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  الــوظــيــفــة

 

 الحالية الوظيفة

 

كلية الحقوق  –بقسم قانون المرافعات أستاذ مساعد)مشارك(  -1

 .(جمهورية مصر العربية – القاهرة) شمسجامعة عين 

 جامعة قطر.–كلية القانون -قانون المرافعات المشارك أستاذ  -2

 

 التخصص

 .ون الخاصالقان: التخصص العام -

( المدنية )اإلجراءات المرافعاتقانون : التخصص الدقيق -

 .والتحكيم والتجارية

 األكاديميةالدرجة 

 الحالية

  أستاذ مشارك 

 شخصيةبــيــانــات 

 مصري يــةالـجـنــس أحمد سيد أحمد محمود االسم

 متزوج االجتماعيةالــحالــة  ذكر الجنس

 مسلم نــة يــا الــد 1983أكتوبر  15 ـيــالدتــاريــخ الــم

 2 عـدد األوالد فرنسا  الدمـكــان الـــمـيـ

 قطر – الدوحة مــطــار األقــربال A07279586 ـفــررقـم جــواز الــس

 االتصالبيانات 

 الحاليعنوان اإلقامة 

  -  المنزل رقم هاتف .(قطر–الدوحة ) 2برج  –فندق إزدان 

 44036727-974+ العمل رقم هاتف

 55799504-974+ تحركرقم الم

 Dr.ahmedsayed@law.asu.edu.eg (1إلكتروني )بريد 

amahmoud@qu.edu.qa 

 عنوان السكن الدائم

ر نص مدينة-عفيفيش جمال الدين  32

 جمهورية مصر العربية –القاهرة  –

 
 

 

 202226772365+ :رقم هاتف المنزل

 20224836113+ العمل: هاتف رقم 

 عين شمس( جامعة-الحقوق)كلية 

 201115155544+ :رقم المتحرك

 

 Skype ID 
Dr.ahmedsayedmahmoud 

 بيانات إضافية

 معتمدة بالتدريسبنظام الساعات ال تام على علم. 

 

 

 

 

 ذاتية سيرة 

 دكتور/ أحمد سيد أحمد محمود
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 المؤهالت الدراسية

 درجة الدكتوراه   الماجستيردرجة  بكالوريوس الدرجة العلمية 

 جامعة عين شمس-كلية الحقوق جامعة عين شمس-كلية الحقوق  جامعة عين شمس-كلية الحقوق  اسم الجامعة

 جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية الدولة

على  تاريخ الحصول

  الدرجة العلمية

31/5/2005 

 

31/5/2007 

 

11/6/2011 

 

 جيد جداً مع مرتبة الشرف  التقدير

 )ثاني الدفعة(

 ممتاز

  )أول الدفعة(

جيد جدا مع مرتبة الشرف والتوصية بطبع 

 ونشرها فيالرسالة على نفقة الجامعة 

وهو أعلى )الجامعات العربية واألجنبية 

ين شمس تقدير للدكتوراة في جامعة ع

لسنة  871وفق القرار الوزاري رقم 

13/4/2009.)" 

 القانون البكالوريوس تخصص

 القانون اإلجرائيوالقانون الخاص  تخصص الماجستير

 يعادالن درجة الماجستير والقانون اإلجرائيلقانون الخاص افي  دبلومان عنوان رسالة الماجستير

  المدنية والتجارية ()اإلجراءاتقانون المرافعات اهورتخصص الدكت

 نحو نظرية عامة لالمتداد اإلجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية عنوان رسالة الدكتوراه

  داخل الحرم الجامعي    وسيلة الدراسة )للحصول على آخر مؤهل علمي(
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 الخبرة العملية

