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 التخصص الكلية الجامعة  تاريخه ــلمؤهـال م
 قانون  الحقوق  أسيوط 2006 ليسانس الحقوق  1
ماجستير في  2

 القانون 
 قانون عام الحقوق   سيوطا 2008

   قانون عام إداري  الحقوق  أسيوط  2017 دكتوراه  3
 
 

 والندوات والمحاضرات وورش العمل الدورات التدريبية: 

  

 الجهة المنظمة البرنامج م
1.  3 
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 .الخبرات العملية 

  

 الوظيفة
 )حاليا(

كان م أستاذ مساعد
 العمل

 2022-2021 الفترة جامعة المستقبل 

مكان  أستاذ مساعد الوظيفة
 العمل

 2021-2020 الفترة كليات عنيزة

 
 كاديمية التي درستهاالمقررات األ:  

 

 الفصل الدراسي عدد الساعات المستوي  المقرر

 1441 3 الثالث القانون اإلداري 

 1441 3 السادس اإلداري القضاء 

 1441 2 السابع العقود اإلدارية 
 1439 3 الثامن  والشخصيةالضمانات العينية 

 1439 3 السادس نظام العمل والتأمينات 
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 1441 3  مقرر نظام الخدمة المدنية 

 1443 2  التنظيم القضائي. مق  -3

 1441 3  مقرر العقود المسماة 

 1441 33  ةمقرر تنفيذ االحكام القضائي

 1441 3  مبادئ النظام التجاري 

 14411 3  األوراق التجارية

 1441 3  القانون الدولي العام

 1441 3  األحوال الشخصية 

 1441 3  صياغة وتحليل النصوص 

 1441 3  أنظمة التمويل العقاري 

 1443 3  المرافعات الشرعية

 1443 3  الملكية الفكرية

 
 

 اث:حالمؤلفات واألب 

 مكان وسنة النشر عنوان المؤلف أو البحث م
النظام القانوني الختصام الغير في الخصومتين •  .1

دراسة نظرية تحليلية تطبيقية  –اإلدارية والمدنية 
 مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، 

م 2022ة دار الفكر العربي ، القاهر 
. 

طعن الخارج عن الخصومة امام القضاء اإلداري •
حليلية تطبيقية مقارنه بين تدراسة نظرية -والعادي

القانون المصري والفرنسي. دار الفكر العربي ، 
 م .2022القاهرة 

م 2022دار الفكر العربي ، القاهرة 
. 
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 خري:  مهارات آ 

 
 عمال اإلدارية المكلف بهاألا: 

  

 الجهة المنظمة العمل اإلداري  م
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل  لجنة ضمان الجوده 1
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل وحدة شؤون الطلبة والخريجين  2
 نسانية جامعة المستقبل كلية العلوم اإلدارية واإل لجنة مراجعة التوصيفات 3
عضو باللجنة التوجيهية إلعداد الدراسة الذاتية  4

 .لبرنامج الحقوق 
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل 

لدراسة الذاتية ضو باللجنة التوجيهية إلعداد اع 5
 . لبرنامج الحقوق 

 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل 

تدخل الغير في الخصومتين المدنية واإلدارية ،   .2
 م .2022ربي ، القاهرة دار الفكر الع

م 2022دار الفكر العربي ، القاهرة 
. 

 –الطلبات العارضة وفقًا لنظام المرافعات الشرعية   .3
دراسة نظرية تحليلية تطبيقية مقارنة بين النظام 

 السعودي والقانون المصري 

 جاري النشر

تنفيذ االحكام اإلدارية والمشكالت التي يثيرها في   .4
 سعوديةالمملكة العربية ال

 جاري النشر

 المهارات  نوعية المهارة   
  

 الكتابة القراءة التحدث اللغة اللغات
 مقبول مقبول  مقبول اإلنجليزية

    
 الحاسب اآللي  خرى   مهارات آ
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 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل  س لجنة االرشاد االكاديميرئي 6
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل  امين المجلس االستشاري الطالبي   7
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل  لجنة مصادر التعلم  8
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل  لجنة  مناقشة أبحاث التخرج 9
 مصر  –جامعه جنوب الوادي  –كلية الحقوق  تصحيح اختبارات مرحلة الماجستير  10
 كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة المستقبل  لجنة األنشطة الطالبية 11
 
 

 وهللا ولي التوفيق ،،،


