السيرة الذاتية () C.V

د .متولي عبد المؤمن محمد المرسي

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود

أوالً :البيانات الشخصية
ثانياً :المؤهالت العلمية

ثالثاً :الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية
رابعاً :العضويات العلمية والمهنية

خامساً :اللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعة

سادساً :الجوائز العلمية ،والمنح البحثية ،وشهادات التقدير

سابعاً :الزيارات العلمية والمحاضرات العامة وخدمة المجتمع

ثامناً :خبرات التدريس واإلشراف على الرسائل العلمية والدراسات العلمية
واالستشارات والتحكيم
تاسعاً :الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات
عاشراً :اإلنتاج العلمي والمؤلفات

حادي عشر :أنشطة جامعية أخرى
الصفحة 1

 البيانات الشخصية- :االسم :د .متولي عبد المؤمن محمد المرسي.
الجنسية :مصري.
تاريخ الميالد1964/6/19 :م.

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

 الهاتف- :أوالً -في مصر:
 1ـ منزل في مصر 002050 2231700/ -:
 2ـ جوال في مصر 002 01121608243 -:
 3ـ عمــل في مصر .0020502259391 -:
ثانياً  -في المملكة( :جوال .)0557568741

 البريد اإللكتروني- :- E-mail:
drmoemen@ksu.edu.sa
dr.moemen@yahoo.com

الصفحة 2

 المؤهالت العلمية- : -1دكتوراه يف فلسفة القانون اخلاص ،عام  ،1999بتقدير جيدد جددا (أعلد تقددير يف ئحةدة كليدة
حق ددومل اورة ددور ) رس ددالة بر ددام ااملد دراني اوم ددامل ب د ج ددا و اورة ددور يف ة ددر ،جا و ددة ب ددورد
جبمهورية فرنسا.
 -2دبلوم القانون الوام ،عام 1991م.
 - 3دبلوم القانون اخلاص ،عام 1990م.
 - 4ليسانس حقومل ،عام 1988م ،ن كلية احلقومل جا وة اورةور بتقدير عام جيد جدا.

 مهمات علمية- : - 1عضو اوهمة الولمية بفرنسا ود ثالثة أملهر عام 2002م.
 - 2عضو بوثة ااملراني اومامل بفرنسدا يف الفا ن 1993/3/31م ،حىت 1995/6/30م.
 - 3عضددو ددر ر احلمايددة القانونيددة حلقددومل اانسددان اوروقددد يف ديرددة سديفاكوفا بمي اليددا يف الفددا ددن
 30يونيو  25 -يوليو 1991م (ممثال جلمهورية ةر الوربية).

 الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية- : -عضددو اللةرددة الداحمددة لت ددوير اخل ددا ال دةا

الدراسددية بكليددة احلقددومل الولددوم السياسددية يف الوددام

اجلا وي 1439/1438هد.
 -عضددو اللةرددة الداحمددة لت ددوير اخل ددا ال دةا

الدراسددية بقس د القددانون اخلدداص يف الوددام اجلددا وي

1439/1438هد.
 عضو جلرة السرة األ ىل اوماكة بقس القانون اخلاص يف الوام اجلا وي 1438/1437هد. اوستمار القانوين لسواد أ.د .كيل جا وة اولك سوود لت وير األعمال حىت عام 2015م. -قرر جلرة الدراسات الوليا بقس القانون اخلاص اعتبارا ن الوام اجلا وي 1435/1434هد.

الصفحة 3

 رحيس حد اارملاد ال اليب بقس القانون اخلاص حىت الوام اجلا وي 1437/1436ه د. اومرني عل حد ملر ن ال الب بكلية احلقومل الولوم السياسية (سابقا). عض د د ددو جمل د د ددس اارمل د د دداد ال د د دداليب بكلي د د ددة احلق د د ددومل الول د د ددوم السياس د د ددية ح د د ددىت الو د د ددام اجل د د ددا وي1437/1436هدد.
 عض ددو اللةر ددة ااملد درافية لقس ددبول الق ددانوين بكلي ددة احلق ددومل الول ددوم السياس ددية يف الو ددام اجل ددا وي1434/1433هد.
 عضو جلرة تأديب ال الب بكلية احلقومل الولوم السياسية يف الوام اجلا وي 1434/1433هد. عض د د ددو جملد د ددس حدار ح د د ددد الت د د دددريب بكلي د د ددة احلق د د ددومل الول د د ددوم السياس د د ددية يف الو د د ددام اجل د د ددا وي1434/1433هد.
 عض ددو جلر ددة الت ددوير اجل ددود ائعتم دداد األك دداد ي بقسد د الق ددانون اخل دداص رد د الو ددام اجل ددا وي1434/1433هد.
 -عضو جلرة التوي

التواقد بقس القانون اخلاص يف الوام اجلا وي 1434/1433هد.

