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 اإلنتاج العلمي والمؤلفات
 للدكتور/ متولي عبد المؤمن محمد المرسي

 استاذ القانون الخاص المشارك 

 عضو هيئة التدريس بجامعتي: 

الملك سعود )المملكة العربية السعودية( والمنصورة )جمهورية مصر 

 العربية(

أساس القوة الملزمة للعقد من حيث موضوعه في الفقه اإلسالمي  -

دراسة في ضوء المذاهب األربعة، بحث ُمحكم ومقبول المقارن 

جامعة  -للنشر بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق 

 المنوفية.

االفتراض القانوني في نظام المرافعات الشرعية السعودي، بحث  -

منشور بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق جامعة 

 .م2018 أغسطس( 66رقم )المنصورة، العدد 

االستقرار كغاية من غايات القانون في نظام المرافعات الشرعية  -
السعودي، بحث منشور بمجلة جامعة الملك سعود )فرع كلية 

( 1العدد رقم ) -( 31الحقوق والعلوم السياسية(، المجلد رقم )
 هـ. 1440ربيع الثاني  -م 2019يناير 

انوني السعودي والقانون المقارن قواعد اإلثبات في النظام الق -

اإلثبات اإللكتروني( دار اإلجادة للنشر، الرياض  -)اإلثبات التقليدي 

 م؛ باالشتراك مع د. إيمان مأمون أحمد سليمان.2018 -هـ 1439

أحكام االلتزام في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي، والنظام القانوني  -

دراسة مقارنة، الطبعة  السعودي، وبعض القوانين المدنية العربية،

 م.2018 -هـ 1439األولى، دار اإلجادة للنشر، الرياض 

الوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعودي، الطبعة األولى،  -

 م.2017 -هـ 1438دار اإلجادة للنشر، الرياض 

الوجيز في القانون الدولي الخاص السعودي، الطبعة األولى، دار  -

 هــ.1437/1438 اإلجادة للنشر،  الرياض



2 
 

عضو فريق إعداد دراسة المنظومة التشريعية ذات العالقة بالتنمية  -
االقتصادية في المملكة العربية السعودية )دراسة قدمت لمنتدى 

 م(.2017الرياض االقتصادي عام 
الوجيز في تاريخ القانون، الطبعة األولى، مكتبة العالم العربي،  -

 م.2016 -هـ 1437الرياض 

هود الحكومية المبذولة في التوجهات االستثمارية لدعم وتطوير الج -
قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية )مع اإلشارة إلى دور 
التشريع في تهيئة بيئة االستثمار السياحي(، بحث منشور في مجلة 

ملحق  -كلية التجارة جامعة سوهاج  -البحوث التجارية المعاصرة 
 م. 2015ديسمبر  -جلد التاسع والعشرون الم -العدد الثاني 

مبادئ البحث والتدريب القانوني، باالشتراك مع الزمالء: د. مفلح  -

القحطاني، د. أحمد لطفي السيد مرعي، د. عبد الرزاق نجيب، 

 م2015 -هــ 1436الطبعة األولى، الرياض 

عضو فريق إعداد دراسة االستثمار السياحي في المملكة العربية  -

 م(.2015عودية )دراسة قدمت لمدينة الملك عبد العزيز عام الس

عضو فريق إعداد دراسة اآلثار البيئة للسياحة في المملكة العربية  -

 م(.2014السعودية )دراسة قدمت لمدينة الملك عبد العزيز عام 

أدا( لطالب كلية  210إعداد مقرر لمادة البيئة القانونية لألعمال )  -

 إدارة األعمال.

المستحدث في نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد، ورقة  -

عمل تم تقديمها وإلقائها على طالب وطالبات كلية الحقوق والعلوم 

هـ؛ في إطار فعاليات 1434/1435السياسية في العام الجامعي 

 وحدة اإلرشاد الطالبي.

محاضرات في القانون الدولي الخاص السعودي؛ سلسلة  -

يت على طالب برنامج القانون في كلية الحقوق محاضرات ألق

 هـ. 1436 -1435-1434-1433جامعة الملك سعود؛ في أعوام 
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محاضرات في القانون المقارن؛ سلسلة محاضرات ألقيت على  -

طالب برنامج القانون في كلية الحقوق جامعة الملك سعود؛ في 

 هـ. 1435-1434-1433أعوام 

الة؛ األسباب واآلثار وتقييم عضو فريق إعداد دراسة البط -

السياسات الحالية وآليات العالج...؛ )دراسة حالة على المملكة 

العربية السعودية( دراسة مقدمة لجامعة الملك سعود )األبحاث 

الوطنية(؛ المجلة العربية لإلدارة "منشورات المنظمة العربية للتنمية 

م" 2012" اإلدارية؛ جامعة الدول العربية"؛ إصدار خاص محكم

 )فريق عمل(.

شرح نظام التأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية  -

 باالشتراك مع زميل )تم إنجازه وتحت الطبع(. 

دور التشريع في تحفيز وتعزيز جودة التعليم العالي، بحث مقدم  -

 -للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزرقاء

 م. 2011الدورة األولى، مايو األردن، 

أحكام تشغيل النساء في نظام العمل السعودي، بحث منشور بمجلة  -

 -هـ 1430المحامين العرب، العدد الثاني، السنة األولي، صفر

 م.2009فبراير 

األخطاء الموجبة لفصل العامل في نظام العمل السعودي، بحث  -

السنة األولي، ربيع  منشور بمجلة المحامين العرب، العدد الثالث،

 م.2009مارس -هـ 1430األول 

الوجيز في فلسفة وتاريخ القانون المصري، عامر للطباعة  -

 م.2003والنشر، المنصورة 

الوجيز في التشريعات االجتماعية )الجزء األول النظرية العامة  -

 م.2002للتأمينات االجتماعية(، عامر للطباعة والنشر، المنصورة 

المدخل للعلوم القانونية، عامر للطباعة والنشر،  الوجيز في -

 م.2001المنصورة، عام 
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الوجيز في فلسفة القانون المصري، عامر للطباعة والنشر،  -

 م2000المنصورة، عام 

نظام الوصاية على القصر "دراسة مقارنة" دار النهضة العربية،  -

 م.1999القاهرة 

 


