسدد  القددانون اخلدداص يف الوددام اجلددا وي  -

 هد.1438/1439
 هد.1437/1438يف الوام اجلا وي  بقس  القانون اخلاص السرة األ ىل اوماكةجلرة عضو  -
 .م2015حىت عام  الجا وة اولك سوود لت وير األعم لد.  كياوستمار القانوين لسواد  أ. -
 .هد1434/1435اعتبارا   ن الوام اجلا وي   قرر جلرة الدراسات الوليا بقس  القانون اخلاص -
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 .هدد1436/1437حىت الوام اجلا وي  رحيس  حد  اارملاد ال اليب بقس  القانون اخلاص -
 .)سابقا ( اومرني عل   حد  ملر ن ال الب بكلية احلقومل  الولوم السياسية -
حددددددددىت الوددددددددام اجلددددددددا وي  الولددددددددوم السياسدددددددديةجملددددددددس اارملدددددددداد ال دددددددداليب بكليددددددددة احلقددددددددومل    عضددددددددو -

 هدد.1436/1437
اللةرددددة ااملددددرافية لقسددددبول القددددانوين بكليددددة احلقددددومل  الولددددوم السياسددددية  يف الوددددام اجلددددا وي عضددددو  -

 هد.1433/1434
 هد.1433/1434جلرة تأديب ال الب بكلية احلقومل  الولوم السياسية  يف الوام اجلا وي عضو  -
  يف الودددددددام اجلدددددددا وي بكليدددددددة احلقدددددددومل  الولدددددددوم السياسدددددددية التددددددددريبجملدددددددس حدار   حدددددددد  عضدددددددو  -

 هد.1433/1434
الوددددام اجلددددا وي   ردددد   عضددددو جلرددددة الت ددددوير  اجلددددود   ائعتمدددداد األكدددداد ي بقسدددد  القددددانون اخلدددداص -

 هد.1433/1434
 هد.1433/1434  يف الوام اجلا وي عضو جلرة التوي   التواقد بقس  القانون اخلاص -
  ترفيددد  ا ددددني ائسدددااتيةي الثالدددس  دددن اخل دددة ااسدددااتيةية لكليدددة احلقدددومل  الولدددوم اومدددرني علددد -

السياسدددية جبا ودددة اولدددك سدددوود  اوتضدددمن )التميدددك يف كافدددة الدددةا   األكاد يدددة  ت بيددد   وددداييف اجلدددود  
 . ائعتماد األكاد ي(

 -ا ودددة اولدددك سدددوودج - سددداعد بقسددد  القدددانون اخلددداص بكليدددة احلقدددومل  الولدددوم السياسدددية  أسدددتا  -
 هد.1432/1433الدراسي  ن الوام الثاين لفةل اعتبارا   ن بداية ا

اعتبددددارا   ددددن عدددددام  ،جا وددددة اولددددك سدددددوود -بكليددددة ا تمددددض بالريدددددا قسدددد  الولددددوم ااداريدددددة  رحدددديس -
 هد(.5/3/1433) حىت  -هد1431

اعتبدددددارا   دددددن عدددددام  ،يدددددا عضددددو اللةردددددة ااملدددددرافية الوليدددددا لالعتمددددداد األكددددداد ي بكليددددة ا تمدددددض بالر  -
 .هد1431
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 .جا وة اولك سوود - رحيس اوويار السادس بائعتماد األكاد ي الد يل بكلية ا تمض بالريا  -
 . هد1428 عام ،أستا   ساعد جبا وة اولك سوود -
 .هد1428 حىت عام  -هد1426عام اعتبارا   ن  ،البرات بالريا  لوكالة كلياتاوستمار القانوين  -
، مددر ن مد ددة ا تمددض  ترميددة البي ددةناحددب رحدديس جا وددة اورةددور  ل اوستمددار القددانوين لسددواد  أ.د -

 م.2005 حىت عام  -م2003عام   لك اعتبارا   ن 
جا ودددة  -ناحدددب رحددديس  مدددر ل اجلدددود   ائعتمددداد األكددداد ي للدراسدددات القانونيدددة بكليدددة احلقدددومل  -

 م2005عام   حىت -م2003عام   لك اعتبارا   ن  ،اورةور 
جا وة  -ماص" بكلية احلقوملعضو جملس حدار   ركك اوولو اتية القانونية " حد   ات طابض  -

