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 ( V.Cالسيرة الذاتية )

 

 
المرسي متولي عبد المؤمن محمد .د         

 )أستاذ مشارك(
 عضو هيئة التدريس في:

 كلية الحقوق بجامعة المنصورة )جمهورية مصر العربية(

 )المملكة العربية السعودية( بجامعة الملك سعود كلية الحقوق والعلوم السياسيةو

 
 البيانات الشخصية أوالً: 
 المؤهالت العلمية ثانياً: 

 ثالثاً: الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية
 رابعاً: العضويات العلمية والمهنية

 امساً: اللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعةخ
 سادساً: الجوائز العلمية، والمنح البحثية، وشهادات التقدير

 سابعاً: الزيارات العلمية والمحاضرات العامة وخدمة المجتمع
 واالستشارات العلمية والدراساتخبرات التدريس واإلشراف على الرسائل ثامناً: 

 والتحكيم
 مشاركة في المؤتمرات والندواتتاسعاً: الحضور وال

 والمؤلفات العلميعاشراً: اإلنتاج 
 حادي عشر: أنشطة جامعية أخرى

 
 - :البيانات الشخصية -

 .المرسي عبد المؤمن محمد د. متولي: االسم

 الدرجة العلمية: أستاذ مشارك.

 الجنسية: مصري. 

 م.19/6/1964تاريخ الميالد: 
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 -اللغات: -

 .غة العربية(اللغة األم )الل -1

 .اللغة الفرنسية )اجادة( -2

 -الهاتف: -

 في مصر: -أوالً         

  002050 2231700 -:ـ منزل في مصر1

 002 01121608243 -:ـ جوال في مصر2

 .0020502259391 -:ـ عمــل في مصر3

  .(0557568741)جوال  :في المملكة -ثانياً       

 -اإللكتروني: البريد  -

- E-mail: 

 drmoemen@ksu.edu.sa 

dr.moemen@yahoo.com  
 -العلمية:المؤهالت  -

تقدير في الئحة  )أعلىقدير جيد جداً ، بت1999، عام الخاص دكتوراه في فلسفة القانون -1

رسالة بنظام اإلشراف المشترك بين جامعتي المنصورة فيي مصير،  (كلية حقوق المنصورة

 .بوردو بجمهورية فرنساجامعة و

 م.1991عام  ،دبلوم القانون العام  -2

 .م1990عام  دبلوم القانون الخاص،  -3

 . عة المنصورة بتقدير عام جيد جداً مم، من كلية الحقوق جا1988عام  ،ليسانس حقوق -4

 

 -:علميةمهمات  -

 م. 2002عضو المهمة العلمية بفرنسا لمدة ثالثة أشهر عام  -1

وحتيييى  م،31/3/1993عضيييو بعثييية اإلشيييراف المشيييترك بفرنسييي ا فيييي الفتيييرة مييين  -2

 م.30/6/1995

ا بإيطالييا فيي مؤتمر الحماية القانونية لحقوق اإلنسان المنعقد فيي مدينية سييراكو  عضو -3

  )ممثالً لجمهورية مصر العربية(. م1991يوليو  25 -يونيو  30الفترة من 

 

 -واإلدارية:والمناصب العلمية  الخبرات -

رئييييييس وحيييييدة التطيييييوير والجيييييودة بكليييييية الحقيييييوق والعليييييوم السياسيييييية اعتبييييياراً مييييين  -

 م.26/8/2019ه  الموافق 25/12/1440
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 .جامعة الملك سعود -اص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بقسم القانون الخ مشاركأستاذ  -

 بكليية الحقيوق والعليوم السياسييةعضو اللجنة الدائمة لتطيوير الخطيط والبيرامل الدراسيية  -

 ه .1438/1439في العام الجامعي 

عضو اللجنة الدائمة لتطيوير الخطيط والبيرامل الدراسيية بقسيم القيانون الخياص فيي العيام  -

 ه .1438/1439الجامعي 

عضييييو لجنيييية السيييينة اةولييييى المشييييتركة بقسييييم القييييانون الخيييياص فييييي العييييام الجييييامعي  -

 ه .1437/1438

حتييى عييام  جامعيية الملييك سييعود لتطييوير اةعمييا  د. وكييي المستشييار القييانوني لسييعادة أ. -

 .م2015

اعتبيييياراً ميييين العييييام الجييييامعي  مقييييرر لجنيييية الدراسييييام العليييييا بقسييييم القييييانون الخيييياص -

 .ه 1434/1435

حتيييييى العيييييام الجيييييامعي  رئييييييس وحيييييدة اإلرشييييياد الطالبيييييي بقسيييييم القيييييانون الخييييياص -