 اومددرني عل د ترفي د ا دددني ائس دااتيةي الثالددس ددن اخل ددة ااس دااتيةية لكليددة احلقددومل الولددومالسياسددية جبا وددة اولددك سددوود اوتضددمن (التميددك يف كافددة ال دةا

األكاد يددة ت بي د ودداييف اجلددود

ائعتماد األكاد ي).
 أسددتا سدداعد بقس د القددانون اخلدداص بكليددة احلقددومل الولددوم السياسددية  -جا وددة اولددك سددوود-اعتبارا ن بداية الفةل الثاين ن الوام الدراسي 1433/1432هد.
 رحد دديس قس د د الولد ددوم ااداريد ددة بكليد ددة ا تمد ددض بالريد ددا  -جا ود ددة اولد ددك سد ددوود ،اعتبد ددارا د ددن عد ددام1431هد -حىت (1433/3/5هد).
 عضد ددو اللةرد ددة اامل د درافية الوليد ددا لالعتمد دداد األكد دداد ي بكليد ددة ا تمد ددض بالريد ددا  ،اعتبد ددارا د ددن عد ددام1431هد.

الصفحة 4

 -رحيس اوويار السادس بائعتماد األكاد ي الد يل بكلية ا تمض بالريا

 -جا وة اولك سوود.

 أستا ساعد جبا وة اولك سوود ،عام 1428هد . اوستمار القانوين لوكالة كليات البرات بالريا  ،اعتبارا ن عام 1426هد -حىت عام 1428هد. اوستمددار القددانوين لسددواد أ.د ناحددب رحدديس جا وددة اورةددور لمددر ن مد ددة ا تمددض ترميددة البي ددة،لك اعتبارا ن عام 2003م -حىت عام 2005م.
 ناحددب رحدديس م ددر ل اجلددود ائعتم دداد األكدداد ي للدراس ددات القانونيددة بكلي ددة احلقددومل  -جا و ددةاورةور  ،لك اعتبارا ن عام 2003م -حىت عام 2005م
 عضو جملس حدار ركك اوولو اتية القانونية " حد ات طابض ماص" بكلية احلقومل -جا وةاورةور اعتبارا ن عام 2002م حىت عام2005م.
 عضو جملس تأديب الوا ل جبا وة اورةور اعتبارا ن عام 2001م ،حىت عام 2005م. األ د الودام جلمويدة ترميددة محايدة البي دة بالدقهليدة اومددهر بدرق 736لسدرة1993م ،لدك اعتبدداران عام  2004حىت عام 2005م.
 دير نادي أعضاء هي ة التدريس جبا وة اورةور ن عام 2003م ،حىت عام 2005م. اوستمار القانوين لس حدار نادي اورةور الرياضي. اوستمار القانوين لرادي أعضاء هي ة التدريس جبا وة اورةور . -عضو جملس حدار نادي أعضاء هي ة التدريس جبا وة اورةور .

 الدورات التدريبية الحاصل عليها- :أوالً :من جمهورية مصر العربية- :
 حاصل عل د ر تدريب اودرب ( ،)ToTيف الفا ن2005/5/24 -21م. حاصل عل د ر أساليب البةس الولمي ،يف الفا ن2004/12/20 -18م -حاصل عل د ر هارات الور الفوال ،يف الفا ن2004/12/9-7م.

الصفحة 5

 حاصل عل د ر هارات التفكيف ،يف الفا ن2004/11/22 -20م. حاصل عل د ر اوهارات اادارية ،يف الفا ن2004/10/11 -9م. -حاصل عل د ر حعداد اوول اجلا وي ،يف الفا ن1990/3/24 -1990/2/24م.

