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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 سيرة مختصرة

 علي إبراهيم محمد شاكر 

  / بالمملكة العربية السعوديةمقيم مصري / مسلم / متزوج. 

 mr_ibrahim_shaker@hotmail.com   

   00201022664055  00966542587719ــــ 

  كلية   شرفجيد جدا مع مرتبة ال \ 2013يونيو دكتوراة بتاريخ   \تخصص قانون تجاري  \دكتور في القانون الخاص /

 .الحقوق جامعة المنصورة

  ول على سنوات منذ الحص 4خبرة  –منذ الحصول على درجة الماجستير  والتدريس كاديميسنوات بالعمل األ 8خبرة

 القانونية.سنوات في مجال المحاماة واالستشارات  8خبرة   \الدكتوراة 

  بريدة  –األهلية  كليات القصيم –كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية قسم الحقوق  –أستاذ مساعد بقسم القانون التجاري– 

 حتى تاريخه. 2015هــ / سبتمبر  1436منذ  – المملكة العربية السعودية

  2015تى أغسطس ح 2014منذ مارس  –محاضر في القانون الخاص بالجامعة األمريكية بالقاهرة. 

 العام الدراسيو 2013/2014العام الدراسي  –جاري كلية الحقوق جامعة المنصورة محاضر في القانون الت 

2014/2015. 

 2013/2014لية فرع كفر الشيخ العام الدراسي دكتور منتدب للتدريس بالجامعة العما. 

  ديد من عر في المحاض \جنبية بنظام التعلم عن بُعد وبعض الجامعات األ \محاضر بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة

 حتى تاريخه. 2008منذ  –مراكز التدريب القانونية 

  دراساتة للالعدال محاضر بأكايمية \مدرس القانون التجاري والتحكيم الدولي بكلية القانون والسياسة جامعة فان هولند 

 حتى تاريخه. 2008منذ  –القانونية واالقتصادية 

 2015إلى  2014من  –ة للتحكيم واالستشارات القانونية لمكتب الفني بمركز العدالمدير ا. 

 2015إلى  2014من  -لجمعية العربية للعلوم القانونية المدير التنفيذي ل. 

 5 مقاالت 3/  بحث محكم 3 \ ةكتب منشور. 

 ري ومجاالتالتجا ي والقانون والتحكيمحاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال البحث العلمي والعمل األكاديم 

 أخرى متنوعة.

 تحدث ولي كمكيم التجاري الدالمشاركة في العديد من الدورات وورش العمل والمؤتمرات والندوات في القانون والتح

 ومدرب ومنظم.

 .العمل في جميع اللجان األكاديمية واإلدارية التي كلف بها بالتوازي مع العمل الجامعي 

 غة اإلنجليزية تحدثا وكتابةإجادة الل. 

 اإللمام بكافة مهارات الحاسب األلي. 

mailto:mr_ibrahim_shaker@hotmail.com


2 

 

 .استخدام جميع الطرق التقليدية والحديثة في التدريس والشرح 

 .عضو في العديد من الجمعيات العلمية والمهنية 

 ةالبشريالقانون والتنمية و لفي مجا حاصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير للمشاركة في أنشطة مختلفة. 

 .باع كبير في خدمة وتنمية وتطوير المجتمع والبيئة 
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  محمد شاكر علي إبراهيمم : ـــــــــــاالس

  12/1/1985  تاريخ الميالد : 

  مصري ة : ـــــــالجنسي

  مسلم ة : ــــــانــــالدي

  متزوجالحالة االجتماعية : 

 الحالة العسكـريـة : اعفاء نهائى 

 :وانـــــــــــــــالعن

   –شللللللللللللللارع ريللللللللللللللا  ياسللللللللللللللين متفللللللللللللللرع مللللللللللللللن شللللللللللللللارع الجللللللللللللللالء   91    محللللللللللللللل الملللللللللللللليالد:

 .جمهورية مصر العربية –الدقهلية  محافظة –المنصورة مدينة 

  جمهورية مصر العربية. –الجيزة  –المريوطية هرم     : 2015إلى  2011اإلقامة من 

 .لسعوديةاالمملكة العربية  –منطقة القصيم   -بريدة  – المنتزهحي     :حتى تاريخه 2015من  ةــاليــة الحــــامـــاإلق

 وسائل االتصال:

                           Mr_Ibrahim_Shaker@hotmail.comالبريد االلكتروني : 

 00966542587719      -  (002) 01022664055                          ف :ـاتـاله

 Ibrahim Mohamed Shaker @ FaceBook      موقع التواصل االجتماعي: 

 الصفحة الرسمية للدكتور إبراهيم شاكر    

 

 

 ون التجارى قسم القان \القانون الخاص  –كلية الحقوق: \ جامعه المنصورة \قانون ال في ةدكتوراحاصل على درجة ال– 

مع المالية  ات سمسرة األوراقـات بين شركـالتحكيم في المنازع" في موضوع  2013يو نمنذ يو التجاريفرع التحكيم 

علما  –رف بة الشبتقدير جيد جدا مع مرت .مقارنة بين القانون المصري والقانون األمريكي( تحليلية دراسة" ) العمالء

  بأن هذا أعلى تقدير تمنحه الكلية.

 مين هما :ويتكون من دبلو . 2008 عام  من جامعة المنصورة \ بتقدير جيد  ر في الحقوقدرجة الماجستي ىحاصل عل 

 2008عام دور مايو جيد  جامعة المنصورة بتقدير كلية الحقوق من "القانون العام"دبلوم الدراسات العليا في   .1

  .الترتيب الثامن –

  البيانات الشخصية البيانات الشخصية 

  ت العلمية ت العلمية المؤهـــالالمؤهـــال
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عام و دور ماي جامعة المنصورة بتقدير جيد حقوقكلية ال من "الدراسات القضائية"دبلوم الدراسات العليا في   .2

 الترتيب الثالث . – 2007

 2006جامعة المنصورة دور مايو عام  كلية الحقوق ليسانس الحقوق من ىحاصل عل  . 

 

 

 

 

  ::والعمل األكاديميوالعمل األكاديمي  الخبرات التدريسيةالخبرات التدريسية    ((11

   سلنوات منلذ سلنوات منلذ   44بلرة بلرة خخ  ––والتدريس منذ الحصول على درجة الماجسلتير والتدريس منذ الحصول على درجة الماجسلتير   كاديميكاديميسنوات بالعمل األسنوات بالعمل األ  99خبرة خبرة

  ..الدكتوراةالدكتوراة  درجةدرجة  الحصول علىالحصول على

 :الجامعات 

  القصيم( : –حتى تاريخه )المملكة العربية السعودية  2015سبتمبر  \هــ  1436منذ 

  بريلدة  –ليلة كليلات القصليم األه –كلية العللوم اإلداريلة واإلنسلانية قسلم الحقلوق  –أستاذ مساعد بقسم القانون التجاري– 

  .السعوديةالمملكة العربية 

 

  جمهورية مصر العربية( : 2015حتى أغسطس  2012منذ يناير( 

 2015حتى أغسطس  2014منذ مارس  بالجامعة األمريكية بالقاهرة خاصمحاضر القانون ال. 

 2015\2014 العام الدراسيو 2014\2013قوق جامعة المنصورة العام الدراسي محاضر في القانون التجاري كلية الح. 

  2014\2013العام الدراسي  امعة العمالية فرع كفر الشيخبالجمحاضر. 

  حتللى  2014منلذ ملارس  –ملدرس القلانون التجلاري والتحكليم اللدولي بأكاديميلة العداللة للدراسلات القانونيلة واالقتصلادية

 تاريخه.

   ة "فلان هولنلد" منلذ ( بكليلة "القلانون والسياسلة" بجامعلالتجاري اللدولي )القانون التجاري / التحكيمفي محاضر قانوني

حتللى  2012يوليللو  13وصللدر القللرار اإلداري بتللاريخ  \ 100255معللين بقللرار رقللم  .212041رقللم  ID – 2012ينللاير 

  تاريخه.