 م. 2005 حىت عام م2002اورةور  اعتبارا   ن عام 
 م. 2005م  حىت عام، 2001ة اورةور  اعتبارا   ن عام عضو جملس تأديب الوا ل  جبا و -
،   لدك اعتبددارا  م1993لسدرة736قهليدة اومددهر  بدرق   محايدة البي دة بالداأل د  الودام جلمويدة ترميددة  -

 م.2005 حىت عام  2004 ن عام 
 م.2005م عا م،  حىت2003 دير نادي أعضاء هي ة التدريس جبا وة اورةور   ن عام  -
 . الرياضي اوستمار القانوين  لس حدار  نادي اورةور  -
 اورةور . ء هي ة التدريس جبا وة أعضارادي لاوستمار القانوين  -
 عضو جملس حدار  نادي أعضاء هي ة التدريس جبا وة اورةور .  -

  -عليها: الدورات التدريبية الحاصل  -
 -العربية: جمهورية مصر  نأواًل: م

 م.24/5/2005 -21(، يف الفا   نToT) حاصل عل  د ر  تدريب اودرب  -
 م20/12/2004 -18س الولمي، يف الفا   نحاصل عل  د ر  أساليب البة -
 م. 9/12/2004-7حاصل عل  د ر   هارات الور  الفوال، يف الفا   ن -
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 م.22/11/2004 -20حاصل عل  د ر   هارات التفكيف، يف الفا   ن -
 م.11/10/2004 -9حاصل عل  د ر  اوهارات اادارية، يف الفا   ن  -
 م. 24/3/1990 -24/2/1990يف الفا   ن ،اجلا ويل عل  د ر  حعداد اوول  حاص -

 المملكة العربية السعودية: فيالدورات التدريبية ثانياً: 
 

 المكان التاريخ عنوان الدورة
 جامعة الملك سعود هـ21/1/1430-20 دورة الجودة في التدريس الجامعي  -
 دجامعة الملك سعو  هـ8/1/1430 -6 متقدمة() مهارات التدريس الجامعي الفعال دورة -
 جامعة الملك سعود هـ 18/10/1428 -16 ألعضاء الجدد لالدورة التأسيسية األولي  -
 جامعة الملك سعود هـ24/10/1430 االستخدام الفعال للفصول الذكية -
 القرىالملك سعود و أم  جامعتيتنظيم  هـ4/1/1431 -2 المتعلم تقويم القائم على مركزيةالبرنامج  -
 جامعة الملك سعود هـ 23/11/1431-22 نيبرنامج العصف الذه -
 جامعة الملك سعود هـ 21/12/1431 تنمية التفكير الناقد -
 جامعة الملك سعود هـ1/11/1433 دعم تعلم الطالب  -
 جامعة الملك سعود هـ 10/11/1433-8 دمج التقنية في التدريس - 
 جامعة الملك سعود هـ14/11/1433 نظريات التعلم -
 جامعة الملك سعود هـ14/11/1433 التعلم اآلمنة والمربحةبيئة  -
 جامعة الملك سعود هـ16/11/1433 التدريس المصغر -
 جامعة الملك سعود هـ27/11/1433 التدريس القائم على التخصص والبحوث التربوية -
 جامعة الملك سعود هـ12/1/1434 رفع المقررات على نظام إدارة التعلم -
 جامعة الملك سعود هـ11/02/1434 تطوير ملف التدريس -
 جامعة الملك سعود هـ12/11/1435 علومات االلكترونيةمهارات البحث في مصادر الم -
 جامعة الملك سعود ه20/6/1436 إعداد سجل االنتاج العلمي -
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 -:)مدرب(في مجال التدريب الخبرات -
ترفيدد  الوديددد  ددن الددد رات التدريبيددة يف اوملكددة الوربيددة السددوودية   رهدداع التأ يرددات ائجتماعيددة،  -

، فدددن كتابددة التقدددارير انونيددة،  سددد ولية اودددير، فدددن اورافوددة،  أصدددول التةقيدد ن ددام الومددل، الةددديا ة الق
 ... اخل...القانونية، 