 من

 /الشهر/السنة(ماليو (

 إلى

  /الشهر/السنة(ماليو(

 طبيعة العمل البلد اسم المؤسسة  المسمى الوظيفي

/  )تدريسي

 إداري(

نوع 

 العمل 

)مقيم / 

 زائر(

جامعة  لية القانونك  أستاذ مشارك حتى اآلن 15/8/2017

 قطر

 مقيم تدريسي قطر

 أستاذ مساعد)مشارك( حتى اآلن 15/8/2016

 بقسم قانون المرافعات

كلية الحقوق جامعة 

 ن شمسعي

جمهورية مصر 

 العربية

 مقيم تدريسي

معهد اإلمارات  محاضر  8/2016 14/12/2015

للجنسية واإلقامة 
 والمنافذ

اإلمارات العربية 

 المتحدة

تدريسي 

 وتدريبي

 مقيم

مدرس بقسم قانون  14/8/2016 27/7/2011

 المرافعات

كلية الحقوق جامعة 

 عين شمس

جمهورية مصر 

 العربية

 مقيم تدريسي

مدرس مساعد بقسم  26/7/2011 5/11/2007

 قانون المرافعات

كلية الحقوق جامعة 

 عين شمس

جمهورية مصر 

 العربية

 مقيم تدريسي

معيد بقسم قانون  31/5/2007 25/12/2005

 المرافعات

كلية الحقوق جامعة 

 عين شمس

جمهورية مصر 

 العربية

 مقيم تدريسي

معاون مدير مركز  15/9/2013 7/11/2011

 كيمالتح

كلية الحقوق جامعة 

 عين شمس

جمهورية مصر 

 العربية

 مقيم إداري

مساعد مدير الشعبة  31/9/2012 1/1/2012

 اإلنجليزية

كلية الحقوق جامعة 

 عين شمس

جمهورية مصر 

 العربية

 مقيم إداري

كلية البريمي  أستاذ مساعد 31/12/2015 19/9/2013

 الجامعية

 مقيم تدريسي سلطنة عُمان

المشرف على العيادة  31/12/2015 16/2/2014

 القانونية

كلية البريمي 

 الجامعية

 مقيم إداري سلطنة عُمان

مقرر برنامج القانون  31/12/2015 21/10/2014

وعضو لجنة المناهج 

الدراسية ولجنة البحث 

 العلمي

كلية البريمي 

 الجامعية

 

 سلطنة عُمان

 

 

 

 

 إداري

 

 

 

 

 مقيم

البحث عضو وحدة  31/12/2015 2015

العلمي والدراسات 

 العليا

كلية البريمي 

 الجامعية

 مقيم إداري سلطنة عُمان
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  البكالوريوس والماجستيرفي مرحلتي  المساقات التي قمت بتدريسها

 قانون المرافعات )اإلجراءات المدية والتجارية( المصري -1

 أصول التنفيذ الجبري وفقا للقانون المصري -2

 مدنية والتجارية العُمانيقانون اإلجراءات ال -3

 أصول التنفيذ الجبري وفقاً للقانون العُماني -4

 لقانون المصري اً لالتدريبات العملية وفق -5

 التدريب العملي )القانوني( الداخلي -6

 اإلنجليزيةالمصطلحات واللغة القانونية  -7

 (باللغة اإلنجليزية)التحكيم التجاري الدولي قواعد  -8

 قانون التحكيم المصري  -9

 العُماني التحكيم قانون -10

 القانون التجاري العُماني -11

 المصادر غير اإلرادية()القانون المدني العُماني  -12

 قانون اإلثبات العُماني  -13

 قانون التأمين الُعماني -14

 القانون المدني المصري )الحقوق العينية األصلية والتبعية(  -15

 النظام القانوني للشهر العقاري المصري -16

 المصريقانون اإلجراءات الجنائية  -17

 قانون العمل والتأمينات االجتماعية المصري -18

 حقوق اإلنسان في االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية -19

 قانون الجنسية وجوازات السفر االتحادي اإلماراتي -20

 قانون المرافعات القطري -21

 أصول التنفيذ الجبري في قانون المرافعات القطري -22

 قانون االثبات القطري -23

 ماجستير(مرحلة الدراسات العليا/) قانون المرافعات المدنية دراسات تطبيقية في -24

 ماجستير(مرحلة الدراسات العليا /) تحكيم الطوارئ -25
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 األنشطة المختلفة

 التاريخ اسم النشاط / نوعه النوع

 ين" التحكيم في عقود الشراكة بين القطاع .1 أبحاث علمية منشورة

 العام والخاص دراسة مقارنة بين القانون

 المصري واإلنجليزي والفرنسي". محكم

بمجلة العلوم القانونية ومنشور 

كلية الحقوق جامعة عين –واالقتصادية 

 .2012سنة يوليو  عدد-شمس

" في قانون " الحماية اإلجرائية للمعوقين  .2

محكم  المرافعات والتنفيذ الجبري.