 .ه  1436/1437

 .)سابقاً( المشرف على وحدة شؤون الطالب بكلية الحقوق والعلوم السياسية -

حتييى العييام الجييامعي  مجلييس اإلرشيياد الطالبييي بكلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية عضييو -

 ه  .1436/1437

اإلشييرافية لبسييبوق القييانوني بكلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية  فييي العييام  عضييو اللجنيية -

 ه .1433/1434الجامعي 

عضيييو لجنييية تلدييييب الطيييالب بكليييية الحقيييوق والعليييوم السياسيييية  فيييي العيييام الجيييامعي  -

 ه .1433/1434

  فييي العييام الجييامعي بكلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية عضييو مجلييس ةدارة وحييدة التييدريب -

 ه .1433/1434

العييام  منييذعضييو لجنيية التطييوير والجييودة واالعتميياد اةكيياديمي بقسييم القييانون الخيياص   -

 ه .1433/1434الجامعي 

 ه .1433/1434عضو لجنة التعيين والتعاقد بقسم القانون الخاص  في العام الجامعي  -

الحقييوق  المشييرف علييى تنفيييذ الهييدف االسييتراتيجي الثالييإل ميين الخطيية اإلسييتراتيجية لكلييية -

والعلييوم السياسييية بجامعيية الملييك سييعود والمتضييمن )التمييي  فييي كافيية البييرامل اةكاديمييية 

 .وتطبيق معايير الجودة واالعتماد اةكاديمي(

، اعتباراً من عام جامعة الملك سعود - بكلية المجتمع بالرياضقسم العلوم اإلدارية  رئيس -

 ه (.5/3/1433)وحتى  -ه 1431

اعتبياراً مين إلشيرافية العلييا لالعتمياد اةكياديمي بكليية المجتميع بالريياض، عضو اللجنية ا -

 ه .1431عام 
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جامعيية  - رئيييس المعيييار السييادس باالعتميياد اةكيياديمي الييدولي بكلييية المجتمييع بالرييياض -

 .الملك سعود

، واسييتاذ مشييارك فييي ذام الجامعيية هيي 1428 عييام ،أسييتاذ مسيياعد بجامعيية الملييك سييعود -

 م.6/5/2019ه ، الموافق 1/5/1440ن اعتباراً م

وحتى عام  - ه 1426عام اعتباراً من  ،البنام بالرياض لوكالة كليامالمستشار القانوني  -

 ه .1428

شييؤون خدميية المجتمييع نائييب رئيييس جامعيية المنصييورة ل المستشييار القييانوني لسييعادة أ.د -

 م.2005وحتى عام  - م2003عام ، وذلك اعتباراً من وتنمية البيئة

 -نائييب رئيييس مشييروق الجييودة واالعتميياد اةكيياديمي للدراسييام القانونييية بكلييية الحقييوق  -

 م2005عام  وحتى - م2003عام وذلك اعتباراً من  ،جامعة المنصورة

 - خاص" بكلية الحقوقعضو مجلس ةدارة مرك  المعلوماتية القانونية "وحدة ذام طابع  -

 م. 2005وحتى عام م2002جامعة المنصورة اعتباراً من عام 

م وحتيى عيام، 2001ة المنصيورة اعتبياراً مين عيام عضو مجليس تلدييب العياملين بجامعي -

 م. 2005

، وذليك م1993لسنة736قهلية المشهرة برقم اةمين العام لجمعية تنمية وحماية البيئة بالد -

 م.2005وحتى عام  2004اعتباراً من عام 

م عييا م، وحتييى2003عيية المنصييورة ميين عييام مييدير نييادض أعضييا  هيئيية التييدريس بجام -

 م.2005

 . الرياضي المستشار القانوني لمجلس ةدارة نادض المنصورة -

 المستشار القانوني لنادض أعضا  هيئة التدريس بجامعة المنصورة.  -

 عضو مجلس ةدارة نادض أعضا  هيئة التدريس بجامعة المنصورة.  -

 

  -عليها:الدورات التدريبية الحاصل  -
 -العربية:جمهورية مصر  أوالً: من

 م.24/5/2005 -21(، في الفترة منToT) حاص  على دورة تدريب المدربين -
 م20/12/2004 -18حاص  على دورة أساليب البحإل العلمي، في الفترة من -
 م. 9/12/2004-7حاص  على دورة مهارام العرض الفعا ، في الفترة من -
 م.22/11/2004 -20ير، في الفترة منحاص  على دورة مهارام التفك -
 م.11/10/2004 -9حاص  على دورة المهارام اإلدارية، في الفترة من  -
 م. 24/3/1990 -24/2/1990في الفترة من ،  على دورة ةعداد المعلم الجامعيحاص -
 

 المملكة العربية السعودية: الدورات التدريبية فيثانياً: 
 