  القددددانون اودندددددي  تمددددريوات ي   اادار  بالدقهليددددة يف جمددددائت دددددرب  وتمددددد لدددددي  ديريددددة التر دددد -
،  الم ون القانونية  التةقي  ااداري ، فلسفة القانون الوام  اخلاص، اورافوات اودنية  التةاريةالومل

  . التأديب
 تمريوات  ،  القانون اودنديجمائت  درب  وتمد لدي  ركك التدريب ااداري جبا وة اورةور  يف -

 التةقيددد   ،،  المددد ون القانونيدددةاورافودددات اودنيدددة  التةاريدددة  فلسدددفة القدددانون الودددام  اخلددداص،   ، الومدددل
  . التأديب ،ااداري

 .ة  ةر الوربية درب  وتمد لدي الكثيف  ن اوراكك التدريبية يف مجهوري -

 - عالعلميةالجوائز  -
  اووافددد ،هدددد1435/1436اوقدددرر ائلكدددا ين  دددن جا ودددة اولدددك سدددوود يف الودددام اجلدددا وي جددداحك   -

 م.2015/ 20014
 ،هدددد1434/1435التميدددك يف الدددتول   التولدددي   دددن جا ودددة اولدددك سدددوود يف الودددام اجلدددا وي جددداحك   -

 م.20013/2014  اوواف
 .م2001/ 2000للوام اجلا وي  يف  ةر حل اجلا ويةجاحك  أحسن الرسا -
 .م1989جا وة اورةور  عام  -جاحك  التفومل الولمي )يوم اخلرجي (  ن كلية احلقومل -
 .م1988جاحك  التفومل الولمي  ن حماف ة الدقهلية )يوم الول ( عام  -
 .م1984ي يف القانون الدستوري عام جاحك  الربوغ الولم -

file:///G:/د.متولي.htm%23الجوائز%23الجوائز
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  -واالستشارات:  يس واإلشراف على الرسائل العلميةخبرات التدر  -
  -التدريسية: الخبرات  أواًل:

 -: الوظيفيالتدرج  -1
   .هد17/9/1428أستا   ساعد جبا وة اولك سوود اعتبارا   ن   -
يف  (آند امل وفار  التولدي  الودايلالتابودة لد) أستا   ساعد   ستمار قانوين لددي  كالدة كليدات البردات -

 .هد1428 حىلهد 1426الفا   ن 
 م.2000/ 31/1أستا   ساعد( حبقومل اورةور  اعتبارا   ن  درس ) -
 م. 16/9/1991حبقومل اورةور  اعتبارا   ن ) )حماضر  درس  ساعد -
 م. 1/3/1989 ويد حبقومل اورةور  اعتبارا   ن   -
 -التدريس:  -2
 -)البكالوريوس والماجستير(:السعودية: في المملكة العربية  -

 اجسدتيف القدانون اخلداص  -دراسات عليا  (قخص 532)حقومل اولكية الفكرية تدريس  اد   -
 .(جا وة اولك سوود –بكلية احلقومل  الولوم السياسية 

 اجسددتيف القددانون اخلدداص بكليددة  -دراسددات عليددا  (قخددص 549)  مددر ل حبثدديتدددريس  دداد   -
 .(جا وة اولك سوود –احلقومل  الولوم السياسية 

 اجستيف  -دراسات عليا  (قخص 527) عل  الةيا ة القانونية   راه  التفسيفتدريس  اد   -
 .(جا وة اولك سوود –القانون اخلاص بكلية احلقومل  الولوم السياسية 

 اجستيف القدانون اخلداص  -دراسات عليا  (قخص 520دارس الفكر القانوين ) تدريس  اد   -
 .(جا وة اولك سوود –بكلية احلقومل  الولوم السياسية 
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 اجسددتيف القددانون الوددام  -دراسددات عليددا ( قخددص 520 دددارس الفكددر القددانوين )تدددريس  دداد   -
 .(جا وة اولك سوود –بكلية احلقومل  الولوم السياسية 