بمجلة العلوم القانونية  ومنشور

عين  كلية الحقوق جامعة–واالقتصادية 

 سنة-الجزء األول-عدد يناير –شمس 

2014. 
في قانون  مبدأ عدم التناقض اإلجرائي" .3

مجلة القانون منشور ب".  المرافعات

-كلية الحقوق جامعة القاهرة-واالقتصاد

 .2015سنة  عدد
" تحكيم ما قبل التحكيم )تحكيم  .4

الحقوق  منشور بمجلةالطوارئ(". 

 يلبحوث القانونية واالقتصادية التوا

 ةاإلسكندريتصدرها كلية الحقوق جامعة 

   .2015العدد الثاني سنة 
"تحكيم الطوارئ في منازعات   .5

محكم ومنشور في السجل االستثمار". 

العلمي للمؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –

)المجلد الثالث( سنة -السعودية –

حتى  3089م. ص2015ه/1436

 .3128ص
تأمينات قضائية في مجال فكرة "نحو   .6

محكم ومنشور بمجلة التنفيذ الجبري". 

كلية –العلوم القانونية واالقتصادية 

عدد سنة -الحقوق جامعة عين شمس

2016. 
" الحماية المستعجلة في التحكيم   .7

جلة محكم ومنشور بمالرياضي". 

وق جامعة كلية الحق– القانون واالقتصاد

 .2017سنة  8 شهر عدد-القاهرة
" التحكيم في منازعات الفضاء الخاصة".  .8

منشور على الموقع  ،محكمبحث 

"قضايا  لمؤتمر الدوليل االلكتروني

معاصرة في القانونين الجوي 

الشارقة/كلية  جامعة-"والفضائي

 (.اإلمارات-القانون

2012 

 

 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2017 
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"الحماية التحكيمية المستعجلة والطارئة  .9

بحث منشور في منازعات الرياضة ". 

 Lexis ®Middle East على
Law   بالموقع اإللكتروني

http://www.lexismiddleea
st.com/ 

 

 

2018 

 أبحاث علمية في

 مرحلة الدراسات العليا)الماجستير( 

الحق في اإلثبات كأحد تطبيقات حرية " .1

دبلوم ". ) الدفاع أمام القضاء المدني

القانون الخاص(. تحت إشراف 

أستاذ -الدكتور/ وجدي راغب فهمي

 المرافعات.
توقيع المحامي على صحف الدعاوى " .2

". )دبلوم القانون اإلجرائي(. والطعون

تحت إشراف الدكتور/ حمدي عبد 

 أستاذ القانون المدني.-الرحمن

2005/2006 

 

 

2006/2007 
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 كتب منشورة

 

 

كة بين القطاع التحكيم في عقود الشرا"  .1

دار النهضة “.  العام والقطاع الخاص

 جمهورية مصر العربية.-العربية
 

أصول التقاضي وفقا لقانون كتاب في: " .2

".  دار النهضة  المرافعات المصري

 جمهورية مصر العربية.–العربية 
 

أصول التنفيذ الجبري وفقا : "يفكتاب  .3

". دار لقانون المرافعات المصري

جمهورية مصر –النهضة العربية 

 العربية.
 