 المكان التاريخ عنوان الدورة

 جامعة الملك سعود ه 21/1/1430-20 دورة الجودة في التدريس الجامعي  -
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 المكان التاريخ عنوان الدورة

 جامعة الملك سعود ه 8/1/1430 -6 متقدمة() مهارام التدريس الجامعي الفعا  دورة -

 جامعة الملك سعود ه 18/10/1428 -16 بعضا  الجدد لالدورة التلسيسية اةولي  -

 جامعة الملك سعود ه 24/10/1430 االستخدام الفعا  للفصو  الذكية -

الملك  جامعتيتنظيم  ه 4/1/1431 -2 المتعلم تقويم القائم على مرك يةالبرنامل  -

 القرىأم سعود و

 جامعة الملك سعود ه 23/11/1431-22 برنامل العصف الذهني -

 جامعة الملك سعود ه 21/12/1431 تنمية التفكير الناقد -

 جامعة الملك سعود ه 1/11/1433 دعم تعلم الطالب  -

 جامعة الملك سعود ه 10/11/1433-8 دمل التقنية في التدريس - 

 جامعة الملك سعود ه 14/11/1433 نظريام التعلم -

 جامعة الملك سعود ه 14/11/1433 بيئة التعلم اآلمنة والمربحة -

 جامعة الملك سعود ه 16/11/1433 التدريس المصغر -

 جامعة الملك سعود ه 27/11/1433 على التخصص والبحوإل التربوية التدريس القائم -

 جامعة الملك سعود ه 12/1/1434 رفع المقررام على نظام ةدارة التعلم -

 جامعة الملك سعود ه 11/02/1434 تطوير ملف التدريس -

 جامعة الملك سعود ه 12/11/1435 مهارام البحإل في مصادر المعلومام االلكترونية -

 جامعة الملك سعود  ه20/6/1436 ةعداد سج  االنتاج العلمي -

 

 -:)مدرب( في مجال التدريب الخبرات -

تنفييييذ العدييييد مييين اليييدورام التدريبيييية فيييي المملكييية العربيييية السيييعودية  منهيييا  التلمينيييام  -

، الصيييا ة القانونييية، مسييئولية المييدير، فيين المرافعيية، وأصييو  االجتماعييية، نظييام العميي 

 ... الخ...، فن كتابة التقارير القانونية، التحقيق

  القيييانون المدنييي ي يم واإلدارة بالدقهليييية فيييي مجييياالمميييدرب معتميييد ليييدض مديريييية التنظييي -

والشيئون ، ، فلسيفة القيانون العيام والخياص، المرافعيام المدنيية والتجارييةوتشريعام العمي 

  .القانونية والتحقيق اإلدارض والتلديب

  القييانون مجيياالم مييدرب معتمييد لييدض مركيي  التييدريب اإلدارض بجامعيية المنصييورة فييي -

، المرافعام المدنيية والتجارييةوفلسفة القانون العام والخاص، و، وتشريعام العم  ،المدن ي

  .والتلديب ،والتحقيق اإلدارض ،والشئون القانونية

 ب معتمد لدض الكثير من المراك  التدريبية في جمهورية مصر العربية.مدر -

 

 -  العلميةالجوائز  -

 ،هي 1435/1436جائ ة المقرر االلكتروني من جامعية المليك سيعود فيي العيام الجيامعي  -

 م.2015/ 2014ق المواف

جييييائ ة التمييييي  فييييي الييييتعلم والتعليييييم ميييين جامعيييية الملييييك سييييعود فييييي العييييام الجييييامعي  -

 م.2013/2014ق المواف ،ه 1434/1435

file:///G:/د.متولي.htm%23الجوائز%23الجوائز
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 .م2001/ 2000للعام الجامعي  في مصر جائ ة أحسن الرسائ  الجامعية -

 .م1989جامعة المنصورة عام  -جائ ة التفوق العلمي )يوم الخريجين( من كلية الحقوق -

 .م1988جائ ة التفوق العلمي من محافظة الدقهلية )يوم العلم( عام  -

 .م1984ي في القانون الدستورض عام لمجائ ة النبوغ الع -

 

  -واالستشارات: خبرات التدريس واإلشراف على الرسائل العلمية -

  -التدريسية:الخبرات  أوالً:

 -:الوظيفيالتدرج  -1

 .م6/5/2019ه  الموافق 1/9/1440اعتباراً من  أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود -

  .ه 17/9/1428اً من أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود اعتبار -

 و ارة التعلييم العياليالتابعية لي) أستاذ مسياعد ومستشيار قيانوني ليدض وكالية كلييام البنيام -

 .ه 1428 ةلىه  1426في الفترة من  (آنذاك

 م.2000/ 31/1أستاذ مساعد( بحقوق المنصورة اعتباراً من مدرس ) -

 م. 16/9/1991بحقوق المنصورة اعتباراً من ) )محاضر مدرس مساعد -

 م. 1/3/1989معيد بحقوق المنصورة اعتباراً من   -

 

 -)البكالوريوس والماجستير(:السعودية: في المملكة العربية  التدريس -2

جامعية المليك  –حقق( بكلية الحقوق والعليوم السياسيية  317تدريس مادة أحكام اإلثبام ) -

 سعود.