 .دا( بكلية حدار  األعمالأ 210د  البي ة القانونية لقعمال )تدريس  ا -
 الدراسات الت بيقية  مد ة ا تمض.( بكلية حق  226) القانون التةاريتدريس  اد   -
 .قواعد األجانب )دراسات عليا(تدريس  اد   -
 .تدريس  اد  أصول البةس الولمي )دراسات عليا( -
 .تدريس  اد  ااثبات )دراسات عليا( -
 .(حق  405) قاعة حبس  تدريبتدريس  اد   -
 .(حق  112) تاريخ القانونتدريس  اد   -
 .(حق  412) القانون الد يل اخلاصتدريس  اد   -
 .(حق  312) أحكام اولكيةتدريس  اد   -
 ن  (.321)  التأ يرات ائجتماعية الوملقانون تدريس  اد   -
 (.حق 214) قانون اورافواتتدريس  اد   -
 ن  (.441تدريس  اد  القانون اوقارن ) -    

 ن  (.323) حجراءات التقاضي  الترفي تدريس  اد   -
 ن  (.431)الوقود اودنية تدريس  اد   -
 ن  (.221ائلتكام )  ةادر تدريس  اد  -
 ن  (.222تدريس  اد  أحكام ائلتكام ) -
 ن  (.322تدريس  اد  ن ام القضاء  ااثبات ) -
 بمر(.209تدريس  اد  ن   الومل  التأ يرات ائجتماعية ) -
 ن  (.101تدريس  اد   بادئ القانون ) -
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 (.ن  244تدريس  اد  ن ام األسر  ) -
 ن  (.203تدريس  اد  ت ور القوان  ) -
 أدر(.101تدريس  اد  أمالقيات اوهرة ) -
 ساس(.381تدريس  اد  ن ام احلك  يف ااسالم ) -

 - العربية:هورية مصر في جمالتدريس  -
تددريس  دداد  قددانون حقددومل اانسدان ل ددالب الفرقددة الثانيددة بكليدة ال ددب جا وددة اورةددور  يف الوددام  - 

 م.  2004/2005ي اجلا و
بمدددوب  الل دددة  -تددددريس  ددداد  فلسدددفة  تددداريخ الدددر   القانونيدددة  ائجتماعيدددة ل دددالب الفرقدددة األ يل  -

 م.2004، 2003ة   لك يف األعوام اجلا وي ائجنليكية  الفرنسية بكلية احلقومل جا وة اورةور 
تدددريس  دداد   دددمل القددانون ل ددالب الفرقددة األ يل بكليددة احلاسددبات  اوولو ددات بأكاد يددة الدددلتا  -

 م.2002/2003للولوم يف اورةور  يف الوام اجلا وي 
  التمدددددريوات ائجتماعيدددددة ل دددددالب الفرقدددددة األ يل باووهدددددد الودددددايل للخد دددددة تددددددريس  ددددداد  قدددددوان - 

ائجتماعيدددددددددددددددددة بأكاد يدددددددددددددددددة الددددددددددددددددددلتا للولدددددددددددددددددوم يف اورةدددددددددددددددددور    لدددددددددددددددددك يف األعدددددددددددددددددوام اجلا ويدددددددددددددددددة 
 م.2000،2001،2002،2003،2004

( بكليدة احلقدومل  انتسداب  وجدةتدريس  اد  تاريخ القانون اوةري ل دالب الفرقدة الثانيدة )انت دام   -
 م.2000،2001،2002،2003،2004،1999، م  لك يف األعوام اجلا وية اورةور ،جا وة 

تدريس  اد   بادئ القانون كتمريرات عملية ل الب الفرقة األ ىل بكلية احلقومل جا وة اورةدور ،  -
 م.1990،1991،1992  لك يف األعوام اجلا وية 

لتكام( كتمريرات عملية ل الب الفرقة الثانية بكليدة  أحكام ائ ) ةادر تدريس  اد  القانون اودين -
 م.1992،1991،1990  لك يف األعوام اجلا وية  احلقومل جا وة اورةور ،
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 - التدريس:استخدام الطرق الحديثة في  - 3
 (.(Blackboardالبالمل بورد استخدام جهاف  -
 .استخدام جهاف الور   المراحح المفافة -
 Overhead Projectors and Transparencies 
 .استخدام ملراحا الفيديو  األفالم -
 .استخدام أجهك  الكمبيوتر -
 Power Pointاستخدام برنا   ال  -

 - العلمية:الرسائل  علىاإلشراف  ثانياً:
جبا وددة نددايع الوربيددة للولددوم   ني علدد  رسددالة اواجسددتيف اخلاصددة باألسددتا  /طددالل الفهيدددااملددرا -1