شرح قانون اإلجراءات "  :كتاب في .4

". دار المدنية والتجارية العُماني

العربية  اإلمارات-الكتاب الجامعي

 .المتحدة)العين(
 

التنفيذ الجبري وفق  لأصو“ كتاب في: .5

قانون اإلجراءات المدنية والتجارية 

-" دار الكتاب الجامعيالعُماني

 .ة)العين(العربية المتحد اإلمارات
 

التعليق على قانون إنشاء : "كتاب في .6

دار  ".المحاكم االقتصادية المصري

جمهورية مصر –النهضة العربية 

 العربية.
 

". لقانونيالتدريب العملي ا: "كتاب في .7

العربية  اإلمارات-دار الكتاب الجامعي

  .المتحدة)العين(
 

االستوبل اإلجرائي في ": كتاب في .8

النهضة  ردا ".قانون المرافعات

 العربية.
تحكيم الطوارئ )تحكيم ما كتاب في: "  .9

 دار النهضة العربية.". (قبل التحكيم
 

 
نحو فكرة تأمينات قضائية في مجال "  .10

 .النهضة العربية ردا ".التنفيذ الجبري
 

". تدابير الحماية القضائية للمعّوقين" .11

 دار النهضة العربية.
 

الحماية اإلجرائية للمعّوقين في "  .12

 ". دار النهضة العربية.ضيةالق
 

 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

2016 
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شرح أصول التنفيذ الجبري في قانون  .13

 المرافعات القطري.
 في طور النشر

أوراق مقدمة في مؤتمرات وندوات 

 علمية وورش عمل ودورات تدريبية.

ني لعقود المشاركة بين "اإلطار القانو .1

( PPPالقطاعين العام والخاص )

 علميةندوة  والتحكيم في منازعاتها".

 –نظمتها المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 –جامعة الدول العربية. شرم الشيخ 

 جمهورية مصر العربية.

 

"مهارات إدارة الجلسات التحكيمية  .2

 وفن صياغة اتفاق وأحكام التحكيم".

نظمتها المنظمة العربية للتنمية  ورشة عمل

جامعة الدول العربية. شرم  –اإلدارية 

 جمهورية مصر العربية. –الشيخ 

 

"أصول صياغة عقود التجارة الدولية  .3

 ندوة علمية .والتحكيم في منازعاتها"

 –نظمتها المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 جامعة الدول العربية.
 
 "قضية تطبيقية في التحكيم". .4

كلية –نظمها مركز التحكيم  ورشة عمل

 الحقوق جامعة عين شمس.

 
 "التحكيم في عقود البترول". .5

نظمها  في دورة تحكيم متعمقة محاضرة

كلية الحقوق جامعة عين –مركز التحكيم 

 شمس.

 
"تحكيم الطوارئ في منازعات  .6

الثاني بكلية  المؤتمر العلمي. االستثمار"

نون جامعة طنطا بعنوان "القا-الحقوق

واالستثمار" بورقة عمل تحت عنوان 

 "تحكيم الطوارئ في منازعات االستثمار".
 
"السياسية التشريعية الجنائية في  .7

سوء استخدام المؤثرات العقلية بين 

االتفاقيات الدولية وقانون مكافحة المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية االتحادي 

ورقة  ".1995لسنة  14اإلماراتي رقم 

لملتقى حماية الدولي الحادي مة عمل مقد

والذي عقد  عشر لبحث قضايا المخدرات

 2015يونيو  11-9خالل الفترة من 

باإلمارات)دبي( برعاية شرطة دبي 

  2011ديسمبر/  5-7

 

 

 

 

 

 

  2012يناير  24-27

 

 

 

 

  2012ماس  5-6

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

 2015إبريل / 29-30

 

 

 

 

 

 

 2015يونيو  9

 

 

 

 

 



 9 

وحكومة دبي وأخرين ومكتب األمم 

المتحدة ومجلس وزراء الداخلية العرب 

 .وآخرين
 
 –التحكيم في عقود الشراكة " .8

مؤتمر ال. "2022واستضافة كأس العالم 

للدولي. مركز قطر للتحكيم  الثاني العالمي

 القطر(. –الدوحة ) للتوفيق والتحكيم
 

ورشة عمل للطالب  "فن المرافعة". .9

 جامعة قطر.–بكلية القانون 
 

"قانون المرافعات القطري في ميزان  .10

الحلقة مداخلة في  لوجستيات التقاضي".