ماجسييتير القييانون  -اسييام عليييا در (قخييص 532تييدريس مييادة حقييوق الملكييية الفكرييية ) -

 جامعة الملك سعود(. –الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

القييانون الخيياص  ماجسييتير -قخييص( دراسييام عليييا  549تييدريس مييادة مشييروق بحثييي ) -

 جامعة الملك سعود(. –بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

-دراسييام عليييا  (قخييص 527)تييدريس مييادة علييم الصيييا ة القانونييية ومنيياهل التفسييير  -

 جامعة الملك سعود(. –القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية  ماجستير

ماجسييتير لطييالب  –دراسييام عليييا  (قخييص 520تييدريس مييادة مييدارس الفكيير القييانوني ) -

جامعية  –بكليية الحقيوق والعليوم السياسيية وطالب ماجستير القيانون العيام  ،القانون الخاص

 عود(.الملك س

جامعيية الملييك  – دا( بكلييية ةدارة اةعمييا أ 210تييدريس مييادة البيئيية القانونييية لبعمييا  ) -

 .سعود

 حقق( بكلية الدراسام التطبيقية وخدمة المجتمع. 226تدريس مادة القانون التجارض ) -

 .بكليام الشرق العربي – تدريس مادة قواعد اةجانب )دراسام عليا( -

 .بكليام الشرق العربي – لبحإل العلمي )دراسام عليا(أصو  اتدريس مادة  -
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 .بكليام الشرق العربي – مادة اإلثبام )دراسام عليا( تدريس -

 –بكلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية  – حقييق( 405مييادة قاعيية بحييإل وتييدريب ) تييدريس -

 جامعة الملك سعود.

جامعيية  –م السياسييية بكلييية الحقييوق والعلييو – حقييق( 112يس مييادة تيياريخ القييانون )تييدر -

 الملك سعود.

 –بكليية الحقيوق والعليوم السياسيية  – حقيق( 412القيانون اليدولي الخياص ) تدريس مادة -

 جامعة الملك سعود.

جامعيية  –بكلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية  – حقييق( 312يس مييادة أحكييام الملكييية )تييدر -

 الملك سعود.

 . نظم(321تماعية )والتلمينام االج تدريس مادة قانون العم  -

 حقق(.214تدريس مادة قانون المرافعام ) -

 نظم(.441تدريس مادة القانون المقارن ) -

 نظم(.323تدريس مادة ةجرا ام التقاضي والتنفيذ ) -

 نظم(.431تدريس مادة العقود المدنية ) -

 نظم(.221االلت ام ) مصادر تدريس مادة -

 .نظم(222تدريس مادة أحكام االلت ام ) -

 نظم(.322تدريس مادة نظام القضا  واإلثبام ) -

 بشر(.209تدريس مادة نظم العم  والتلمينام االجتماعية ) -

 نظم(.101تدريس مادة مبادئ القانون ) -

 (.نظم244تدريس مادة نظام اةسرة ) -

 نظم(.203تدريس مادة تطور القوانين ) -

 أدر(.101تدريس مادة أخالقيام المهنة ) -

 ساس(.381مادة نظام الحكم في اإلسالم ) تدريس -

 

 - العربية:في جمهورية مصر التدريس  -

تدريس مادة قانون حقوق اإلنسيان لطيالب الفرقية الثانيية بكليية الطيب جامعية المنصيورة  - 

 م.  2004/2005ي في العام الجامع

بشيعبتي  -وليي تدريس مادة فلسفة وتياريخ الينظم القانونيية واالجتماعيية لطيالب الفرقية اة -

مين ة وذليك فيي اةعيوام الجامعيي اللغة االنجلي ية والفرنسية بكلية الحقوق جامعة المنصورة

 م.2004وحتى عام2003عام 

تدريس مادة مدخ  القانون لطيالب الفرقية اةوليي بكليية الحاسيبام والمعلوميام بلكاديميية  -

 م.2002/2003الدلتا للعلوم في المنصورة في العام الجامعي 
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تدريس مادة قوانين التشريعام االجتماعية لطالب الفرقة اةوليي بالمعهيد العيالي للخدمية  - 

 200مين عيام  وذلك في اةعوام الجامعية ،االجتماعية بلكاديمية الدلتا للعلوم في المنصورة