 م.2/5/2010  ، اووافهد18/5/1431ة يوم األحد اوواف  األ رية،  قد  ت  راقمة ه ه الرسال
جبا ودة ندايع الوربيدة   ااملراني عل  رسالة اواجستيف اخلاصة باألستا  /علي بن  ريض القة اين -2
  هدددددد، اووافددددد27/4/1431لولدددددوم األ ريدددددة،  قدددددد  دددددت  راقمدددددة هددددد ه الرسدددددالة يدددددوم ائثرددددد  اووافددددد  ل

 م.12/4/2010
جبا وة ندايع الوربيدة   هلل بن علي الرملودا اواجستيف اخلاصة باألستا  /عبدااملراني عل  رسالة  -3

 .هد23/5/1429وم األربواء اوواف  للولوم األ رية،  قد  ت  راقمة ه ه الرسالة ي
، اوددددرس بقسددد  بدددد ي الددددكتور /السددديد أمحدددد علددديب الددددكتوراه اخلاصدددة   رسدددالةااملدددراني علددد -4 

، دراسددة  قارنددة   وضددول اوركددك القددانوين لقجانددبفلسددفة القددانون جبا وددة اورةددور  )رسددالة دكتددوراه( يف
أمحدد صدقر،  دت  سديد يد.  ةد ف،   لدك بائملداامل  دض أ. المريوة ااسال يةب  القانون الر  اين 

 جا وة اورةور . -م بكلية احلقومل 2007م  راقمتها عا
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 - والتحكيم: ثالثاً: الدراسات العلمية واالستشارات
، سواء كرحيس فري ، أ  كوضو فري ،  رهدا دراسدات  قد دة ائملاامل يف الوديد  ن الدراسات -1

  اسددات  قد ددة لددبوا ا ي ددات  رهددا در دراسددات  قد ددة جلا وددة اولددك سددوود،  رهددا لل رفددة التةاريددة،   
 -اآليتع عل  سبيل اوثال ئ احلةر     ن  لك

يف اوملكددة الوربيددة  الوالقددة بالترميددة ائقتةددادية اور و ددة التمددريوية  اتدراسددة حعددداد  فريدد عضددو  -
 (.م2017عام  ورتدى الريا  ائقتةادي قد ت السوودية )دراسة

وديرددة  قددد ت يف اوملكددة الوربيددة السددوودية )دراسددة ائسددتثمار السددياحيدراسددة حعددداد  فريدد عضددو  -
 م(.2015عام  اولك عبد الوكيك

دراسددة اآلثددار البي ددة للسدياحة يف اوملكددة الوربيددة السددوودية )دراسددة قددد ت وديرددة  حعدددادفريدد  عضدو  -
 .م(2014عام  ولك عبد الوكيكا
الب الة  األسباب  اآلثار  تقيي  السياسات احلالية  آليات الوالج...  دراسة  دداحعفري  عضو  -

)دراسة حالة عل  اوملكة الوربية السوودية( دراسة  قد ة جلا وة اولك سوود )األحباث الوطرية(  
ة للترمية اادارية  جا وة الد ل الوربية"  حصدار ماص ا لة الوربية لإلدار  " رمورات اور مة الوربي

 ".2012حمك  "
ورتدى جا وة اولك  اوقد ة دراسة التمريوات  د رها يف رياد  األعمال  ائقتةاد اووريف حتكي  -

 هدد.1432عام  سوود الواوي األ ل لرياد  األعمال  ائقتةاد اووريف
التةارية  الترمية  ال  قد ت حىل  رتدى الريا  ائقتةادي  اوماركة يف حعداد دراسة األن مة -

 عن طري   كتب أ. عبد اهلل الراصري.
تقددددل الوديدددد  دددن ائستمدددارات القانونيدددة، سدددواء يف  ةدددر، أ  يف اوملكدددة،  سدددواء للةهدددات  -2

 احلكو ية، أ  للق ال األهلي.
سدددواء  ، أ  استمدددارية،اكدددك حبثيدددةور حتكدددي  الوديدددد  دددن الدراسدددات  البةدددوث الولميدددة اوقد دددة  -3