ثانياً :الدورات التدريبية في المملكة العربية السعودية:
عنوان الدورة

التاريخ

المكان

 -دورة الجودة في التدريس الجامعي

1430/1/21-20هـ

جامعة الملك سعود

 -دورة مهارات التدريس الجامعي الفعال (متقدمة)

1430/1/8 -6هـ

جامعة الملك سعود

 -الدورة التأسيسية األولي لألعضاء الجدد

1428/10/18 -16هـ

جامعة الملك سعود

 -االستخدام الفعال للفصول الذكية

1430/10/24هـ

جامعة الملك سعود

 -برنامج التقويم القائم على مركزية المتعلم

1431/1/4 -2هـ

تنظيم جامعتي الملك سعود و أم القرى

 -برنامج العصف الذهني

1431/11/23-22هـ

جامعة الملك سعود

 -تنمية التفكير الناقد

1431/12/21هـ

جامعة الملك سعود

 -دعم تعلم الطالب

1433/11/1هـ

جامعة الملك سعود

 -دمج التقنية في التدريس

1433/11/10-8هـ

جامعة الملك سعود

 -نظريات التعلم

1433/11/14هـ

جامعة الملك سعود

 -بيئة التعلم اآلمنة والمربحة

1433/11/14هـ

جامعة الملك سعود

 -التدريس المصغر

1433/11/16هـ

جامعة الملك سعود

 -التدريس القائم على التخصص والبحوث التربوية

1433/11/27هـ

جامعة الملك سعود

 -رفع المقررات على نظام إدارة التعلم

1434/1/12هـ

جامعة الملك سعود

 -تطوير ملف التدريس

1434/02/11هـ

جامعة الملك سعود

 -مهارات البحث في مصادر المعلومات االلكترونية

1435/11/12هـ

جامعة الملك سعود

 -إعداد سجل االنتاج العلمي

1436/6/20ه

جامعة الملك سعود

الصفحة 6

 الخبرات في مجال التدريب(مدرب)-: ترفي د الوديددد ددن الددد رات التدريبيددة يف اوملكددة الوربيددة السددوودية رهدداع التأ يرددات ائجتماعيددة،ن ددام الومددل ،الةدديا ة القانونيددة ،س د ولية اودددير ،فددن اورافوددة ،أصددول التةقي د  ،فددن كتابددة التقددارير
القانونية ..... ،اخل.
 دددرب وتم ددد ل دددي ديري ددة التر د دي اادار بالدقهلي ددة يف جم ددائت الق ددانون اودند ددي تمد دريواتالومل ،فلسفة القانون الوام اخلاص ،اورافوات اودنية التةارية ،الم ون القانونية التةقي ااداري
التأديب.
 درب وتمد لدي ركك التدريب ااداري جبا وة اورةور يف جمائت القانون اودندي ،تمريواتالومددل ،فلسددفة القددانون الوددام اخلدداص ،اورافوددات اودنيددة التةاريددة ،الم د ون القانونيددة ،التةقي د
ااداري ،التأديب.
 -درب وتمد لدي الكثيف ن اوراكك التدريبية يف مجهورية ةر الوربية.

 الجوائز العلميةع - ج دداحك اوق ددرر ائلك ددا ين ددن جا و ددة اول ددك س ددوود يف الو ددام اجل ددا وي 1436/1435ه د د ،اووافد د2015/ 20014م.
 ج دداحك التمي ددك يف ال ددتول التول ددي ددن جا و ددة اول ددك س ددوود يف الو ددام اجل ددا وي 1435/1434ه د د،اوواف 2014/20013م.
 جاحك أحسن الرساحل اجلا وية يف ةر للوام اجلا وي 2001 /2000م. جاحك التفومل الولمي (يوم اخلرجي ) ن كلية احلقومل -جا وة اورةور عام 1989م. جاحك التفومل الولمي ن حماف ة الدقهلية (يوم الول ) عام 1988م. -جاحك الربوغ الولمي يف القانون الدستوري عام 1984م.