البحثية الثالثة ألعضاء هيئة التدريس للعام 

بعنوان  2017 -2016االكاديمي 

 –"مكافحة ظاهرة البطء في التقاضي" 

 جامعة قطر.  –كلية القانون 
 

الحماية التحكيمية الطارئة " .11

والمستعجلة في منازعات الرياضة". 

المؤتمر الدولي بحث مقبول للمشاركة في 
: رؤى معاصرة" حول "القانون والرياضة

في دولة قطر باالشتراك مع اللجنة 
األولمبية القطرية وكلية اآلداب والعلوم 

 )قسم الرياضة( بجامعة قطر. 
 

"التحكيم في منازعات الفضاء  .12

في  بحث مقبول للمشاركة الخاصة".

"قضايا معاصرة في  المؤتمر الدولي

 جامعة-"القانونين الجوي والفضائي

 .اإلمارات-الشارقة/كلية القانون
 

المالية  "التحكيم في المنازعات .13

دورة تدريبية بغرفة  والمصرفية".

مركز قطر الدولي للتوفيق  –فطر 

 والتحكيم )أربعة أيام(.
 

" قانون التحكيم القطري الجديد رقم   .14

 : ما له وما عليه"2017( لسنة 2)
مستقبل " ورقة بحثية مقدمة في المؤتمر

-الطرق البديلة لفض المنازعات"

مركز  – /كلية القانونقطر جامعة

 ة.القانون والتنمي

 

 

 

 

 .2016أكتوبر  18/19

 

 

 

األول من ديسمبر  – 2016نوفمبر  17

2016 . 

 

 2016ديسمبر  6

 

 

 

 

 

 2017فبراير  20و 19

 

 

 

 

 

 

 .2017فبراير  22-23

 

 

 

 

 

 .2017ابريل   19- 16

 

 

 . 2017مايو   17
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 مهمة علمية لمرحلة ما بعد الدكتوراه -1 مهمات علمية بالخارج

(Postdoctoral ) يونلبجامعةIII 

من السفارة  مقدمة بمنحة فرنسا، –( 3)

 الفرنسية بجمهورية مصر العربية.

 

مرحلة ما بعد مهمة علمية ل  -2

( Postdoctoralلدكتوراه)ا

الواليات  –بجامعة جورج تاون 

  .المتحدة األمريكية

 2012سبتمبر  15في الفترة من )2012

 .(2013مارس  15حتى 

 
 

 

 

 

 

 2013في الفترة من أول يوليو )2013

 (2013سبتمبر  30حتى 
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)مشاركة بأوراق مؤتمرات علمية 

 بحثية(

بكلية  المؤتمر العلمي الثاني-1

جامعة طنطا بعنوان "القانون -الحقوق

بورقة عمل تحت عنوان  واالستثمار".

"تحكيم الطوارئ في منازعات 

 االستثمار".

حماية الدولي الحادي عشر  ملتقى-2

لبحث قضايا المخدرات والذي عقد 

باإلمارات)دبي( برعاية شرطة دبي 

وحكومة دبي وأخرين ومكتب األمم 

لداخلية المتحدة ومجلس وزراء ا

. بورقة عمل تحت العرب وآخرين

عنوان "السياسية التشريعية الجنائية في 

سوء استخدام المؤثرات العقلية بين 

االتفاقيات الدولية وقانون مكافحة المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية االتحادي 

 ".1995لسنة  14اإلماراتي رقم 

المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم -3

المعهد تحت تنظيم  اقع(.)اآلفاق والو

العالي للقضاء في جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية 

 ، وفريق التحكيم السعودي.السعودية

بورقة " تحكيم الطوارئ في منازعات 

 االستثمار".

المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم -4  

. مركز قطر للتوفيق والتحكيم للدولي

، بورقة " التحكيم في القطر( –الدوحة )

عقود الشراكة بين رؤية قطر الوطنية 

و استضافة كأس العالم  2030

2022." 

"القانون والرياضة: الدولي  المؤتمر-5

في دولة قطر باالشتراك رؤى معاصرة" 
مع اللجنة األولمبية القطرية وكلية اآلداب 

  . والعلوم )قسم الرياضة( بجامعة قطر
ئة والمستعجلة في بورقة " الحماية الطار

 منازعات الرياضة".

"قضايا معاصرة في  الدولي المؤتمر-6

 جامعة-"القانونين الجوي والفضائي

ت. بورقة " اإلمارا-الشارقة/كلية القانون

 التحكيم في منازعات الفضاء الخاصة".

مستقبل الطرق البديلة لفض " المؤتمر-7

 – /كلية القانونقطر جامعة-"المنازعات

نون والتنمية، بورقة " قانون مركز القا

( لسنة 2التحكيم القطري الجديد رقم )

 : ما له وما عليه".2017

 

 

 2015إبريل / 29-30

 

 

 

 

 2015يونيو  9-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-28 الموافق:األحد واالثنين  ايوم

 .م(2015)هـ 29/12/1436

 

 

 

 

 

 .2016أكتوبر  18/19يوما 

 

 

 

 

 

 . 2017فبراير  19-20

 

 

 

 

 .2017اير فبر 22-23

 

 

 

  2017مايو  17
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المجتمع  أعمال المشاركة في خدمة

 البيئةتنمية و

بنقابة  مقيد بالجدول العام يمحام (1

المحامين بجمهورية مصر العربية )اآلن مقيد 

 .غير مشتغلين(

بمركز التدريب  للمحامين مدرب قانوني (2

 .)مصر(التابع لوزارة اإلنتاج الحربي

إلنسان لطالب مادة حقوق ا محاضر (3

المعهد الفني للتمريض بمستشفى عين شمس 

 التخصصي.

منظمة العربية بال قانوني معتمد رخبي (4 

 .دارية المنبثقة عن جامعة الدول العربيةاإل

مراكز التحكيم بالتحكيم  فيمحاضر  (5

كومية والخاصة المختلفة بأنحاء المحلية الح

  .مصر العربية جمهورية

رافعات بأكاديمية لمادة الم رمحاض (6

 جمهورية مصر العربية.  –الشرطة 

بجمهورية مصر  قانوني رمستشا (7

العربية والعمل في االستشارات القانونية 

 الدولية لمدة عامين.

إجراءات الشهر  في قانون ر( محاض8

جامعة عين -دبلوم الخبراء العقاريين-العقاري

 شمس

بجامعة جورج تاون  قانوني رمستشا (9

في " الحماية القانونية للمعوقين" –ية األمريك

 أشهر. 4لمدة -

دولة –لدى وزارة الداخلية  قانوني ر( خبي10

 اإلمارات العربية المتحدة.

10/2005 -2006 

 

 

2009/2010 

 

12/2010 

 

 وحتى اآلن. 2011ديسمبر 

 

2011 

 

 

2011/2012 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

(7/2013- 31/9/2013) 

 

 2016وحتى سبتمبر  2015ديسمبر  
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االشتراك في البرامج التلفزيونية 

 واإلذاعية

جمهورية مصر  –برنامج إذاعة الشباب -1

 25العربية عن "التداعيات القانونية لثورة 

 يناير".

برنامج "مشوار" على القناة الثانية -2

 الفضائية المصرية عن" التحكيم الدولي".

2011 

 

 

2012 

لجان الثقافية اإلشراف على أنشطة ال( 1 ةأنشطة جامعي

 والفنية والرياضية واالجتماعية والرحالت.

 

 اإلشراف على أنشطة لجنة األسر. (2

 

اإلشراف على أنشطة وندوات جمعية ( 3

 المرافعات وجمعية البحث الجنائي.

 

 .ف على المحكمة التدريبية السنويةاإلشرا( 4

 

اإلشراف على المحكمة الصورية ( 5

نية والجنائية ونموذج محاكاة القضايا المد

 واألحوال الشخصية واإلدارية والتحكيم.