 :مراكز التدريب 

 2013بتمبر منذ س حكميين الدوليينمحاضر في التجارة الدولية والتحكيم التجاري الدولي بالمركز االستشاري إلعداد الم 

 .2015حتى مايو 

 ى تاريخه.حت 2012سبتمبر شارات القانونية. منذ محاضر بقسم "التعليم والتدريب" بمركز العدالة للتحكيم واالست 

    الخبراتالخبرات
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 2013حتى  2011واالستشارات القانونية منذ  محاضر بغرفة الدلتا للتحكيم. 

  ادة خبرة شه – 2014إلى  2010محاضر قانوني بمركز أبحاث الجريمة بجامعة بني سويف لمدة أربع سنوات الفترة من

 تدريسية معتمدة وموثقة من الخارجية المصرية.

  

  ::بالتفصيلبالتفصيل  المحاضرات وورش العملالمحاضرات وورش العمل

 تحكيم ة في الالمهني االحترافية وذلك لباحثي الدكتوراة –يد تدريس مقرر أصول ومهارات البحث العلمي القانوني الج

أكاديمية العدالة  ة من قبل معهد أوسلو بالنرويج بالتعاون معالمقام – 2016/2017 –الدفعة الرابعة  –التجاري الدولي 

كي عن طريق برنامج بالك بورد األمري  On Lineنظام التعلم عن بعد  –واالقتصادية  يةللدراسات القانون

Blackboard . 

  لعربية للغتين ابا الدبلوم االحترافي في التحكيم التجاري الدوليوذلك لطالب  –تدريس مقرر التحكيم التجاري الدولي

 يةندراسات القانوكاديمية العدالة للعهد أوسلو بالنرويج بالتعاون مع أالمقامة من قبل م – 2016/2017 –واإلنجليزية 

 . Blackboardعن طريق برنامج بالك بورد األمريكي   On Lineنظام التعلم عن بعد  –واالقتصادية 

  البنوك  العقود التجارية وعملياتو -في النظام السعودي  لتجاريةالقانون التجاري والشركات ا مقررات:تدريس– 

رة نون التجاوقا –واألوراق التجارية واإلفالس في النظام السعودي  –القانون البحري والجوي في النظام السعودي و

 صول دراسيةف 6 على مدار /وأصول الملكية الفكرية طبقا للنظام السعودي –الدولية في المملكة العربية السعودية 

لقسم  والسابع والثامن الرابع والخامس والسادسللمستويات  – حتى تاريخه 1436 – 2015منذ سبتمبر  متتالية

 كليات القصيم األهلية. –كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  –الحقوق 

 الدراسيلعام ا – ورة/ جامعة المنص كلية الحقوق  -التجارية / اإلفالس قاألورا–القانون التجاري  مادة االنتداب لتدريس 

 إفادة تدريس معتمدة وموثقة من الجامعة والخارجية المصرية. -2014/2015والعام الدراسي  2013/2014

 035واد تدريس م -  CLAC - ا ل التكنولوجينق \ الشركات التجارية \الملكية الفكرية  \القانون التجاري  وهي: مبادئ\ 

تخصصي ال برنامجلابالجامعة األمريكية لطالب  -اإلفالس  \االستيراد والتصدير  \ماد المستندي االعت \خطابات الضمان 

 ن بالتشييدلمهتميا)للمهندسيين والمحاميين والمحاسبين  التشييد والبناء في الدراسات التعاقدية والقانونية في صناعة

 .2014عام   -CLAC -وفض منازعاته(  

 ام الدراسي الع -ثة والثال \ لطالب الفرقة األولى –انون في الجامعة العمالية فرع كفر الشيخ الق مواد االنتداب لتدريس

 شهادة خبرة معتمدة وموثقة. – 2014 /2013

 ية الدفعة اة المهنلطالب الدكتور – (في القانون تدريس مادة مناهج البحث العلمي )أسس ومهارات كتابة رسائل الدكتوراة

انونية لعدالة القة ايديمكاوأ )معهد التسويات البديلة( ة العربية للعلوم والتكنولوجياكاديمية األمريكيالتابع لأل -األولى 

 .2014أبريل  \مارس  في الفترة - للتعلم عن بعد
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  "ب لطال  - مواد دبلوم التحكيم العاموذلك ضمن مقررات تدريس مادة "التحكيم في منازعات سوق األوراق المالية

 رةفي الفت - قتصاديةواال القانونيةللدراسات ة العدالة يكاديملكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية وأمهني التابع ال الدبلوما

 .2014مارس  \فبراير 

  "ستير الب الماجلط  -مواد الماجستير الدفعة الثانية وذلك ضمن مقررات تدريس مادة "التحكيم في منازعات االستثمار

 الفترة في - ن بعدعلتعلم ة العدالة القانونية ليكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا وأألمريكيالمهني التابع لألكاديمية ا

 .2014يناير 

 ستشارات م واالللتحكي بمركز العدالة/  وضع بنك أسئلة اختبارات الدكتوراة المهنية الدفعة األولى السنة التمهيدية

 . 2013/2014  -والتكنولوجيا  القانونية واألكاديمية األمريكية العربية للعلوم

  2012امي عوضع بنك أسئلة اختبارات دبلوم التحكيم في منازعات االستثمار وسوق المال بمركز العدالة على مدار 

/2013. 

 كاديمية لتابع لأللطالب الماجستير المهني ا " االستثمار وسوق المال"التحكيم في منازعات مقررات دبلوم  مراجعة جميع

 .2013ديسمبر   –فمبر نو في الفترة - كاديمة العدالة القانونية للتعلم عن بعدالعربية للعلوم والتكنولوجيا وأ ةاألمريكي

  "وسوق  االستثمار"التحكيم في منازعات وذلك ضمن مقررات دبلوم تدريس مادة "التحكيم في منازعات سوق المال

ونية للتعلم دالة القانمة العكادية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأمريكيلطالب الماجستير المهني التابع لألكاديمية األ " المال

 .2013نوفمبر  في الفترة - عن بعد

  "نازعات م"التحكيم في وذلك ضمن مقررات دبلوم تدريس مادة "اتفاقيات االستثمار الدولية والتحكيم من خاللها

 كاديمةا وأكنولوجية العربية للعلوم والتكاديمية األمريكيلطالب الماجستير المهني التابع لأل" االستثمار وسوق المال

 .2013أكتوبر  في الفترة - العدالة القانونية للتعلم عن بعد

  دولية جارة الللت العالمي وذلك ضمن مقررات دبلوم الغردقة " / التجارة الدولية ووسائل فض منازعاتها"تدريس مادة

 ين الدوليين.المقام من قبل المركز اإلستشاري إلعداد المحكمي – 2013بر سبتم 26إلى  20/ الفترة  والنقل البحري

  ر وسوق االستثما"التحكيم في منازعات تدريس مقرر " التحكيم في منازعات االستثمار" وذلك ضمن مقررات دبلوم

ونية للتعلم دالة القانمة العكاديأة العربية للعلوم والتكنولوجيا ولطالب الماجستير المهني التابع لألكاديمية األمريكي " المال

 . 2013في الفترة سبتمبر  - عن بعد

  حكيم لعدالة للتمركز ا المهني المقام من في التحكيم التجاري الدولي دبلوم العامال الدراسية لطالب مقرراتالمراجعة جميع

بكلية الحقوق  – 2013 مايو 16لى إ 11الفترة  –واالستشارات القانونية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية 

 جامعة اإلسكندرية.