 .م2004وحتى 

( بكليية وانتساب موجةتدريس مادة تاريخ القانون المصرض لطالب الفرقة الثانية )انتظام   -

 .م2004وحتى  م1999من، وذلك في اةعوام الجامعية المنصورة،الحقوق جامعة 

تدريس مادة مبادئ القانون كتمرينام عمليية لطيالب الفرقية اةوليى بكليية الحقيوق جامعية  -

 م.1992وحتى  1990من المنصورة، وذلك في اةعوام الجامعية 

اللتي ام( كتمرينيام عمليية لطيالب الفرقية وأحكيام ا )مصيادر تدريس ميادة القيانون الميدني -

وحتييى  ،1992ميينوذلييك فييي اةعييوام الجامعييية  الثانييية بكلييية الحقييوق جامعيية المنصييورة،

  م.1990عام

 

 - التدريس:استخدام الطرق الحديثة في  - 3

 (.(Blackboardاستخدام جها  البالك بورد  -

 .استخدام جها  العرض والشرائح الشفافة -

 Overhead Projectors and Transparencies 

 .استخدام شرائط الفيديو واةفالم -

 .استخدام أجه ة الكمبيوتر -

 Power Pointاستخدام برنامل ا   -

 

 - العلمية:الرسائل  علىاإلشراف  ثانياً:

اإلشراف على رسالة الماجستير الخاصة باةستاذ /طال  الفهييد  بجامعية نيايف العربيية  -1

ق ، الموافيهي 18/5/1431ة يوم اةحيد الموافيق ، وقد تمم مناقشة هذه الرسالللعلوم اةمنية

 م.2/5/2010

اإلشراف على رسالة الماجسيتير الخاصية باةسيتاذ /عليي بين مرييع القحطياني  بجامعية  -2

نيييايف العربيييية للعليييوم اةمنيييية، وقيييد تميييم مناقشييية هيييذه الرسيييالة ييييوم االثنيييين الموافيييق 

 م.12/4/2010ق ه ، المواف27/4/1431

بجامعية    بين عليي الرشيودالماجسيتير الخاصية باةسيتاذ /عبيد هاإلشراف على رسالة  -3

وم اةربعيييا  الموافيييق نيييايف العربيييية للعليييوم اةمنيييية، وقيييد تميييم مناقشييية هيييذه الرسيييالة يييي

 .ه 23/5/1429

عضييو هيئيية ، الييدكتور /السيييد أحمييد عليييب الييدكتوراه الخاصيية ى رسييالةاإلشييراف عليي -4 

ي موضييوق المركيي  بقسييم فلسييفة القييانون بجامعيية المنصييورة )رسييالة دكتييوراه( فييريس التييد

، وذليييك والشيييريعة اإلسيييالمية، دراسييية مقارنييية بيييين القيييانون الرومييياني القيييانوني لبجانيييب
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 -م بكليية الحقيوق 2007م سيد أحمد صقر، تميم مناقشيتها عيا د. مصطفيباالشتراك مع أ.

 جامعة المنصورة.

 

 - والتحكيم: ت واالستشاراتثالثاً: الدراسا

، سييوا  كييرئيس فريييق، أو كعضييو فريييق، منهييا االشييتراك فييي العديييد ميين الدراسييام -1

ومنها دراسام دراسام مقدمة لجامعة الملك سعود، منها دراسام مقدمة للغرفة التجارية، و

 -اآلتي: على سبيل المثال ال الحصر؛  ومن ذلكمقدمة لبعض الهيئام  

د دراسيية المنظوميية التشييريعية ذام العالقيية بالتنمييية االقتصييادية فييي عضييو فريييق ةعييدا -
 م(.2017المملكة العربية السعودية )دراسة قدمم لمنتدى الرياض االقتصادض عام 

عضو فريق ةعداد دراسة االستثمار السياحي في المملكة العربية السعودية )دراسة قيدمم  -
 م(.2015لمدينة الملك عبد الع ي  عام 

دراسيية اآلثييار البيئيية للسييياحة فييي المملكيية العربييية السييعودية )دراسيية  ةعييدادو فريييق عضيي -
 م(.2014قدمم لمدينة الملك عبد الع ي  عام 

دراسة البطالة  اةسباب واآلثار وتقييم السياسام الحالية وآليام  ةعدادعضو فريق  -
قدمة لجامعة الملك سعود العالج...  )دراسة حالة على المملكة العربية السعودية( دراسة م

)اةبحاإل الوطنية(  المجلة العربية لإلدارة "منشورام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  
 ".م2012جامعة الدو  العربية"  ةصدار خاص محكم "

تحكيم دراسة التشريعام ودورها في ريادة اةعما  واالقتصاد المعرفي المقدمة لمنتدى  -
 ه  .1432لمي اةو  لريادة اةعما  واالقتصاد المعرفي عام جامعة الملك سعود العا

المشاركة في ةعداد دراسة اةنظمة التجارية والتنمية والتي قدمم ةلى منتدى الرياض  -
 االقتصادض عن طريق مكتب أ. عبد ه الناصرض.