 .، أ  ل يفهاا وة اولك سوودجل  قد ة
 اخل ا الدراسية، سواء م ا جديد ، أ  م ا قاحمة.حتكي  الوديد  ن  -4
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 .صيا ة الكثيف  ن الوقود اوختلفة، جلا وة اولك سوود،   ركك اولك فيةل،   يفمها -5
 هات تختلفة.الوديد  ن األ ور جل حيالحبداء الرأي القانوين  -6
 -العمل: الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش  -
ةداد  رتددى جا ودة اولدك سدوود الوداوي األ ل لريداد  األعمدال  ائقت عضدو اللةردة الولميدة ودر ر -

يف هد ا حمكد  لدراسدة   ، "،  ال ي عقد يف رحداب جا ودة اولدك سدووداووريف " حنو ترمية  ستدا ة
ححددى جلسدات ،   قدرر "وان " التمدريوات  د رهدا يف ريداد  األعمدال  ائقتةداد اوودريفبوراورتدى 
 م.2011، جا وة اولك سوود اور ر
حضدور بةدفة  تةددث رحديس يف  رملدة الومدل اوتولقدة ببيدان األطدر الوا دة لوحدد  محايدة احلقدومل  -

 عقدددت بكليددة ا تمددض يددوم ال البيددة،   ثيقددة حقددومل  التكا ددات ال الددب جبا وددة اولددك سددوود،  الدد 
 هد.19/5/1429
ببيددددان اوسددددتةدث يف ن ددددام القضدددداء حضددددور بةددددفة  تةدددددث رحدددديس يف  رملددددة الومددددل اوتولقددددة  -

 . هد12/6/1429 يوم ال  عقدت بكلية ا تمض  السوودي اجلديد،
حضدددور بةدددفة  تةددددث رحددديس يف  رملدددة الومدددل اوتولقدددة عكافةدددة  ددد  ال دددالب  الددد  عقددددت  -

 . هد5/1429/ 20 -19بكلية ا تمض يو ي 
حضور بةفة  مدارمل يف  رملدة الومدل األ يل ألعضداء هي دة التددريس بوردوان "التةليدل الربداعي"  - 

اخل ة ااسااتيةية جلا ودة اولدك  ) مر لالة اجلا وة للدراسات  الت وير  اوتابوة  اور مة عورفة  ك
هددددددد اووافدددددد   8/3/1429   لددددددك بتدددددداريخ األحددددددد ،( حتددددددت حطددددددار ملددددددوار "حنددددددو الواويددددددة "سددددددوود
 .م16/3/2008
ائملاامل يف كافة  رش الومل اخلاصة باجلود   ائعتمداد األكداد ي الد  عقددت يف كليدة احلقدومل  -
 ، أ سددددددواء بددددددمدار  اجللسددددددات، أ  باحلضددددددور،  يف كليددددددات اجلا وددددددة األمددددددرى، ةددددددور جا وددددددة اور -

 م. 2005 عام  ح م، 2003م باوداملة،   لك اعتبارا  ن عا
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جا ودددة اورةدددور  باحلضدددور  اوداملدددة،  -ائملددداامل يف كافدددة الردددد ات الددد  توقددددها كليدددة احلقدددومل  -
 م. 2004 عام  ح م، 1996   لك اعتبارا  ن عام

ن متهدددا  " الددد ظدددل الووودددة السياسدددية يفامل كمتةددددث رحددديس يف ندددد   حدددول " اوت ددديفات ائملدددا  -
 م. 2004اادار  الوا ة لرعاية ال الب جا وة اورةور  ابريل 

يف ند   حول " اوت يفات القانونية يف ظل الوووة" يف  وسدكر ملدباب  ائملاامل كمتةدث رحيس -
 م.  2003جبمةة يف أ س س  جا وة اورةور 

قيدددام بدددد ر أ ددد  جلسدددات اودددر ر السدددروي السدددادس لكليدددة حقدددومل اورةدددور  حدددول )التدددأثيفات ال -
القانونية  ائقتةادية  السياسية للوووة عل   ةر  الوامل الوريب(  ال ي عقد بالقداهر  يف الفدا   دن 

 م.  2002 ارس  26-27
سدددية  د ر األحدددكاب ائملددداامل كمتةددددث رحددديس يف ندددد   " عدددك ني المدددباب عدددن اومددداركة السيا -