 دبلوم الات وذلك ضمن مقرر - "خصومة التحكيم" / "هيئة التحكيم" :بعنوان - والمقرر الربع تدريس المقرر الثالث

كلية مع  التعاونبالمقام من مركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية المهني  في التحكيم التجاري الدولي العام

 إفادة معتمدة بتدريس المقرر. – 2013فبراير يناير/ الفترة  –الحقوق جامعة اإلسكندرية 
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 هني في وذلك كإحدى مواد دبلوم التحكيم المقضايا تحكيمية في منازعات االستثمار" بعنوان " ورشة عمل إدارة

الحقوق  مع كلية رات القانونية بالتعاونالمقام من مركز العدالة للتحكيم واالستشا –منازعات االستثمار وسوق المال 

 إفادة معتمدة بإدارة ورشة العمل. – 2012الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر  –جامعة اإلسكندرية 

  وسوق  ستثماروذلك كإحدى مواد دبلوم التحكيم المهني في منازعات اال سوق المال" منازعات "التحكيم فيتدريس مادة

من  الفترة –ة إلسكندريالة للتحكيم واالستشارات القانونية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة االمقام من مركز العد –المال 

 إفادة معتمدة بتدريس المادة. – 2012أكتوبر إلى ديسمبر 

 تشار د المسإلقاء محاضرة بعنوان "مبادئ قانون التجارة ونظرة حول تأسيس الشركات التجارية" وذلك في دورة إعدا

تابع برفيكت" ال"ن بعد امة ضمن البرنامج المهني المتكامل إلعداد وتأهيل القانونيين / بمقر مركز التعليم عالقانوني المق

 إفادة معتمدة بإلقاء المحاضرة.  -19/9/2012وذلك يوم  –للجامعة األمريكية للعلوم بأوريجون 

 

  ::تدريسهاتدريسهابب  قامقامالمقررات التي المقررات التي 

  األوراق المالية. \األوراق التجارية  \إلفالس ا \ الشركات التجارية  \القانون التجاري  

 التجارة الدولية. 

 .القانون البحري والجوي المصري والسعودي 

  التحكيم \ الهندسي التحكيم \التحكيم في منازعات االستثمار   \البورصة  منازعات التحكيم في \التحكيم التجاري الدولي 

 .في العقود اإلدارية

 ائية ومتعددة األطرافاتفاقات االستثمار الثن. 

 .المحاكم االقتصادية 

 .التنظيم النقابي 

 الملكية الفكرية.  

 نقل التكنولوجيا.  

   االعتماد المستندي \خطابات الضمان  -عمليات البنوك. 

 االستيراد والتصدير.  

 .مناهج البحث العلمي 

 .العقود التجارية 

  نظرية الحق(. –مدخل العلوم القانونية )نظرية القانون 
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  الخبرات العملية:الخبرات العملية:    ((22

  محام  / تصاديةال العمل القانوني كمحام أمام المحاكم المدنية واإلدارية والجنائية واالقـسنوات في مج ثمانخبرة

 . استئناف

  2013محكم معتمد لدى المركز اإلستشاري إلعداد المحكميين الدوليين منذ سبتمبر. 

  2013محكم وخبير في منازعات االستثمار منذ يوليو. 

  2013منذ مارس  -محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية بالقاهرة. 

 ( الدكتوراة-اجستيرمستشار علمي بالمكتب الفني التابع لقسم الدراسات العليا المهنية في التحكيم التجاري الدولي )الم

 .2013بمركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية منذ يناير 

  2012باحث أكاديمي بمركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية بالقاهرة منذ نوفمبر. 

 820رقم العضوية  – 2011منذ سبتمبر  محكم دولي وإقليمي ممارس لدى غرفة مصر الدولية للوساطة والتحكيم . 

  ب ( - 339القيد ) رقم  – 2011محكم معتمد لدى الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي منذ يوليو. 

  2011خبير منازعات األوراق المالية وسوق المال لدى الغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي منذ يوليو  . 

 

  ::المناصب التي عمل بهاالمناصب التي عمل بها    ((33

  2103سبتمبر  1 منذ -الجيزة  2013لسنة  4821المشهرة برقم  -للعلوم القانونية عين مديرا تنفيذيا للجمعية العربية. 

  2013 منذ يوليو -مديرا للمكتب الفني بمركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية والتعلم عن بعد عين. 

  2013منذ يناير  -عين عضوا للمكتب الفني بمركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية والتعلم عن بعد. 

 

 

  ::اإلنجازات المهنيةاإلنجازات المهنية  ((44

 ن تحت عددي صدرتحكيم واالستشارات القانونية / وعة لمركز العدالة للصاحب إنشاء فكرة إصدار مجلة العدالة التاب

 .2013 عام بالمركزإشرافه أثناء عمله مديرا للمكتب الفني 

 مكتب ل كمدير للء العمصاحب إنشاء فكرة العضوية العلمية بمركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية وتم تنفيذها أثنا

 .2013 عام  الفني بالمركز

  يرلعمل كمدثناء اأ بأكاديمية العدالة للدراسات القانونية واالقتصاديةصاحب إنشاء وتنفيذ فكرة المكتبة اإللكترونية 

 .2013 عام األكاديميةالعدالة فرع  مركزللمكتب الفني ومستشار علمي ب
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  ::اللجان األكاديمية واإلداريةاللجان األكاديمية واإلداريةوو  بالوحداتبالوحدات  العملالعمل  ((55

العربية  المملكة – بريدة -كليات القصيم األهلية  –علوم اإلدارية واإلنسانية كلية ال -لجان قسم الحقوق وحدات و

 :حتى تاريخه 2015- 1436منذ  – السعودية

  حتى تاريخه. 21/4/1438عضو مجلس الكلية بصفته مديرا لوحدة ضمان الجودة منذ 

 اريخه.تحتى  21/4/1438ي منذ عين مديرا لوحدة ضمان الجودة بالكلية بناء على تكليف من العمادة بقرار إدار 

 ة عايير الجودمن م - عليم والتعلملتالكليات "لجنة جودة التعليم والتعلم" الخاصة بالمعيار الرابع: اب الجودة عضو لجنة

العام الدراسي و 1436/1437العام الدراسي  – N C A A Aالمعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

1437/1438. 

 1437/1438والعام الدراسي  1436/1437العام الدراسي  – عضو اللجنة الثقافية على مستوى الكليات. 

  1436/1437الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي  –الرابع بقسم الحقوق  ىللمستوالمرشد األكاديمي. 

 والعام  1437 \1436لعام الدراسي ا -لقسم الحقوق  مقررا وعضوا للجنة الشؤون األكاديمية وتطوير الخطة الدراسية

 .1437/1438الدراسي 

  1437/1438والعام الدراسي  1437 \1436العام الدراسي عضوا للجنة المجلس الطالبي والمشاكل الطالبية. 

  1437/1438والعام الدراسي  1437 \1436وحدة ضمان الجودة عام عضوا للجنة. 

 1437 \1436 اسيالدر عامالعلوم اإلدارية واإلنسانية ال عن كليةكليات ل والتسجيل بالالممثل األكاديمي لوحدة القبو 

 .1437/1438والعام الدراسي 

 

 

  

  األبحاث العلمية:األبحاث العلمية:    ((11

  ::علمية الُمحكَّمةعلمية الُمحكَّمةجالت الجالت الممالال

 لعددا –ء" بعنوان "مزايا وعيوب التحكيم التجاري في منازعات شركات سمسرة األوراق المالية مع العمال محكم بحث 

جامعة  قانونية محكمة تصدرها كلية الحقوق"البحوث القانونية واالقتصادية" / مجلة . مجلة 2013 عام 54 رقم

 المنصورة.