 

اإلشراف على الزيارات العلمية للمحاكم ( 6

 .ومجلس الدولة وأكاديمية الشرطة

 

العمل كنائب رائد لعديد من األسر  (7

 .)مصر(اتحاد الطالب-الطالبية

 

مشارك في مركز ضمان الجودة  وعض (8

 شمسبكلية الحقوق جامعة عين  –واالعتماد 

 .)مصر(

 

مشارك في مشروع اعتماد برنامج  وعض (9

بكلية الحقوق جامعة عين  اإلنجليزيةالشعبة 

  مصر() .شمس

 

كلية  –رئيس جمعية المرافعات العمل ك (10

 .)مصر(جامعة عين شمس  –الحقوق 

 

 معاون مدير الشعبة اإلنجليزية (11

 
ات اإلشراف على انتخابات القياد (12

 مصر(.)قناة السويس( الجامعية )جامعة 

 

 –ورائد جمعية حقوق اإلنسان  سمؤس (13

 بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

مدير معمل الشعبة الفرنسية بكلية  (14

 جامعة عين شمس –الحقوق 

2005-2013 

 

 

2005-2013 

 

2005-2013 

 

 

2005-2013 

 

2005-2013 

 

 

2006-2012 

 

 

2012-2013 

 

 

2009 -2013 

 

 

 

2010 -2013 

 

 

 

2011-2013 

 

2011/2012 

2011/2012 

2012 

 2013حتى سبتمبر  2013ابريل 
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محقق قانوني مع الطالب بجامعة عين  (15

 شمس.

بالشعبة بالكلية عضو في كنتروالت  (16

 العربي واإلنجليزية

اديمي على العيادة المشرف األك (17

القانونية وتدريب الطالب على المحاكم 

الصورية بكلية البريمي الجامعية )سلطنة 

 عمان(.

عضو لجنة البحث العلمي والدراسات  (18

 سلطنة عمان(.)العليا بكلية البريمي الجامعية 

 2013يوليو -2013يناير

2006-2013 

 

 2016حتى  2014

 

 

 2016حتى 2015

  )حضور(  تدريبيةدورات 
 

 

  

 أخالقيات البحث العلمي. (1
  .استخدام التكنولوجيا في التدريس (2
 الفعال.العرض  (3
إنشاء أبحاث تنافسية على المستوى  (4

 .العالمي والمحلي

 النشر الدولي. (5

 ظام الساعات المعتمدة في التدريس.ن (6

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب. (7
 communicationمهارات االتصال.  (8

skills 
 .Team workإدارة الفريق البحثي  (9

 .آداب وسلوكيات المهنة (10
تحويل المقرر الدراسي إلى مقرر  كيفية (11

إلكتروني وكيفية تفعيل مكتبة الوسائط 

 الرقمية.

حول" اتفاقيات حقوق اإلنسان  (12

 وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة".

، ومعايير والبرامجتوصيف المقررات  (13

 األوروبي.االعتماد الدولية بنظام النقاط 

 تنظيم المؤتمرات العلمية. (14

 خطيط االستراتيجي.الت (15

 إعداد مشروعات البحوث التنافسية. (16

الجوانب المالية والقانونية في األعمال  (17

 الجامعية.

تقنيات التعليم  –تدريب المدربين  (18

 TTT (Train The Trainer)المسرع 
-Accelerated Learning 

Techniques. –  بشهادة دولية معتمدة

-ILM)ن من القيادة واإلدارة الدوليي

International Leadership and 
Management )-.بريطانيا 

ورشتان عمل في " االختبارات  (19

 .Blackboardااللكترونية" على نظام 

  النزاهة األكاديمية (20

 2012-2011-2010في األعوام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

2012 

 

2016 

2016 

2016 

2016 

 

6/2016 

 

 

 

 

 

 2016أكتوبر  31

 

 2016نوفمبر  7
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اإلشراف على الرسائل 

 (والماجستير العلمية)الدكتوراه

 

 

 

 

 

 

 

رسالة دكتوراه بعنوان "حدود مبدأ  (1

سلطان اإلرادة في التحكيم التجاري الدولي". 

 بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

 

رسالة دكتوراه بعنوان "خصوصية  (2

التحكيم في مجال تسوية منازعات عقود النقل 

ة الحقوق جامعة عين والتكنولوجيا". بكلي
 شمس.

 

رسالة ماجستير بعنوان "اإلثبات بالقرائن  (3

في الفقه اإلسالمي والقانون القطري: دراسة 

 -فقهية مقارنة". كلية الدراسات اإلسالمية
 جامعة حمد بن خليفة .

 

3/11/2012 

 

 

 

24/9/2013 

 

 

 

 

10/2017 

تحكيم األبحاث في المجالت العملية 

 المحكمة  

ن: " نظرية المواعيد اإلجرائية" بحث بعنوا 

دراسة تحليلية مقارنة في القانونين اإلماراتي 

)تحت قطر  -والفرنسي. المجلة الدولية للقانون

-2223الرقم التسلسلي المعياري الدولي 

859X). 

 2016نوفمبر  14

 العضويات في جمعيات أو مؤسسات أو مراكز

 التاريخ اسم المؤسسة العضويةنوع  العنوان

عضوية ومساعد  جمهورية مصر العربية –القاهرة 

 رائد الجمعية

–كلية الحقوق  –جمعية المرافعات 

 جامعة عين شمس

 حتى اآلن. 2005

 –كلية الحقوق  –مركز التحكيم  محكم دولي معتمد جمهورية مصر العربية  –القاهرة 

 جامعة عين شمس

 حتى اآلن.-2009

 حتى اآلن. 2011 نادي قضاة مصر ية فخرية عضو جمهورية مصر العربية–القاهرة 

دارية المنبثقة المنظمة العربية اإل خبير معتمد جمهورية مصر العربية  –القاهرة 

 العربية.عن جامعة الدول 

 حتى اآلن.-2011

غرفة ) ICCاتحاد شباب التحكيم  عضوية فرنسا-باريس

 التجارة الدولية بباريس(

 حتى اآلن.-2013

 مؤسسة التحكيم الدولي بباريس ضويةع فرنسا-باريس
International Arbitration 

Institute(IAI) 

 حتى اآلن. 2015

عضوية رقم  إنجلترا  –لندن 
118187 

محكمة لندن للتحكيم الدولي 

(LCIA-London Court Of 
International 

Arbitration). 

 

 

 

 

 

 

 حتى اآلن. 2015

 

 

 

 

 



 16 

 مهارات الحاسوب
 

 المستوى وببرامج الحاس

  ممتاز  مايكروسوفت أوفيس

ICDL شهادة ( آخر إصدارUN09073493) 

 المهارات اللغوية

 محادثة القراءة الكتابة اللغة

 ممتاز   ممتاز   ممتاز   العربية

 ممتاز   ممتاز   ممتاز    اإلنجليزية

  ممتاز  ممتاز  ممتاز (DELFالفرنسية )

 اجعونالُمر

 99444439-968+ رقم االتصال محمد مرسي زهرةأ.د/  م ( االس1

جامعة عين -زميل بكلية الحقوق ة المهنيةالصل

 شمس.
 Zahralaw100@hotmail.com البريد اإللكتروني

المدني ومدير برنامج أستاذ القانون  المسمى الوظيفي

 القانون بكلية البريمي الجامعية )عُمان(
 عين شمس. جامعة –كلية الحقوق - العنوان

 كلية البريمي الجامعية.-

 65050175-971+ رقم االتصال أ.د/ محمد الشافعي ( االسم 2

 melshafie@sharjah.ac.ae البريد اإللكتروني جامعة عين شمس.-زميل بكلية الحقوق ة المهنيةالصل

 جامعة عين شمس.–أستاذ بكلية الحقوق - المسمى الوظيفي

لقانون أستاذ مشارك، رئيس قسم ا -

 جامعة الشارقة–كلية القانون -العام

 جامعة الشارقة.–كلية القانون  العنوان

 