لجهيام تقديم العديد من االستشارام القانونية، سوا  في مصر، أو في المملكة، وسيوا  ل -2

 الحكومية، أو للقطاق اةهلي.

 ، أو استشييارية،لمراكيي  بحثيييةتحكيييم العديييد ميين الدراسييام والبحييوإل العلمييية المقدميية  -3

 .، أو لغيرهاجامعة الملك سعودل سوا  مقدمة

 تحكيم العديد من الخطط الدراسية، سوا  خطط جديدة، أو خطط قائمة. -4

جامعييية المليييك سيييعود، ومركييي  المليييك فيصييي ، صييييا ة الكثيييير مييين العقيييود المختلفييية، ل -5

 .و يرهما

 العديد من اةمور لجهام مختلفة. حيا ةبدا  الرأض القانوني  -6

 

 -العمل:الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش  -

منتيدى جامعية المليك سيعود العيالمي اةو  لرييادة اةعميا   عضيو اللجنية العلميية لميؤتمر -

، "، والييذض عقيد فييي رحيياب جامعية الملييك سييعودي " نحييو تنميية مسييتدامةصياد المعرفييواالقت

بعنوان " التشريعام ودورها في رييادة اةعميا  واالقتصياد في هذا المنتدى محكم لدراسة و

 م.2011، جامعة الملك سعود ةحدى جلسام المؤتمر، ومقرر "المعرفي
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طير العامية لوحيدة حمايية حضور بصفة متحدإل رئيس في ورشة العم  المتعلقية ببييان اة -

الحقوق الطالبية، ووثيقة حقوق والت امام الطالب بجامعة الملك سعود، والتي عقدم بكليية 

 ه .19/5/1429المجتمع يوم 

حضور بصفة متحدإل رئيس في ورشة العم  المتعلقة ببيان المستحدإل في نظيام القضيا   -

 ه . 12/6/1429السعودض الجديد، والتي عقدم بكلية المجتمع يوم 

حضييور بصييفة متحييدإل رئيييس فييي ورشيية العميي  المتعلقيية بمكافحيية  يي  الطييالب والتييي  -

 . ه 5/1429/ 20 -19عقدم بكلية المجتمع يومي 

حضور بصفة مشارك في ورشة العم  اةولي ةعضا  هيئية التيدريس بعنيوان "التحليي   - 

الخطية  )مشيروقلمتابعية الرباعي" والمنظمة بمعرفة وكالة الجامعة للدراسيام والتطيوير وا

 وذليك بتياريخ اةحيد ،( تحم ةطار شيعار "نحيو العالميية "اإلستراتيجية لجامعة الملك سعود

 .م16/3/2008ه  الموافق 8/3/1429

االشتراك في كافة ور  العم  الخاصة بالجودة واالعتماد اةكاديمي التي عقدم في كلية  -

سييوا  بييإدارة الجلسييام، أو ة اةخييرى، ، وفييي كليييام الجامعييصييورةجامعيية المن -الحقييوق 

 م. 2005 عام وحتيم، 2003م بالمداخلة، وذلك اعتبارا من عا ، أوبالحضور

جامعيية المنصييورة بالحضييور  -االشييتراك فييي كافيية النييدوام التييي تعقييدها كلييية الحقييوق  -

 م. 2004 عام وحتيم، 1996 والمداخلة، وذلك اعتبارا من عام

 " التيييظي  العولمية السياسيية فييي نيدوة حيو  " المتغييرام االشيتراك كمتحيدإل رئييس في -

 م. 2004نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الطالب جامعة المنصورة ابري  

فييي نييدوة حييو  " المتغيييرام القانونييية فييي ظيي  العولميية" فييي  االشييتراك كمتحييدإل رئيييس -

 م. 2003بجمصة في أ سطس  جامعة المنصورةمعسكر شباب 

ميييين جلسيييام الميييؤتمر السييينوض السيييادس لكليييية حقيييوق المنصيييورة حيييو  القييييام بيييدور أ -

)التلثيرام القانونية واالقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي( واليذض عقيد 

 م. 2002مارس  27-26رة في الفترة من بالقاه

االشييتراك كمتحييدإل رئيييس فييي نييدوة " عيي وف الشييباب عيين المشيياركة السياسييية ودور  -

حييي اب السياسيييية فيييي مصييير " والتيييي نظمتهيييا مديريييية الشيييباب بالدقهليييية ييييوم اةحيييد اة