 م.  23/4/2000السياسية يف  ةر "  ال  ن متها  ديرية المباب بالدقهلية يوم األحد 
 ة لرعاية ال الب جا وة ال  توقدها  تر مها اادار  الواالولمية ائملاامل يف حتكي  اوسابقات  -

 .اورةور 
 22-21ئقتةدادية ل داهر  اارهداب" اجلوانب ا ر كلية حقومل اورةور  بوروان "ائملاامل يف  ر  -

 م.  1998ابريل 
ااسددكردرية  ،قوبددات يف  وضددول "اجلر ددة اور مددةائملدداامل يف  ددر ر اجلمويددة اوةددرية لقددانون الو -

 م. 1997ابريل 
ائملاامل يف  ر ر كلية حقومل اورةور  "األ ضال القانونية  ائقتةادية للومدال يف ظدل اوت ديفات  -

 م. 1997 ارس  27-26 لية احمللية  الد
 -كليدددة احلقدددومل   -ائملدداامل يف  دددر ر  سدددتقبل ائقتةددداد اوةدددري يف ظدددل حتريدددر التةدددار  الواويدددة  -

 . 1996جا وة اورةور   ارس 
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يونيدو  30بمي اليا يف الفا   ن   ديرة سيفاكوفا ر ر احلماية القانونية حلقومل اانسان اوروقد يف  -
  لك ببةس بوروان احل  يف التقاضي.،   م1991يوليو  25 -
   اإلنتاج العلمي والمؤلفات:  -
أحكام ائلتكام يف ضوء أحكام الفقه ااسال ي،  الر ام القانوين السوودي،  بوا القوان   -

 .م2018 - ه1439الريا  ، دار ااجاد  للرمر، ال بوة األ ىل، اودنية الوربية، دراسة  قارنة
الريا  ، دار ااجاد  للرمرالوجيك يف ن ام اورافوات المرعية السوودي، ال بوة األ ىل،  -

 م.2017 -ه 1438
الريا   دار ااجاد  للرمر،  ،ال بوة األ ىلالوجيك يف القانون الد يل اخلاص السوودي،  -

 هدد.1437/1438
يف اوملكة الوربية  الوالقة بالترمية ائقتةادية اور و ة التمريوية  اتدراسة حعداد  فري عضو  -

 (.م2017عام  ورتدى الريا  ائقتةادي قد ت السوودية )دراسة
 م.2016 -هدد 1437، الريا   كتبة الوامل الوريب ،ال بوة األ ىللقانون، الوجيك يف تاريخ ا -
اجلهود احلكو ية اوب  لة يف التوجهات ائستثمارية لدع   ت وير ق ال السياحة يف اوملكة  -

 رمور يف حبس الوربية السوودية ) ض ااملار  حىل د ر التمريض يف هتي ة بي ة ائستثمار السياحي(، 
ا لد التاسض  -الودد الثاين  -ج كلية التةار  جا وة سوها -وث التةارية اوواصر  البةجملة 

 م. 2015ديسمة  – الومر ن 
 بادئ البةس  التدريب القانوين، بائملاامل  ض الك الءع د.  فلح القة اين، د. أمحد ل في  -

 م2015 –هددد1436الريا   ،الرفامل جنيب، ال بوة األ ىل دالسيد  رعي، د. عب
وديرة قد ت  يف اوملكة الوربية السوودية )دراسة ائستثمار السياحيدراسة حعداد  فري عضو  -

 (.م2015عام  اولك عبد الوكيك
دراسة اآلثار البي ة للسياحة يف اوملكة الوربية السوودية )دراسة قد ت وديرة  حعدادفري  عضو  -

 .م(2014عام  اولك عبد الوكيك

file:///G:/د.متولي.htm%23الانتاج%20العلمى%23الانتاج%20العلمى
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 .كلية حدار  األعمالل الب  دا( أ 210اد  البي ة القانونية لقعمال )رر وحعداد  ق  -
 رقة عمل مت تقد ها  حلقاحها عل   اجلديد، اورافوات المرعية السوودياوستةدث يف ن ام  -

هد  يف حطار 1434/1435طالب  طالبات كلية احلقومل  الولوم السياسية يف الوام اجلا وي 
 .د ال اليبفواليات  حد  اارملا

ألقيت عل  طالب برنا    سلسلة حماضرات  يف القانون الد يل اخلاص السوودي حماضرات -
 هد. 1436 -1435-1434-1433القانون يف كلية احلقومل جا وة اولك سوود  يف أعوام 

ألقيت عل  طالب برنا   القانون يف كلية احلقومل سلسلة حماضرات يف القانون اوقارن   حماضرات -
 هد. 1435-1434-1433اولك سوود  يف أعوام جا وة 

األسباب  اآلثار  تقيي  السياسات احلالية  آليات الوالج...    الب الةفري  حعداد دراسة عضو  -
  وة اولك سوود )األحباث الوطرية(اوملكة الوربية السوودية( دراسة  قد ة جلا عل  )دراسة حالة 

اور مة الوربية للترمية اادارية  جا وة الد ل الوربية"  حصدار ماص ا لة الوربية لإلدار  " رمورات 
 " )فري  عمل(.2012حمك  "

حتت   حجنافه  مت)ملرح ن ام التأ يرات ائجتماعية يف اوملكة الوربية السوودية بائملاامل  ض ف يل   -
 ال بض(. 

حبس  قدم للمر ر الوريب الد يل لضمان جود   ،د ر التمريض يف حتفيك  توكيك جود  التولي  الوايل -
  .م2011 ايو  الد ر  األ ىل،، األردن -التولي  الوايل، جا وة الكرقاء

جملة احملا   الورب، الودد الثاين، السرة األ يل،  أحكام تم يل الرساء يف ن ام الومل السوودي، -
 م.2009ر فةاي -هد 1430صفر
جملة احملا   الورب، الودد الثالس،  اووجبة لفةل الوا ل يف ن ام الومل السوودي، األم اء -

 م.2009 ارس -هد1430ل السرة األ يل، ربيض األ  
 م. 2003 باعة  الرمر، اورةور  يف فلسفة  تاريخ القانون اوةري، عا ر لل الوجيك -
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الوجيك يف التمريوات ائجتماعية )اجلكء األ ل الر رية الوا ة للتأ يرات ائجتماعية(، عا ر  -
 م.2002لل باعة  الرمر، اورةور  

 م.2001عام  ،الوجيك يف اودمل للولوم القانونية، عا ر لل باعة  الرمر، اورةور  -
 م2000 عام ،اوةري، عا ر لل باعة  الرمر، اورةور  الوجيك يف فلسفة القانون -
 م.1999" دار الرهضة الوربية، القاهر  "دراسة  قارنة ن ام الوصاية عل  القةر -
 -أخرى: أنشطة جامعية  -
 -مثل: ، من الملك سعود جامعةبعض األعمال القانونية الخاصة بإنجاز  -
 ي  ض األن مة  اللواحح اجلا وية احلالية.حبداء الرأي القانوين يف  دى اتسامل الت ور اجلا و -أ 

صيا ة الوقد اوةم بد  جا ودة اولدك سدوود  ححددى المدركات اوتخةةدة اعدداد حسدااتيةية  -ب 
 م. 2008 ن عام  جلا وة اولك سوود عل   دار عمرين عا ا  اعتبارا  

اوددةم بدد  الكليددة،  الوقددد ع بوددا اجلهددات،  ثددل ا تمددض ليددةك ددة بدد   صدديا ة بوددا الوقددود اوة  -ج 
 ملركة  ال  للتأ   لتدريب طالب ختةص أعمال التدأ  ،  الوقدد اودةم بد  الكليدة  البردك األهلدي 

 التةاري، لوقد د ر  تدريبية ألصةاب اومر عات الة يف .
وال يمكـــن هكرهـــا { اصدددة جبا ودددة اولدددك سدددوود بودددا األ دددور اخل حيدددالحبدددداء الدددرأي القدددانوين  -د

ـــراهيمد. ســـعادة ؛ ويمكـــن مراجعـــة وإعمـــاالً لســـرية المعلومـــات تفصـــيالً حرصـــاً  ـــن محمـــد إب  ب
بن أحمـد السـديري، محمد ، وسعادة د. )سابقاً( عام اإلدارة القانونية بالجامعة رمديالحديثي، 

  .})سابقاً(وكيل الجامعة لتطوير األعمال