  

    المنصورة:المنصورة:بمكتبة كلية الحقوق جامعة بمكتبة كلية الحقوق جامعة 

 " تحليلية )دراسة \"  مع العمالءات سمسرة األوراق المالية ـات بين شركـالتحكيم في المنازع رسالة دكتوراة بعنوان 

 .2013منذ يوليو  لقانون المصري والقانون األمريكي(مقارنة بين ا

  النشر العلميالنشر العلمي
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 لى دبلوم كإحدى متطلبات الحصول ع – 20/20 تقدير امتياز – 2008إلداري عام في حدود وضوابط الضبط ا محكم بحث

 القانون العام.

 على  ولكإحدى متطلبات الحص – 18/20تقدير جيد جدا  – 2007دارية عام في إجراءات رفع الدعوى اإل محكم بحث

 دبلوم الدراسات القضائية. 

 

  ::والمراجعوالمراجع  كتبكتبالال    ((22

  دة للطباعةر اإلجادا –كتاب بعنوان "الوجيز في العقود التجارية" طبقا لألنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية 

 صفحة. 240 – 1438/2016 –الطبعة األولى  –الريا   -والنشر والتوزيع 

 زيع ر والتودار اإلجادة للطباعة والنش –طبقا لنظام الشركات السعودي الجديد"  كتاب بعنوان "الشركات التجارية- 

 صفحة. 310 – 1438/2016 –الطبعة األولى  -الريا  

 " :قارنة بين م حليليةت )دراسة \مع العمالء " ات سمسرة األوراق المالية ـات بين شركـالتحكيم في المنازع كتاب بعنوان

يداع رقم اإل–عة الجديدة اإلسكندرية نشر وتوزيع دار الجامطباعة و - ن األمريكي(القانون المصري والقانو

 .صفحة 575 – 2014الطبعة األولى  -  I.S.B.N   8-140-729-977-978الترقيم الدولي  – 13947/2014

 " :لعدالة اكاديمية أشر طباعة ون  -)أسس ومهارات كتابة األبحاث القانونية(   "المفيد في البحث القانونيكتاب بعنوان

 صفحة. 220 –ولى الطبعة األ – 2014لعام   - 7477إيداع بدار الكتب المصرية برقم  -للدراسات القانونية واالقتصادية 

 " :دالة يمية العطباعة ونشر أكاد – باللغة العربية" الوجيز في مهارات التفاو  على العقود وصياغتهاكتاب بعنوان

 .2014 -قتصادية للدراسات القانونية واال

 

  المقاالت:المقاالت:  ((33

  مجلة شمس المستقبل التي تصدر عن نقابة المحكمين وخبراء الملكية الفكرية:

 قبل منشور بمجلة شمس المست –" مقال بعنوان "القانون الموضوعي الواجب التطبيق في التحكيم بين األطراف– 

 .17إلى  15ص  – 2012نوفمبر/ ديسمبر  – 9/10العددان المدمجان 

 لعددان ا –منشور بمجلة شمس المستقبل  –القواعد اإلجرائية التي تحكم خصومة التحكيم التجاري" قال بعنوان "م

 . 9،8ص  – 2012سبتمبر/ أكتوبر  – 7/8المدمجان 

  "2012 أغسطس 6رقم العدد  –منشورة بمجلة: شمس المستقبل  –مقال بعنوان "نظرة سريعة حول التحكيم التجاري 

 . 7ص  –
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  ::األكاديمياألكاديميمجال العمل مجال العمل   دورات فيدورات في  أوال:أوال:

ساعة  2 – 20/3/1438الفترة  –بعنوان "الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي"  حاصل على دورة تدريبية   (1

 معتمدة من مركز تطوير األداء األكاديمي واإلداري بكليات القصيم األهلية. –تدريبية 

عتمدة من م –ساعة تدريبية  2 – 14/3/1438الفترة  –ت إعداد االختبار الجيد" بعنوان "خطوا حاصل على دورة تدريبية (2

 مركز تطوير األداء األكاديمي واإلداري بكليات القصيم األهلية.

الفترة  – ية "سالتدري العملية في معايير الجودة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بعنوان " حاصل على دورة تدريبية في (3

ن وزارة موثقة م –المنصورة معتمدة من مركز تطوير األداء الجامعي جامعة  -ساعة تدريبية  15 -8/8/2016إلى  7/8

 .الخارجية المصرية

فترة ال –" استخدام التكنولوجيا في التدريس تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بعنوان " حاصل على دورة تدريبية في (4

من وزارة  موثقة –المنصورة مدة من مركز تطوير األداء الجامعي جامعة معت - ساعة تدريبية 15 -12/4/2011إلى  10/4

 .الخارجية المصرية

بة المحامين معتمد من نقا – 2010ديسمبر  30الفترة  –حاصل على برنامج تدريبى فى مهارات العر  والخرائط الذهنية   (5

 المصرية.موثق من وزارة الخارجية  –بالدقهلية 

 

  ::العلميالعلميبحث بحث الالمجال مجال   دورات فيدورات في  ثانيا:ثانيا:

 1 – 15/10/2017الفترة  –" التدريب على استخدام قاعدة البيانات العربية كسوبحاصل على دورة تدريبية بعنـــوان: "  (1

  المملكة العربية السعودية.  –وزارة التعليم  –معتمدة من المكتبة الرقمية السعودية  -ساعة تدريبية 

ساعة  1 – 15/10/2017الفترة  –" EBCCOث في مصادر المعلومات العامة البححاصل على دورة تدريبية بعنـــوان: " (2

  المملكة العربية السعودية.  –وزارة التعليم  –معتمدة من المكتبة الرقمية السعودية  -تدريبية 

ة من عتمدم -ساعة تدريبية  2 – 12/10/2017الفترة  –" مهارات الباحث الشخصيةحاصل على دورة تدريبية بعنـــوان: " (3

  المملكة العربية السعودية.  –وزارة التعليم  –المكتبة الرقمية السعودية 

سسة سليمان أقيمت في مقر مؤ –9/6/1438 - 8الفترة  –حاصل على دورة تدريبية بعنوان "مهارات إعداد البحث العلمي"  (4

لقصيم الحكومية خدمة المجتمع بجامعة امعتمدة من عمادة  – ساعات تدريبية 8 –القصيم  –الراجحي الوقفية بمدينة بريدة 

 المملكة العربية السعودية. –ومؤسسة الراجحي الوقفية فرع القصيم 

  الدورات التدريبية الدورات التدريبية 
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قاعة  –7/12/2016الموافق  8/3/1438الفترة  –النشر العلمي مهارات وأساسيات" حاصل على دورة تدريبية بعنوان " (5

مع بجامعة القصيم معتمدة من عمادة خدمة المجت – ات تدريبيةساع 4 –القصيم  –التبيان للمؤتمرات والتدريب بمدينة بريدة 

 المملكة العربية السعودية. –الحكومية 

 وافقالم 7/3/1438 الفترة –حاصل على دورة تدريبية بعنوان "النشر العلمي في المؤتمرات والمجالت األجنبية"  (6

مادة خدمة معتمدة من ع – ساعات تدريبية 4 –يم القص –قاعة التبيان للمؤتمرات والتدريب بمدينة بريدة  –6/12/2016

 .المملكة العربية السعودية –المجتمع بجامعة القصيم الحكومية 

 – 6/12/2016ة الفتر –" زةــأداة تعليمية مميــك Passport"استخدام قاعدة بيانات  :وانـــحاصل على دورة تدريبية بعن (7

  سعودية. المملكة العربية ال –وزارة التعليم العالي  –السعودية معتمدة من المكتبة الرقمية  -ساعة تدريبية  1

 ت الرقمية"لمكتباي: المجالت العلمية وفهرستها في اـالتعرف على المجتمع األكاديم: "وانــــحاصل على دورة تدريبية بعن (8

ربية المملكة الع – لتعليم العاليوزارة ا –معتمدة من المكتبة الرقمية السعودية  -ساعة تدريبية  1 – 8/11/2016الفترة  –

  السعودية. 