 م.  23/4/2000

مييية لرعايييية التييي تعقيييدها وتنظمهييا اإلدارة العاالعلميييية االشييتراك فيييي تحكيييم المسيييابقام  -

 .الطالب جامعة المنصورة

هرة ظييياالجوانيييب االقتصيييادية لتمر كليييية حقيييوق المنصيييورة بعنيييوان "االشيييتراك فيييي ميييؤ -

 م. 1998ابري   22-21اإلرهاب" 

 ،قوبام في موضوق "الجريمية المنظميةاالشتراك في مؤتمر الجمعية المصرية لقانون الع -

 م.1997ابري  اإلسكندرية 
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االشتراك في مؤتمر كلية حقوق المنصيورة "اةوضياق القانونيية واالقتصيادية للعميا  فيي  -

 م.1997 مارس 27-26ية ظ  المتغيرام المحلية والدول

كليية  -االشتراك في مؤتمر مستقب  االقتصاد المصيرض فيي ظي  تحريير التجيارة العالميية  -

 . م1996جامعة المنصورة مارس  -الحقوق 

بإيطاليا في الفترة من  مدينة سيراكو امؤتمر الحماية القانونية لحقوق اإلنسان المنعقد في  -

 الحق في التقاضي.، وذلك ببحإل بعنوان م1991يوليو  25 -يونيو  30

 

  اإلنتاج العلمي والمؤلفات:  -

أسياس القيوة المل ميية للعقيد مين حيييإل موضيوعه فييي الفقيه اإلسيالمي المقييارن دراسية فييي  -

القانونيية واالقتصيادية ضو  المذاهب اةربعية، بحيإل مكحكيم ومقبيو  للنشير بمجلية البحيوإل 

 جامعة المنوفية. -بكلية الحقوق 

بمجلية البحيوإل  منشيوراالفتراض القانوني في نظام المرافعام الشرعية السعودض، بحيإل  -

 .م2018 أ سطس( 66، العدد رقم )القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة

، بحإل رافعام الشرعية السعودضنظام الم في االستقرار كغاية من  ايام القانون -
، المجلد رقم الحقوق والعلوم السياسية(فرق كلية جامعة الملك سعود )بمجلة  منشور

 ه . 1440ربيع الثاني  -م 2019( يناير 1العدد رقم ) -( 31)
اإلثبيام  -قواعد اإلثبام في النظام القانوني السعودض والقانون المقارن )اإلثبيام التقلييدض  -

م  باالشييتراك مييع د. ةيمييان 2018 -  هيي1439نييي( دار اإلجييادة للنشيير، الرييياض اإللكترو

 ملمون أحمد سليمان.

أحكام االلت ام في ضو  أحكام الفقه اإلسالمي، والنظام القانوني السعودض، وبعض  -

، الطبعة اةولى، دار اإلجادة للنشر، الرياض القوانين المدنية العربية، دراسة مقارنة

 .م2018 -  ه1439

الوجي  في نظام المرافعام الشرعية السعودض، الطبعة اةولى، دار اإلجادة للنشر،  -

 م.2017 -  ه1438الرياض 

دار اإلجادة للنشر،  الطبعة اةولى، الوجي  في القانون الدولي الخاص السعودض،  -

 ه  .1437/1438الرياض 

ة بالتنمية االقتصادية في عضو فريق ةعداد دراسة المنظومة التشريعية ذام العالق -
 م(.2017المملكة العربية السعودية )دراسة قدمم لمنتدى الرياض االقتصادض عام 

 - ه 1437، الرياض الطبعة اةولى، مكتبة العالم العربيالوجي  في تاريخ القانون،  -

 .م2016

احة في الجهود الحكومية المبذولة في التوجهام االستثمارية لدعم وتطوير قطاق السي -
المملكة العربية السعودية )مع اإلشارة ةلى دور التشريع في تهيئة بيئة االستثمار السياحي(، 

ملحق  -كلية التجارة جامعة سوهاج  -البحوإل التجارية المعاصرة منشور في مجلة بحإل 
 م. 2015ديسمبر  -المجلد التاسع والعشرون  -العدد الثاني 

file:///G:/د.متولي.htm%23الانتاج%20العلمى%23الانتاج%20العلمى
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ي، باالشتراك مع ال مال   د. مفلح القحطاني، د. أحمد مبادئ البحإل والتدريب القانون -

 م2015 -  ه 1436الرياض  ،لطفي السيد مرعي، د. عبد الر اق نجيب، الطبعة اةولى

عضو فريق ةعداد دراسة االستثمار السياحي في المملكة العربية السعودية )دراسة قدمم  -

 م(.2015لمدينة الملك عبد الع ي  عام 

دراسة اآلثار البيئة للسياحة في المملكة العربية السعودية )دراسة  دادةععضو فريق  -

 م(.2014قدمم لمدينة الملك عبد الع ي  عام 

 دا( لطالب كلية ةدارة اةعما .أ 210ةعداد مقرر لمادة البيئة القانونية لبعما  )  -

ديمها وةلقائها المستحدإل في نظام المرافعام الشرعية السعودض الجديد، ورقة عم  تم تق -

ه   1434/1435على طالب وطالبام كلية الحقوق والعلوم السياسية في العام الجامعي 

 في ةطار فعاليام وحدة اإلرشاد الطالبي.