الصفحة 7

 -خبرات التدريس واإلشراف على الرسائل العلمية واالستشارات- :

أوالً :الخبرات التدريسية- :
 -1التدرج الوظيفي- :
 أستا ساعد جبا وة اولك سوود اعتبارا ن 1428/9/17هد. أستا ساعد ستمار قانوين لددي كالدة كليدات البردات (التابودة لدوفار التولدي الودايل آند امل) يفالفا ن 1426هد حىل 1428هد.
 درس (أستا ساعد) حبقومل اورةور اعتبارا ن 2000 /1/31م. درس ساعد (حماضر( حبقومل اورةور اعتبارا ن 1991/9/16م. ويد حبقومل اورةور اعتبارا ن 1989/3/1م. -2التدريس- :
 في المملكة العربية السعودية( :البكالوريوس والماجستير)-: تدريس اد حقومل اولكية الفكرية ( 532قخص) دراسات عليا  -اجسدتيف القدانون اخلداصبكلية احلقومل الولوم السياسية – جا وة اولك سوود).
 تدددريس دداد مددر ل حبثددي ( 549قخددص) دراسددات عليددا  -اجسددتيف القددانون اخلدداص بكليددةاحلقومل الولوم السياسية – جا وة اولك سوود).
 تدريس اد عل الةيا ة القانونية راه التفسيف ( 527قخص) دراسات عليا  -اجستيفالقانون اخلاص بكلية احلقومل الولوم السياسية – جا وة اولك سوود).
 تدريس اد دارس الفكر القانوين ( 520قخص) دراسات عليا  -اجستيف القدانون اخلداصبكلية احلقومل الولوم السياسية – جا وة اولك سوود).

الصفحة 8

 تدددريس دداد دددارس الفكددر القددانوين ( 520قخددص) دراسددات عليددا  -اجسددتيف القددانون الوددامبكلية احلقومل الولوم السياسية – جا وة اولك سوود).
 تدريس اد البي ة القانونية لقعمال ( 210أدا) بكلية حدار األعمال. تدريس اد القانون التةاري ( 226حق ) بكلية الدراسات الت بيقية مد ة ا تمض. تدريس اد قواعد األجانب (دراسات عليا). تدريس اد أصول البةس الولمي (دراسات عليا). تدريس اد ااثبات (دراسات عليا). تدريس اد قاعة حبس تدريب ( 405حق ). تدريس اد تاريخ القانون ( 112حق ). تدريس اد القانون الد يل اخلاص ( 412حق ). تدريس اد أحكام اولكية ( 312حق ). تدريس اد قانون الومل التأ يرات ائجتماعية (321ن ). تدريس اد قانون اورافوات (214حق ). تدريس اد القانون اوقارن (441ن ). تدريس اد حجراءات التقاضي الترفي (323ن ). تدريس اد الوقود اودنية (431ن ). تدريس اد ةادر ائلتكام (221ن ). تدريس اد أحكام ائلتكام (222ن ). تدريس اد ن ام القضاء ااثبات (322ن ). -تدريس اد ن

الومل التأ يرات ائجتماعية (209بمر).

 -تدريس اد بادئ القانون (101ن ).

الصفحة 9

 تدريس اد ن ام األسر (244ن ). تدريس اد ت ور القوان (203ن ). تدريس اد أمالقيات اوهرة (101أدر). تدريس اد ن ام احلك يف ااسالم (381ساس). التدريس في جمهورية مصر العربية- : تددريس دداد قددانون حقددومل اانسدان ل ددالب الفرقددة الثانيددة بكليدة ال ددب جا وددة اورةددور يف الودداماجلا وي  2005/2004م.
 -تدددريس دداد فلسددفة تدداريخ الددر

القانونيددة ائجتماعيددة ل ددالب الفرقددة األ يل  -بمددوب الل ددة

ائجنليكية الفرنسية بكلية احلقومل جا وة اورةور لك يف األعوام اجلا وية 2004 ،2003م.
 تدددريس دداد دددمل القددانون ل ددالب الفرقددة األ يل بكليددة احلاسددبات اوولو ددات بأكاد يددة الدددلتاللولوم يف اورةور يف الوام اجلا وي 2003/2002م.
 ت د دددريس د دداد قد د دوان التم د دريوات ائجتماعي د ددة ل د ددالب الفرق د ددة األ يل باووه د ددد الو د ددايل للخد د ددةائجتماعي د د د د د د د ددة بأكاد ي د د د د د د د ددة ال د د د د د د د دددلتا للول د د د د د د د ددوم يف اورة د د د د د د د ددور ل د د د د د د د ددك يف األع د د د د د د د دوام اجلا وي د د د د د د د ددة
2000،2001،2002،2003،2004م.
 تدريس اد تاريخ القانون اوةري ل دالب الفرقدة الثانيدة (انت دام انتسداب وجدة) بكليدة احلقدوملجا وة اورةور  ،لك يف األعوام اجلا وية ،م2000،2001،2002،2003،2004،1999م.
 تدريس اد بادئ القانون كتمريرات عملية ل الب الفرقة األ ىل بكلية احلقومل جا وة اورةدور ،لك يف األعوام اجلا وية 1990،1991،1992م.
 تدريس اد القانون اودين ( ةادر أحكام ائلتكام) كتمريرات عملية ل الب الفرقة الثانية بكليدةاحلقومل جا وة اورةور  ،لك يف األعوام اجلا وية 1992،1991،1990م.

الصفحة 10

 - 3استخدام الطرق الحديثة في التدريس-:
 استخدام جهاف البالمل بورد ).)Blackboard -استخدام جهاف الور

المراحح المفافة.

Overhead Projectors and Transparencies
 استخدام ملراحا الفيديو األفالم. استخدام أجهك الكمبيوتر. -استخدام برنا

ال Power Point

ثانياً :اإلشراف على الرسائل العلمية-:
 -1اامل دراني عل د رسددالة اواجسددتيف اخلاصددة باألسددتا /طددالل الفهيددد جبا وددة نددايع الوربيددة للولددوم
األ رية ،قد ت راقمة ه ه الرسالة يوم األحد اوواف 1431/5/18هد ،اوواف 2010/5/2م.
 -2ااملراني عل رسالة اواجستيف اخلاصة باألستا /علي بن ريض القة اين جبا ودة ندايع الوربيدة
للولد ددوم األ ري د ددة ،قد ددد د ددت راقمد ددة ه د د ه الرس د ددالة يد ددوم ائثر د د اوواف د د 1431/4/27ه د دد ،اوواف د د
2010/4/12م.
 -3ااملراني عل رسالة اواجستيف اخلاصة باألستا /عبد اهلل بن علي الرملود جبا وة ندايع الوربيدة
للولوم األ رية ،قد ت راقمة ه ه الرسالة يوم األربواء اوواف 1429/5/23هد.
 -4اامل دراني عل د رس ددالة ال دددكتوراه اخلاص ددة بال دددكتور /الس دديد أمح ددد عل ددي ب ددد ي ،او دددرس بقس د
فلسددفة القددانون جبا وددة اورةددور (رسددالة دكتددوراه) يف وضددول اوركددك القددانوين لقجانددب ،دراسددة قارنددة
ب القانون الر اين المريوة ااسال ية ،لدك بائملداامل دض أ.د .ةد في سديد أمحدد صدقر ،دت
راقمتها عام  2007م بكلية احلقومل -جا وة اورةور .

الصفحة 11

ثالثاً :الدراسات العلمية واالستشارات والتحكيم-:
 -1ائملاامل يف الوديد ن الدراسات ،سواء كرحيس فري  ،أ كوضو فري  ،رهدا دراسدات قد دة
لل رفددة التةاريددة ،رهددا دراسددات قد ددة جلا وددة اولددك سددوود ،رهددا دراسددات قد ددة لددبوا ا ي ددات
ن لك عل سبيل اوثال ئ احلةر اآليتع -
 عضددو فري د حعددداد دراسددة اور و ددة التم دريوية ات الوالقددة بالترميددة ائقتةددادية يف اوملكددة الوربيددةالسوودية (دراسة قد ت ورتدى الريا ائقتةادي عام 2017م).
 عضددو فريد حعددداد دراسددة ائسددتثمار السددياحي يف اوملكددة الوربيددة السددوودية (دراسددة قددد ت وديرددةاولك عبد الوكيك عام 2015م).
 عضدو فريد حعددداد دراسددة اآلثددار البي ددة للسدياحة يف اوملكددة الوربيددة السددوودية (دراسددة قددد ت وديرددةاولك عبد الوكيك عام 2014م).
 عضو فري حعداد دراسة الب الة األسباب اآلثار تقيي السياسات احلالية آليات الوالج...(دراسة حالة عل اوملكة الوربية السوودية) دراسة قد ة جلا وة اولك سوود (األحباث الوطرية)
ا لة الوربية لإلدار " رمورات اور مة الوربية للترمية اادارية جا وة الد ل الوربية" حصدار ماص
حمك "."2012
 حتكي دراسة التمريوات د رها يف رياد األعمال ائقتةاد اووريف اوقد ة ورتدى جا وة اولكسوود الواوي األ ل لرياد األعمال ائقتةاد اووريف عام 1432هدد.
 اوماركة يف حعداد دراسة األن مة التةارية الترمية ال قد ت حىل رتدى الريا ائقتةاديعن طري كتب أ .عبد اهلل الراصري.
 -2تق دددل الودي ددد ددن ائستم ددارات القانوني ددة ،س دواء يف ة ددر ،أ يف اوملك ددة ،س دواء للةه ددات
احلكو ية ،أ للق ال األهلي.
 -3حتك ددي الودي ددد ددن الدراس ددات البة ددوث الولمي ددة اوقد ددة وراك ددك حبثي ددة ،أ استم ددارية ،سد دواء
قد ة جلا وة اولك سوود ،أ ل يفها.
 -4حتكي الوديد ن اخل ا الدراسية ،سواء م ا جديد  ،أ م ا قاحمة.

الصفحة 12

 -5صيا ة الكثيف ن الوقود اوختلفة ،جلا وة اولك سوود ،ركك اولك فيةل ،يفمها.
 -6حبداء الرأي القانوين حيال الوديد ن األ ور جلهات تختلفة.
 الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل- : عضدو اللةردة الولميدة ودر ر رتددى جا ودة اولدك سدوود الوداوي األ ل لريداد األعمدال ائقتةداداووريف " حنو ترمية ستدا ة" ،ال ي عقد يف رحداب جا ودة اولدك سدوود ،حمكد لدراسدة يف هد ا
اورتدى بوروان " التمدريوات د رهدا يف ريداد األعمدال ائقتةداد اوودريف" ،قدرر ححددى جلسدات
اور ر ،جا وة اولك سوود 2011م.
 حضدور بةدفة تةددث رحديس يف رملدة الومدل اوتولقدة ببيدان األطدر الوا دة لوحدد محايدة احلقدوملال البيددة ،ثيقددة حقددومل التكا ددات ال الددب جبا وددة اولددك سددوود ،ال د عقدددت بكليددة ا تمددض يددوم
1429/5/19هد.
 حض ددور بة ددفة تة دددث رح دديس يف رمل ددة الوم ددل اوتولق ددة ببي ددان اوس ددتةدث يف ن ددام القض دداءالسوودي اجلديد ،ال عقدت بكلية ا تمض يوم 1429/6/12هد.
 حضددور بةددفة تةدددث رحدديس يف رملددة الومددل اوتولقددة عكافةددة د ال ددالب ال د عقدددتبكلية ا تمض يو ي 1429/5/ 20 -19هد.
 حضور بةفة مدارمل يف رملدة الومدل األ يل ألعضداء هي دة التددريس بوردوان "التةليدل الربداعي"اور مة عورفة كالة اجلا وة للدراسات الت وير اوتابوة ( مر ل اخل ة ااسااتيةية جلا ودة اولدك
س د ددوود) حت د ددت حط د ددار مل د ددوار "حن د ددو الواوي د ددة " ،ل د ددك بت د دداريخ األح د ددد  1429/3/8ه د د د اوواف د د د
2008/3/16م.
 ائملاامل يف كافة رش الومل اخلاصة باجلود ائعتمداد األكداد ي الد عقددت يف كليدة احلقدومل جا و د ددة اورة د ددور  ،يف كلي د ددات اجلا و د ددة األم د ددرى ،سد د دواء ب د ددمدار اجللس د ددات ،أ باحلض د ددور ،أباوداملة ،لك اعتبارا ن عام 2003م ،ح عام 2005م.

الصفحة 13

 ائمل داامل يف كافددة الرددد ات ال د توقدددها كليددة احلقددومل  -جا وددة اورةددور باحلضددور اوداملددة،لك اعتبارا ن عام 1996م ،ح عام 2004م.
 ائمل دداامل كمتة دددث رح دديس يف ن ددد ح ددول " اوت ديفات السياس ددية يف ظ ددل الووو ددة" ال د ن مته ددااادار الوا ة لرعاية ال الب جا وة اورةور ابريل 2004م.
 ائملاامل كمتةدث رحيس يف ند حول " اوت يفات القانونية يف ظل الوووة" يف وسدكر ملدبابجا وة اورةور جبمةة يف أ س س  2003م.
 القي ددام ب ددد ر أ د جلس ددات او ددر ر الس ددروي الس ددادس لكلي ددة حق ددومل اورة ددور ح ددول (الت ددأثيفاتالقانونية ائقتةادية السياسية للوووة عل

ةر الوامل الوريب) ال ي عقد بالقداهر يف الفدا دن

 27-26ارس  2002م.
 ائمل داامل كمتةدددث رحدديس يف نددد " عددك ني المددباب عددن اومدداركة السياسددية د ر األح دكابالسياسية يف ةر " ال ن متها ديرية المباب بالدقهلية يوم األحد  2000/4/23م.
 ائملاامل يف حتكي اوسابقات الولمية ال توقدها تر مها اادار الوا ة لرعاية ال الب جا وةاورةور .
 ائملاامل يف ر ر كلية حقومل اورةور بوروان "اجلوانب ائقتةدادية ل داهر اارهداب" 22-21ابريل  1998م.
 ائمل داامل يف ددر ر اجلمويددة اوة درية لقددانون الوقوبددات يف وضددول "اجلر ددة اور مددة ،ااسددكردريةابريل  1997م.
 ائملاامل يف ر ر كلية حقومل اورةور "األ ضال القانونية ائقتةادية للومدال يف ظدل اوت ديفاتاحمللية الد لية  27-26ارس  1997م.
 ائمل داامل يف ددر ر سددتقبل ائقتةدداد اوةددري يف ظددل حتريددر التةددار الواويددة  -كليددة احلقددومل -جا وة اورةور ارس .1996

الصفحة 14

 ر ر احلماية القانونية حلقومل اانسان اوروقد يف ديرة سيفاكوفا بمي اليا يف الفا ن  30يونيدو  25يوليو 1991م ،لك ببةس بوروان احل يف التقاضي. اإلنتاج العلمي والمؤلفات: أحكام ائلتكام يف ضوء أحكام الفقه ااسال ي ،الر ام القانوين السوودي ،بوا القواناودنية الوربية ،دراسة قارنة ،ال بوة األ ىل ،دار ااجاد للرمر ،الريا

1439ه 2018 -م.

 الوجيك يف ن ام اورافوات المرعية السوودي ،ال بوة األ ىل ،دار ااجاد للرمر ،الريا1438ه 2017 -م.
 الوجيك يف القانون الد يل اخلاص السوودي ،ال بوة األ ىل ،دار ااجاد للرمر ،الريا1438/1437هدد.
 عضو فري حعداد دراسة اور و ة التمريوية ات الوالقة بالترمية ائقتةادية يف اوملكة الوربيةالسوودية (دراسة قد ت ورتدى الريا ائقتةادي عام 2017م).
 الوجيك يف تاريخ القانون ،ال بوة األ ىل ،كتبة الوامل الوريب ،الريا 1437ه د 2016 -م. اجلهود احلكو ية اوب لة يف التوجهات ائستثمارية لدع ت وير ق ال السياحة يف اوملكةالوربية السوودية ( ض ااملار حىل د ر التمريض يف هتي ة بي ة ائستثمار السياحي) ،حبس رمور يف
جملة البةوث التةارية اوواصر -كلية التةار جا وة سوهاج  -الودد الثاين  -ا لد التاسض
الومر ن – ديسمة 2015م.
 بادئ البةس التدريب القانوين ،بائملاامل ض الك الءع د .فلح القة اين ،د .أمحد ل فيالسيد رعي ،د .عبد الرفامل جنيب ،ال بوة األ ىل ،الريا

1436هد د– 2015م

 عضو فري حعداد دراسة ائستثمار السياحي يف اوملكة الوربية السوودية (دراسة قد ت وديرةاولك عبد الوكيك عام 2015م).
 عضو فري حعداد دراسة اآلثار البي ة للسياحة يف اوملكة الوربية السوودية (دراسة قد ت وديرةاولك عبد الوكيك عام 2014م).

الصفحة 15

 حعداد قرر واد البي ة القانونية لقعمال ( 210أدا) ل الب كلية حدار األعمال. اوستةدث يف ن ام اورافوات المرعية السوودي اجلديد ،رقة عمل مت تقد ها حلقاحها علطالب طالبات كلية احلقومل الولوم السياسية يف الوام اجلا وي 1435/1434هد يف حطار
فواليات حد اارملاد ال اليب.
 حماضرات يف القانون الد يل اخلاص السوودي سلسلة حماضرات ألقيت عل طالب برناالقانون يف كلية احلقومل جا وة اولك سوود يف أعوام 1436 -1435-1434-1433هد.
 -حماضرات يف القانون اوقارن سلسلة حماضرات ألقيت عل طالب برنا

القانون يف كلية احلقومل

جا وة اولك سوود يف أعوام 1435-1434-1433هد.
 عضو فري حعداد دراسة الب الة األسباب اآلثار تقيي السياسات احلالية آليات الوالج...(دراسة حالة عل اوملكة الوربية السوودية) دراسة قد ة جلا وة اولك سوود (األحباث الوطرية)
ا لة الوربية لإلدار " رمورات اور مة الوربية للترمية اادارية جا وة الد ل الوربية" حصدار ماص
حمك "( "2012فري عمل).
 ملرح ن ام التأ يرات ائجتماعية يف اوملكة الوربية السوودية بائملاامل ض ف يل (مت حجنافه حتتال بض).
 د ر التمريض يف حتفيك توكيك جود التولي الوايل ،حبس قدم للمر ر الوريب الد يل لضمان جودالتولي الوايل ،جا وة الكرقاء -األردن ،الد ر األ ىل ،ايو 2011م.
 -أحكام تم يل الرساء يف ن ام الومل السوودي ،جملة احملا

الورب ،الودد الثاين ،السرة األ يل،

صفر1430هد  -فةاير 2009م.
 -األم اء اووجبة لفةل الوا ل يف ن ام الومل السوودي ،جملة احملا

الورب ،الودد الثالس،

السرة األ يل ،ربيض األ ل 1430هد -ارس2009م.
 -الوجيك يف فلسفة تاريخ القانون اوةري ،عا ر لل باعة الرمر ،اورةور  2003م.

الصفحة 16

 الوجيك يف التمريوات ائجتماعية (اجلكء األ ل الر رية الوا ة للتأ يرات ائجتماعية) ،عا رلل باعة الرمر ،اورةور 2002م.
 الوجيك يف اودمل للولوم القانونية ،عا ر لل باعة الرمر ،اورةور  ،عام 2001م. الوجيك يف فلسفة القانون اوةري ،عا ر لل باعة الرمر ،اورةور  ،عام 2000م ن ام الوصاية عل القةر "دراسة قارنة" دار الرهضة الوربية ،القاهر 1999م. أنشطة جامعية أخرى- : إنجاز بعض األعمال القانونية الخاصة بجامعة الملك سعود ،من مثل- :أ  -حبداء الرأي القانوين يف دى اتسامل الت ور اجلا وي ض األن مة اللواحح اجلا وية احلالية.
ب  -صيا ة الوقد اوةم بد جا ودة اولدك سدوود ححددى المدركات اوتخةةدة اعدداد حسدااتيةية
جلا وة اولك سوود عل

دار عمرين عا ا اعتبارا ن عام  2008م.

ج  -صدديا ة بوددا الوقددود اوة ددة بد كليددة ا تمددض بوددا اجلهددات ،ثددلع الوقددد اوددةم بد الكليددة،
ملركة ال للتأ

لتدريب طالب ختةص أعمال التدأ  ،الوقدد اودةم بد الكليدة البردك األهلدي

التةاري ،لوقد د ر تدريبية ألصةاب اومر عات الة يف .
د -حب ددداء الد درأي الق ددانوين حي ددال بو ددا األ ددور اخلاص ددة جبا و ددة اول ددك س ددوود }وال يمك ــن هكره ــا
تفص ــيالً حرصـ ـاً وإعم ــاالً لس ــرية المعلوم ــات؛ ويمك ــن مراجع ــة س ــعادة د .إبـ ـراهيم ب ــن محم ــد
الحديثي ،مدير عام اإلدارة القانونية بالجامعة (سابقاً) ،وسعادة د .محمد بن أحمـد السـديري،
وكيل الجامعة لتطوير األعمال(سابقاً){.

الصفحة 17