ساعة  1 – 27/10/2016الفترة  –حاصل على دورة تدريبية بعنوان " المكتبة الرقمية السعودية ... بوابتك لعالم المعرفة "  (9

  . المملكة العربية السعودية –وزارة التعليم العالي  –معتمدة من المكتبة الرقمية السعودية   -تدريبية 

معتمدة  -ة ساعة تدريبي 2 – 11/10/2016الفترة  –اصل على دورة تدريبية بعنوان " قواعد معلومات دار المنظومة " ح (10

  المملكة العربية السعودية.  –وزارة التعليم العالي  –من المكتبة الرقمية السعودية 

ن وحدة ممعتمدة  – 8/3/2012إلى  7/3الفترة  –"  حاصل على دورة تدريبية بعنوان " البحث القانوني عبر اإلنترنت (11

  المصرية.موثقة من وزارة الخارجية  –الجودة بكلية الحقوق / جامعة المنصورة 

الفترة  –اث " حـاصل على دورة تدريبية بعنوان " خدمـات برنامج المستقبل للمكتبات وقواعـد البيانات العالمية لألبح (12

 المصرية.موثقة من وزارة الخارجية  –حقوق / جامعة المنصورة معتمدة من كلية ال – 30/12/2010إلى  28/12

 

  التحكيم:التحكيم:مجال مجال   فيفيدورات دورات ثالثا: ثالثا: 
  

  ::ات تحكيم عامةات تحكيم عامةأ/ دورأ/ دور
  
ن الرابطة معتمدة م – 27/10/2011الفترة  –" بادئ وأساسيات العملية التحكيميةمحاصل على دورة تدريبية بعنوان "   (1

   بالدقهلية.ابة المحامين ومعتمدة من نق –المصرية لمحامي الدقهلية 

حاصل علي دورة تدريبية في مجال تحكيم المنازعات المدنية والتجارية من نقابة المحامين بالدقهلية بالتعاون مع إتحاد       ((22

    بالدقهلية.معتمدة من نقابة المحامين  –م  2009الفترة من يناير/ فبراير  –المحامين العرب 

ن مع كلية التعاول تحكيم المنازعات المدنية والتجارية من معهد المحامين بالدقهلية بحاصل علي دورة تدريبية في مجا    (3

دة من معهد معتم –معتمدة من كلية الحقوق جامعة المنصورة  –م  2007نوفمبر  20/22الفترة  –الحقوق جامعة المنصورة 

 معتمدة من نقابة المحامين بالدقهلية . –المحاماة بالدقهلية 
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  ::متخصصةمتخصصة  في مجاالتفي مجاالت  حكيمحكيمب/ دورات تب/ دورات ت
 

 عقودرول ، د البتحاصل على برنامج قانوني بعنوان التحكيم في العقود المتخصصة ) عقود الفيديك ، الملكية الفكرية ، عقو (1

BOT ) –  ارجية موثق من وزارة الخ –معتمد من الرابطة المصرية لمحامي الدقهلية  – 2011سبتمبر  25/26الفترة

 . المصرية

معتمدة  – 2011يوليو  20/24الفترة  –وسوق المال حاصل على الدورة التخصصية في التحكيم في منازعات األوراق المالية  (2

ارة عين شمس ووزجامعة موثقة من  –والغرفة المصرية للتحكيم التجاري الدولي من مركز حقوق عين شمس للتحكيم 

 . الخارجية المصرية

 

  ::  دوليدوليإعداد محكم تجاري إعداد محكم تجاري   دوراتدورات  //جـجـ
 

ي مزاولة فالرخصة  شهادة تفيد –إتمام الحصول على متطلبات اإلدراج في سجل المحكمين بالجمعية العربية للعلوم القانونية   (1

 .2015عام  –تحكيم التجاري الدولي من الجمعية مهنة ال

لرخصة في تفيد ا شهادة –لدولي إتمام الحصول على متطلبات اإلدراج في سجل المحكمين بالجمعية العربية للتحكيم التجاري ا (2

 .2015عام  –مزاولة مهنة التحكيم التجاري الدولي من الجمعية 

 –لتحكيم( اتفاق )إ اجتاز برنامج في التحكيم التجاري الدولي بعنوان " إعداد مستشار تحكيم تجاري دولي " المستوى األول (3

 – 2012أبريل  18/19الفترة  –تبة مصر العامة بالمنصورة الذي تنظمه الرابطة المصرية لمحامي الدقهلية بالتنسيق مع مك

 .من وزارة الخارجية المصرية وثقوم معتمد

سبتمبر  27/30ترة الف –حاصل على دورة تدريبية في مجال إعداد القادة وقضاة التحكيم الدوليين في عقود البترول والطاقة   (4

مية ة من األكاديمعتمد –من غرفة مصر الدولية للوساطة والتحكيم  معتمدة  –معتمدة من نقابة المحامين بالدقهلية  – 2011

 العربية الدولية.

قابة المحامين نمعتمد من  – 2011الفترة يناير  –على برنامج إعداد محكم معتمد في المنازعات المدنية والتجارية حاصل   (5

 موثق من وزارة الخارجية المصرية . –بالدقهلية 

 –بالدقهلية  معتمد من نقابة المحامين –م  2010يونيو  16 /14الفترة من  –محكمين متخصصين  حاصل على برنامج إعداد  (6

 موثق من وزارة الخارجية المصرية.

 

  ::ورات في مجال البورصة واالستثمارورات في مجال البورصة واالستثمارددرابعا: رابعا: 
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قابة المحامين نمعتمدة من  - 2011حاصل على دورة تدريبية في ) إعداد مستشار تحليل مالي وفني بالبورصة ( في أبريل    (1

 موثقة من وزارة الخارجية المصرية . –بالدقهلية 

 - 2010 نوفمبر 5أكتوبر إلى  1الفترة من حاصل على دورة تدريبية في ) أساسيات التحليل الفني واإلحصائي للبورصة (    (2

 موثقة من وزارة الخارجية .  –معتمدة من معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية جامعة القاهرة 

  ::دورات في مجال حقوق االنساندورات في مجال حقوق االنسانخامسا: خامسا: 

 – 2012يونيو  8/9حاصل على دورة تدريبية بعنوان " البرنامج التدريبي للمراقبة المحلية على االنتخابات " _ الفترة  (1

 . IDEAالدولية للديمقراطية واالنتخابات معتمدة من المجلس القومي لحقوق اإلنسان / والمؤسسة 

فبراير  21إلى  19الفترة من  –نوان " مهارات تطبيق االتفاقيات الدولية أمام القضاء الوطني " حاصل على دورة تدريبية بع (2

 –لمنصورة معتمدة من وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق االنسان وكلية الحقوق جامعة ا – 2012

 موثقة من وزارة الخارجية المصرية . 

 –م  2008يناير  4/5الفترة  من  –صة في مجال حقوق اإلنسان وصون حرياته األساسية حاصل علي دورة تدريبية متخص   (3

 معتمدة من نقابة المحامين بالدقهلية . - CHROلحقوق االنسان  يمعتمدة من مؤسسة االنتماء الوطن

 

  ::في مجال صياغة العقود باللغتين العربية واإلنجليزيةفي مجال صياغة العقود باللغتين العربية واإلنجليزيةدورات قانونية دورات قانونية سادسا: سادسا: 

  
 \الدولية"  لعقوداإدارة  استراتيجياتأهيل خبراء التفاو  وصياغة العقود باللغتين العربية واإلنجليزية "اجتياز برنامج ت (1

شهادة حضور  - ساعة تدريبية معتمدة 50  \ 2013مايو  30إلى  25الفترة من  \معتمد من كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية 

 بالتقديرات. معتمدة وإفادة حضور بالساعات المعتمدة وبيان درجات

ن نقابة معتمد م –م  2008أبريل  13/14الفترة من  –حاصل على البرنامج التدريبى الخاص بصياغة العقود المدنية   (2

 المحامين بالدقهلية .

  

  ::دورات قانونية عامةدورات قانونية عامةسابعا: سابعا: 

  
  
مة ئيس محكرمساعد  صالح بن سليمان المطرودي / /لفضيلة الشيخ –" تكوين الملكة القضائية"  على دورة تدريبية حاصل (1

لسعودية بالقصيم امعتمدة من فرع الجمعية العلمية القضائية  –ساعة تدريبية  2 -15/3/1438الفترة  –االستئناف بالقصيم 

 وموثقة من وزارة الخارجية السعودية. –

معتمدة من نقابة  – 2011يناير  22/23( الفترة  يلمبادئ القانونية للتحقيق اإلداراصول وعلى دورة تدريبية فى ) األ حاصل (2

 موثقة من وزارة الخارجية المصرية . –المحامين بالدقهلية 

 نقابة المحامين بالدقهلية .من  معتمد –م  2009مارس  7الفترة  –حاصل على برنامج اليوم الكامل إلعداد القانوني الناجح   (3
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معتمدة من  –م  2008الفترة أغسطس  –ين بالدقهلية حاصل علي دورة تدريبية في المحاماة من معهد المحاماة بنقابة المحام (4

 معتمدة من نقابة المحامين بالدقهلية . –معهد المحاماة بالدقهلية 

فترة من ال –ير الجريمة في مجال الطب الشرعي الخاص بالتزييف والتزوتدريبية في أساسيات التعامل مع  حاصل علي دورة   (5

 لمحامين بالدقهلية .نقابة امعتمدة من  – 2008يوليو  27/28

لتشريع ا –تصادية المحاكم االق –القانون الجنائي  –حاصل على دورة تدريبية قانونية مكثفة شاملة فى " القانون المدني   (6

تحاد العام لشباب محامي معتمدة من االكاديمية العربية الدولية واال - 2012الفترة فبراير  –اإلدارات القانونية "  –الضريبي 

 . قابة المحامين بالدقهليةمصر ون

 ::مجال التنمية البشريةمجال التنمية البشرية  فيفيدورات دورات دبلومات ودبلومات و: : ثامناثامنا

 
تمدة من الجامعة مع -بتقدير امتياز   – 2012أكتوبر  \حاصل على الدبلوم المهني في ) تدريب المدربين ( في الفترة مايو  (1

  .األمريكية للعلوم بأريجون ومركز برفيكت للتنمية البشرية

ة من الجامعة معتمد  -بتقدير امتياز  – 2012أبريل  \مارس تدريبية في ) مهارات التواصل ( في الفترة حاصل على دورة  (2

  .األمريكية للعلوم بأريجون ومركز برفيكت للتنمية البشرية

  - ير امتيازبتقد – 2012مارس  \حاصل على دورة تدريبية في ) مهارات اجتياز المقابالت الشخصية ( في الفترة فبراير  (3

   .معتمدة من الجامعة األمريكية للعلوم بأريجون ومركز برفيكت للتنمية البشرية

من الجامعة األمريكية  معتمدة  -بتقدير امتياز  – 2012 فبراير \يناير  ( في الفترة دورة تدريبية في ) إدارة الوقتحاصل على  (4

   .لتنمية البشريةون ومركز برفيكت لللعلوم بأريج

 - 2011مارس  15/17وإدارة االجتماعات ( الفترة  الجماعيامج تدريبي في التنمية البشرية بعنوان ) العمل حاصل على برن (5

 موثق من وزارة الخارجية المصرية .  –معتمد من نقابة المحامين بالدقهلية 

 ل (ات االتصامهار –ع بعنوان ) كيف تؤثر فى االخرين : مهارات االقنا تدريبي في التنمية البشريةحاصل على برنامج    (6

 موثق من وزارة الخارجية المصرية . –معتمد من نقابة المحامين بالدقهلية   2011يناير  15/16الفترة 

 2011يناير  12/13بعنوان ) المهارات الذهنية والقراءة السريعة ( الفترة  تدريبي في التنمية البشريةحاصل على برنامج   (7

 موثق من وزارة الخارجية المصرية . –هلية معتمد من نقابة المحامين بالدق

 – 2010يسمبر د 22الفترة  (مهارات العر  والخرائط الذهنية  بعنوان ) تدريبي في التنمية البشريةحاصل على برنامج   (8

 معتمدة من نقابة المحامين بالدقهلية .

 -م  2008وفمبر ن 29الفترة  ( االمتحاناتمهارات اجتياز الدراسة الحديثة و إستراتيجية ) حاصل علي دورة تدريبية في   (9

 : د/ إبراهيم الفقي . للتنمية البشرية معتمدة من المركز الكندي

 

  ::ة الثقافية لطالب جامعة المنصورةة الثقافية لطالب جامعة المنصورةبرامج التنميبرامج التنمي: : تاسعاتاسعا
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 . 2011ديسمبر  7/8الفترة  –حاصل على برنامج " ثقافة التسامح والسالم "    (1

 . 2011نوفمبر  15/16الفترة  – يمي والساعات المعتمدة "حاصل على برنامج " اإلرشاد االكاد  (2

 . 2011نوفمبر  2/3الفترة  – حاصل على برنامج " مهارات المقابالت الشخصية والسيرة الذاتية "  (3

 .  2011نوفمبر  1اكتوبر /  31الفترة  –حاصل على برنامج " حوار الثقافات أسسه ومهاراته "   (4

 . 2011أكتوبر  29/30الفترة  –إدارة المشروعات الصغيرة " حاصل على برنامج " اختيار و  (5

 . 2011أبريل  20/21الفترة  –حاصل على برنامج " فن إدارة الوقت "   (6

  جية ارة الخاروموثقة من وز –مركز تطوير االداء الجامعي بجامعة المنصورة  : معتمدة من جميع هذه البرامجعلما بأن

 المصرية .

  ::يبية العامةيبية العامةالدورات التدرالدورات التدر: : عاشراعاشرا
  
 اإلقليميتا معتمد من مركز الدل – 2011أغسطس  14الفترة  –حاصل على برنامج تدريبي في إدارة الحمالت االنتخابية   (1

    .  للدفاع عن الحقوق والحريات

 تقدير امتياز -لمالية االقانونيين والماليين في إعداد القوائم  اءة المحاسبينحاصل علي دورة تدريبية في مجال تنمية ورفع كف (2

 المكتب العربى لالستشارات المالية والضريبية بالقاهرة . -م   2007نوفمبر  26 / 21ن ـالفترة م –

 –م  2007 نوفمبر 20/  17الفترة من –حاصل علي دورة تدريبية في مجال إدارة المشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى   (3

 . صريةالم موثقة من وزارة الخارجية –تقدير امتياز  –القادة  معتمدة من مديرية الشباب والرياضة إدارة إعداد

مدة من المجلس معت – 2007يناير  27إلى  2006أكتوبر  25الفترة من  –حاصل علي دورة تدريبية في مجال التعليم المدني   (4

 .(  القومى للشباب ومنظمة األمم المتحدة ) اليونيسيف

 

 دورات الحاسب اآللي :دورات الحاسب اآللي :: : حادي عشرحادي عشر
 
 ةمعجا –كليه الحقوق   -ير امتياز تقد -(   Windows – Word – Internetصل على دورة في الحاسب اآللي ) حا  (1

 . 2009يوليو  25يونيو إلى  25الفترة من  –المنصورة 

 .معتمدة من اليونسكو  – 2009فبراير  25في  –(  ICDLحاصل على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي )   (2

 2008نوفمبر  6الفترة من  –رة تدريبية في مجال الحاسب اآللي من مركز أوراسكوم للتكنولوجيا والتدريب حاصل علي دو  (3

 ساعة تدريبية معتمدة. 90 – 2009يناير  29إلى 

 

  ::دورات اللغةدورات اللغةعشر: عشر:   اثنياثني
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معتمدة من   -تياز ير امبتقد – 2012 مايو \حاصل على دورة تدريبية في مجال اللغة اإلنجليزية ) محادثة ( في الفترة مارس  (1

 .الجامعة األمريكية للعلوم بأريجون ومركز برفيكت للتنمية البشرية

بتقدير  – 2012أبريل  \ ينايرحاصل على دورة تدريبية في مجال اللغة اإلنجليزية ) قواعد عامة ومصطلحات ( في الفترة  (2

 .فيكت للتنمية البشريةمعتمدة من الجامعة األمريكية للعلوم بأريجون ومركز بر  -امتياز 

إلى  26/2الفترة  – تقدير جيد جدا –القانون التجاري –المستوى األول  –حاصل علي دورة تدريبية في مجال اللغة اإلنجليزية  (3

رجية موثقة من وزارة الخا –معتمدة من كلية الحقوق جامعة المنصورة  -ساعة تدريبية معتمدة  16 – 22/3/2011

 .المصرية

لوجيا مركز تكنو – 2007ديسمبر  30 في –المستوى الثالث  –ورة تدريبية في مجال اللغة اإلنجليزية حاصل علي د  (4

  . معتمدة من وزارة التضامن االجتماعى –تقدير امتياز  -ساعة تدريبية معتمدة  30 –( ITCالمعلومات )

 

 

 

 

 اإلداري المقامة من خالل مركز التطوير –" مل بعنوان "تقييم ورقة االختبار وكيفية تحسينهاالمشاركة في ورشة ع (1

 .5/4/1438الفترة  –واألكاديمي بكليات القصيم األهلية 

ستوى مبأنشطة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم على  مل بعنوان " لقاء النشر والتعريفالمشاركة في ورشة ع  (2

ركز تطوير إفادة حضور معتمدة من م – 2012س مار 4بكلية حقوق المنصورة فى الفترة  ةوالمقام –المجتمع الجامعي " 

 وموثقة من وزارة الخارجية المصرية . األداء الجامعي ووحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة المنصورة

ن ت عنواالمشاركة في ورش العمل المقامة على هامش المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية الحقوق جامعة المنصورة تح (3

 دة من الكليةمعتم إفادة – 2012أبريل  18:17الفترة من  كلية الحقوق المنعقد في –ستوري للبالد" "مستقبل النظام الد

 وموثقة من وزارة الخارجية المصرية.  والجامعة

ة صادية لمرحلوآليات مواجهة األزمة االقتالنهو  بالبورصة المصرية  فيدور األفراد " ورشة عمل بعنوان المشاركة في  (4

ع شركة أونست برعاية الرابطة المصرية لمحامى الدقهلية بالتعاون م – 2011مارس  9الفترة  –" يناير  25ما بعد ثورة 

 . المنعقدة فى فرع الشركة بمدينة المنصورة  –لتداول األوراق المالية 

 – 2010مبر يسد 20الفترة  –"  المكتبة الرقميةو قواعد البيانات العالمية التعامل مع " ورشة عمل عنالمشاركة في   (5

ة من جامع معتمدة حضور إفادة –الجديدة دمياطجامعة المنصورة فرع  كلية التربيةب نظمتها وحدة التعليم اإللكتروني

 . وموثقة من وزارة الخارجية المصرية المنصورة

 

 

    الندوات التثقيفيةالندوات التثقيفية

  ورش العمل ورش العمل 
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ضائي فتش القالم –ر حضور ندوة بعنوان "التسوية الواقية من اإلفالس" لفضيلة الشيخ الدكتور/ طارق بن عبد هللا العم (1

معية قضاء عتمدة من فرع جم –ساعات  3 – 19/3/1438الفترة  – بديوان المظالم ورئيس فريق تصنيف األحكام التجارية

 المملكة العربية السعودية. –بالقصيم 

لقصيم بكليات ا أقيمت بمدرج كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية –ستراتيجي" خيارنا االحضور ندوة بعنوان "ضمان الجودة  (2

عيد بن س عبد هللا بن ألقاها سعادة المشرف العام على الكليات األستاذ الدكتور/ –ألعضاء هيئة التدريس بالكليات  –األهلية 

 المملكة العربية السعودية. –16/5/1437 – 2016من فبراير  25الخميس الموافق  –آل مشيط 

القصيم  ة بكلياتأقيمت بمدرج كلية العلوم اإلدارية واإلنساني –تدامة" حضور ندوة بعنوان "دور الشباب في التنمية المس (3

العربية  المملكة –15/5/1437 – 2016من فبراير  24األربعاء الموافق  –ألعضاء هيئة التدريس بالكليات  –األهلية 

 السعودية.

ي ف –القاهرة ب–دارية ية السادات للعلوم اإلأقيمت بأكاديم –حضور ندوة بعنوان "تقييم األداء في ظل قانون الخدمة المدنية"  (4

 شهادة حضور معتمدة من األكاديمية. – 2015أغسطس  17

لمحكميين ليطاني المشاركة بشكل منتظم في الندوات التي يقيمها مركز القاهرة اإلقليمي بالتعاون مع المجمع الملكي البر (5

 .2015حتى مايو  2013منذ يناير  –كز بالزمالك بمقر المر –األربعاء األول من كل شهر ميالدي  –الدوليين 

قافة ثلنشر  إلقاء ندوة بعنوان " نظرة عامة حول التحكيم التجاري الدولي" وذلك لموظفي مصلحة الضرائب باإلسكندرية (6

 القانونية تحت إشراف وتنظيم أكاديمية العدالة للدراسات .2013مايو  15بتاريخ  \الوسائل البديلة لفض المنازعات 

 واالقتصادية.

مي رة اإلقلينظمها مركز القاه  –التحكيم في منازعات االستثمار المباشر وغير المباشر" ركة في ندوة بعنوان "المشا (7

  .5/3/2013الفترة  -ألقاها المستشار: محمود فهمي -للتحكيم التجاري الدولي بقاعة المؤتمرات بالمركز 

 ماركة سيجنظمتها ش –تصاد المصري وسوق األوراق المالية ، إلى أين ؟ " حضور ندوة بعنوان " عام من الثورة : االق (8

 . 17/3/2012الفترة  –بالمقر الرئيسي للشركة بالقاهرة  –لتداول األوراق المالية كابيتال القابضة 

إلحصاء انظمتها الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي و –يناير "  25حضور ندوة بعنوان " االقتصاد المصري وثورة  (9

الحضور معتمدة إفادة ب – 2012الفترة األول من فبراير  –بمقر الجمعية  –والتشريع بالتعاون مع لجنة التضامن المصرية 

 من الجمعية.

 

 

 

 : فقط الحضورالمشاركة ب

-13ترة الف –المنعقد في جامعة القصيم  – "2030المشاركة في فعاليات مؤتمر "دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية  (1

 شهادة حضور معتمدة من وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة. – 14/4/1438

    المؤتمراتالمؤتمرات
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 2012أبريل  17/18المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية الحقوق جامعة المنصورة المنعقد في الفترة  (2

 .مصريةارجية الموثقة من وزارة الخن الكلية وشهادة مشاركة معتمدة م –تحت عنوان " مستقبل النظام الدستوري للبالد " 

  المشاركة بالتنظيم واإلدارة:

جارية عقود التبرنامج تأهيل خبراء التفاو  وصياغة ال استراتيجيات إدارة العقود الدولية )الثالث( مؤتمر + ورشة عمل (1

فندق  \  هـ1435ربيع أول  21:16فق: م الموا2014يناير  23:18 القاهرة: باللغتين العربية واإلنجليزية وعقود الشركات

 لقانونية.اكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية بالتعاون مع مركز العدالة للتحكيم واالستشارات   \الدقي   –بيراميزا 

عقاد االن \ يةبرنامج دعم وتطوير المحامين وأعضاء اإلدارات القانون \ المستشار القانوني مؤتمر & ورشة عمل بعنوان: (2

ية الحقوق جامعة كل  \الدقي   –فندق بيراميزا  \ هـ1435ربيع أول  14:9م، الموافق 2014يناير  16:11القاهرة: ـ السادس 

 اإلسكندرية بالتعاون مع مركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية.