ألقيم على طالب  سلسلة محاضرامفي القانون الدولي الخاص السعودض   محاضرام -

 -1435-1434-1433م برنامل القانون في كلية الحقوق جامعة الملك سعود  في أعوا

 ه . 1436

ألقيم على طالب برنامل القانون في سلسلة محاضرام في القانون المقارن   محاضرام -

 ه . 1435-1434-1433كلية الحقوق جامعة الملك سعود  في أعوام 

اةسباب واآلثار وتقييم السياسام الحالية وآليام   البطالةعضو فريق ةعداد دراسة  -

عة الملك سعود المملكة العربية السعودية( دراسة مقدمة لجامعلى سة حالة العالج...  )درا

  المجلة العربية لإلدارة "منشورام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  )اةبحاإل الوطنية(

 " )فريق عم (.م2012جامعة الدو  العربية"  ةصدار خاص محكم "

 )تمربية السعودية باالشتراك مع  مي  شرح نظام التلمينام االجتماعية في المملكة الع -

 ةنجا ه وتحم الطبع(. 

بحإل مقدم للمؤتمر العربي الدولي دور التشريع في تحفي  وتع ي  جودة التعليم العالي،  -

  .م2011مايو  الدورة اةولى،، اةردن - لضمان جودة التعليم العالي، جامعة ال رقا 

مجلة المحامين العرب، بحإل منشور ب عودض،أحكام تشغي  النسا  في نظام العم  الس -

 م.2009ر فبراي -ه  1430العدد الثاني، السنة اةولي، صفر

مجلة المحامين بحإل منشور ب الموجبة لفص  العام  في نظام العم  السعودض، اةخطا  -

 م.2009مارس - ه 1430  العرب، العدد الثالإل، السنة اةولي، ربيع اةو

 م.2003ر للطباعة والنشر، المنصورة اريخ القانون المصرض، عامفي فلسفة وت الوجي  -

الوجي  في التشريعام االجتماعية )الج   اةو  النظرية العامة للتلمينام االجتماعية(،  -

 م.2002عامر للطباعة والنشر، المنصورة 

 .م2001عام  ،الوجي  في المدخ  للعلوم القانونية، عامر للطباعة والنشر، المنصورة -

 م2000 عام ،الوجي  في فلسفة القانون المصرض، عامر للطباعة والنشر، المنصورة -

 م.1999" دار النهضة العربية، القاهرة "دراسة مقارنةنظام الوصاية على القصر  -



 13الصفحة 
 

 

 -أخرى:أنشطة جامعية  -

 -مثل:، من الملك سعود جامعةبعض األعمال القانونية الخاصة بإنجاز  -

لقييانوني فييي مييدى اتسيياق التطييور الجييامعي مييع اةنظميية واللييوائح الجامعييية ةبييدا  الييرأض ا -أ

 الحالية.

صيييا ة العقييد المبييرم بييين جامعيية الملييك سييعود وةحييدى الشييركام المتخصصيية إلعييداد  -ب

 م.2008من عام  ةستراتيجية لجامعة الملك سعود على مدار عشرين عاماً اعتباراً 

العقد المبيرم بيين   وبعض الجهام، مث  المجتمع ليةكرمة بين صيا ة بعض العقود المب -ج

الكلييية، وشييركة مييالذ للتييلمين لتييدريب طييالب تخصييص أعمييا  التييلمين، والعقييد المبييرم بييين 

 الكلية والبنك اةهلي التجارض، لعقد دورة تدريبية ةصحاب المشروعام الصغيرة.

وال يمكننن { عود خاصيية بجامعيية الملييك سييبعييض اةمييور ال حيييا ةبييدا  الييرأض القييانوني  -د

بنن  إبنراهيمد. سنعادة ذكرها تفصيالً حرصناً وإعمناالً لسنرية المعلومنات؛ ويمكنن مراجعنة 

محمند بنن أحمند ، وسنعادة د. )سنابقاً( عام اإلدارة القانونية بالجامعة مديرالحديثي،  محمد

، ، وسعادة د. مفلح بنن ربيعنان القحطناني)سابقاً(وكيل الجامعة لتطوير األعمالالسديري، 

  .}بجامعة الملك سعود عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية


