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Tel: 280 
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Biographical 
sketch: 
(Academic Degrees- 
Fellowships and 
Associations) 

 بتقدير – 2008 – جـــامعة القاهرة – كلية الحقوق –دكــتوراه في القانون     
 ممتاز.

 االلتزام الحزبي والحياة النيابيةفى موضوع : 

  2002 – جــامعة القاهرة –كــليـة الحـقـــوق  –ماجسـتير القانون 
  بتقدير جيد.2002 جامعة القاهرة – كلية الحقوق –دبلوم القانون العام 

   بتقدير جيد .2001 جامعة القاهرة – كلية الحقوق –دبلوم القانون الجنائي 
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 األنشطة التدريسية :

 تدريس المقررات اآلتية بكلية الدراسات القانونية جامعة فاروس باإلسكندرية:

 .تدريس مقرر النظم السياسية للفرقة األولي  -
 .تدريس مقرر القانون الدستوري للفرقة األولي -
 .تدريس  مقرر القانون اإلداري للفرقة الثانية -
 .تدريس مقرر أحكام وتقاليد المهنة للفرقة الثانية -
 .تدريس مقرر القضاء اإلداري للفرقة الثالثة -
 .تدريس مقرر قانون حماية البيئة للفرقة الرابعة -
 .تدريس مقرر مناهج البحث للفرقة األولي -

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

   التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من التعليم جودة معتمدة في  ثالث دورات

  الذاتية الدراسة عمل كيفية - األولي عن

 والخارجيين، الداخليين المراجعين عن - والثانية

 - والثالثة عن توصيف المقررات وتوصيف البرنامج.
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Publications: : األبحــــاث 

 الواقع بين  العدالة بعنوان اإلسكندرية جامعة الحقوق كلية مؤتمر في -المشاركة
   2012ديسمبر 20  إلي  19   من الفترة عن فلسطين بفندق والمنعقد والمأمول
 والتي " القضائية الوظائف تقلد في المساواة مبدأ " بعنوان بحثية بورقة فيه وشاركت

 .المؤتمر بمجلة نشرها تم

-المشاركة في ورشة العمل بعنوان "المرأة والدين والعدالة االجتماعية " التي أقامتها 
المركز الثقافي السويدي في المركز الثقافي السويدي في اسطنبول بتركيا في الفترة من  

  والمشاركة بورقة بحثية .2014 فبراير 10-11

 30-المشاركة في المؤتمر األول عن القانون الجنائي اإلسالمي والمنعقد في الفترة من 
 في فندق رامادا بالزا في أنطاليا بتركيا بورقة بحثية 2015 مايو 3ابريل و حتى 

بعنوان " الجرائم السياسية بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي" والذي تم 
نشرها بمجلة مصر المعاصرة التابعة للجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء 

 والتشريع .

-المشاركة بتمثيل جامعة فاروس في اجتماع لجنة االستماع المنبثقة عن لجنة 
 .2014الخمسين التي قامت بوضع دستور مصر 

المشاركة ممثال للكلية في وفد جامعة فاروس الموفد لحضور مؤتمر "تطوير الجامعات 
  المنعقد بالقاهرة .2013الخاصة " المنعقد عام 
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بمجلة " مبدأ المساواة في تقلد الوظائف القضائية " نشر بحث بعنوان . -

بكلية الحقوق جامعة  2012مؤتمر العدالة بين الواقع والمأمول في عام 
 .اإلسكندرية

تنازع االختصاص بين محكمة األمور المستعجلة " نشر بحث بعنوان  -
بمجلة روح القوانين التابعة لكلية الحقوق " ومحكمة القضاء اإلداري 

 .2015جامعة طنطا في عام  
العدالة االجتماعية في الدساتير الحديثة كعنصر " نشر بحث بعنوان  -

ضمن مؤتمر القانون والعدالة االجتماعية  " جوهري من عناصر المواطنة
 .2014في مجلة كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية عام 

الجرائم السياسية بين الشريعة اإلسالمية والقانون " نشر بحث بعنوان  -
 .2015بمجلة مصر المعاصرة عام " الوضعي 

 علي محاكمة 2014 لسنة 136نشر بحث بعنوان " أثر القرار بقانون رقم 
 .2016المدنيين أمام القضاء العسكري" بمجلة كلية الحقوق جامعة طنطا عام 