 –م  2013 نوفمبر 22لى إ 17الفترة  –التحديات الدولية في المنازعات البحرية والتحكيم بشأنها  مؤتمر + ورشة عمل (3

رة كل من وزا رعاية المقام من قبل مركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية بالتعاون مع هيئة ميناء اإلسكندرية وتحت

 النقل والجمعية العربية للتحكيم التجاري الدولي.

عقود تجارية وتفاو  وصياغة العقود الرنامج تأهيل خبراء الب - مؤتمر + ورشة عمل استراتيجيات إدارة العقود الدولية (4

/ بالتعاون   هـ1434رجب  20: 15م الموافق 2013مايو 30:25الشركات ـ باللغتين العربية واإلنجليزية بجامعة اإلسكندرية 

 مع مركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية.

تثمار عات االسبرنامج تأهيل خبراء مناز - لدوليةمؤتمر + ورشة عمل : التحكيم في منازعات االستثمار وعقود التجارة ا (5

 سكندريةكلية الحقوق ـ جامعة اإل - هـ1334جمادي األول  30:25م ، الموافق 2013أبريل   11:6(  ساعة معتمدة 50)

 بالتعاون مع مركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية.

لعربية اللغتين برنامج تأهيل خبراء التفاو  وصياغة العقود با - مؤتمر + ورشة عمل استراتيجيات إدارة العقود الدولية (6

   Technical drafting of contracts in Arabic and English  ساعة معتمدة( 50واإلنجليزية )

دالة للتحكيم بالتعاون مع مركز الع - هـ1434ربيع اآلخر  10:5م الموافق 2013فبراير  21: 16جامعة القاهرة: الفترة 

 الستشارات القانونية.وا

 

 

 

 

 

  استخدام برنامج Black Board  2012للتعلم عن بعد منذ. 

  .استخدام جميع الوسائل والبرامج التي تستخدم فى التعلم عن بعد ومراسلة الطالب إلكترونيا 

 استخدام جهاز العر  والشرائح الشفافة  Overhead Projectors and Transparencies . 

استخدام الطرق الحديثة استخدام الطرق الحديثة 

  في التدريس والشرحفي التدريس والشرح
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 الفيديو واألفالم .  استخدام شرائط 

  استخدام أجهزة الكمبيوتر سواء من خالل : االسطوانات الصلبةhard disk   -  أو االسطوانات المرنةfloppy  -  أو

 . CDاسطوانة الليزر  

   استخدام برنامجPower Point  .  

 

 

 
 

 

 .اللغة العربية هي اللغة األم 

 .إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة 

 

 

 

 

 

 . 112رقم العضوية  – 2014أبريل  14منذ  –لتنمية التجارة البحرية )إنماء(  عضو الجمعية العربية (1

 .12رقم العضوية  – 2013منذ مايو  -للعلوم القانونية عضو الجمعية العربية  (2

  . 2013منذ سبتمبر  –اري إلعداد المحكميين الدوليين شتعضو بالمركز اإلس (3

 . 17964رقم العضوية  – 2013منذ يناير  – عضو اتحاد المحامين العرب (4

 .2013منذ يناير  –عضو لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين بجمهورية مصر العربية  (5

  .5151رقم العضوية  – 2012يناير إلحصاء والتشريع منذ عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسى وا (6

 .1780رقم العضوية    - 2012منذ يناير للقانون الدولي  عضو الجمعية المصرية  (7

 . 2011يناير منذ  --ELDA  عضو الرابطة المصرية لمحامى الدقهلية  (8

 استئناف. – 348624رقم القيد :  . 2006منذ عام  العامة عضو نقابة المحامين  (9

  . 2008إلى  2004الفترة من  –عضو مكتب شباب المستقبل بمحافظة الدقهلية   (10

 

 

عضوية الجمعيات عضوية الجمعيات 

العلمية والمهنيةالعلمية والمهنية
 

    اللغات المستخدمةاللغات المستخدمة

 

اإلعالم اإلعالم 

  والتليفزيون والتليفزيون 
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  اون تي فيلقاء خاص( مع قناة - ON TVحول مراقبة ورصد سلبيات وإيجابيات المرحلة الثالثة من انتخابلات )  مجللس

صلر مالشعب بمحافظة الدقهلية ودوري كمواطن مصري وناشلط حقلوقي وكمراقلب تلابع للجنلة العليلا لالنتخابلات وجمعيلة 

 . 3/1/2012الموافق الثالثاء  –وتم بثه على الهواء مباشرة  –الحضارات والسالم لحقوق اإلنسان 

 هلة ورصلد لقاء خاص مع برنامج دلتا مصر حول الدور الشخصي في مراقبة انتخابات برلمان ما بعد الثورة وتحقيلق النزا

 الموافلق -رية وتلم بثله فلي قنلاة اللدلتا المصل -وذلك بمقر مركز الدلتا اإلقليملي لللدفاع علن الحقلوق والحريلات  -السلبيات 

 .28/12/2011األربعاء 

 

 

 

 

 ام الشركاتقا لنظ"الشركات التجارية طب :شهادة شكر وتقدير من سعادة المشرف العام لكليات القصيم األهلية عن مؤلفنا 

 .8/1/1439 –نشره أثناء فترة العمل بالكليات طباعته والسعودي الجديد" و

  طبقا  –تجارية "الوجيز في العقود ال :ؤلفناعن ماألهلية شهادة شكر وتقدير من سعادة المشرف العام لكليات القصيم

 .21/7/1438 –نشره أثناء فترة العمل بالكليات طباعته ولألنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية" و

 توى امة على مسة العافيدرع المشرف العام لكليات القصيم األهلية تقديرا عن المشاركة في األنشطة الطالبية واللجنة الثق

 هــ . 1436/1437 يالدراسات لختام األنشطة والعام الكلي

 دوالجهود دور المنشعن ال –كليات القصيم األهلية  –من سعادة عميد كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية  شهادة شكر وتقدير 

 هــ . 23/8/1437بتاريخ  1436/1437للعام الدراسي  المبذول في العمل كمنسق أكاديمي للقبول والتسجيل عن الكلية

 خيرية  أعمال شهادة شكر وعرفان من الجمعية العربية للتحكيم التجاري الدولي وذلك على الجهد المبذول للجمعية من

 ودور فعال باألنشطة الخاصة بالجمعية.

  ن جهد فيحول ما بذل م –شهادة شكر وتقدير من المركز اإلستشاري إلعداد المحكميين الدوليين وجامعة القاهرة 

المقام من قبل  – 2013سبتمبر  26إلى  20مواد دبلوم الغردقة العالمي للتجارة الدولية والنقل البحري / الفترة تدريس 

 تشاري إلعداد المحكميين الدوليين بالغردقة. المركز اإلس

 دة شللهادة شللكر وتقللدير مقدمللة مللن مركللز العدالللة للتحكلليم واالستشللارات القانونيللة حللول مللا بللذل مللن جهللد فللي تللدريس مللا

"التحكليم فلي سللوق الملال" وإدارة ورشللة عملل كامللة بعنللوان " قضلايا تحكيميللة فلي منازعلات االسللتثمار" وذللك ضللمن 

المقللام مللن مركللز العدالللة للتحكلليم واالستشللارات  –فعاليللات دبلللوم التحكلليم المهنللي فللي منازعللات االسللتثمار وسللوق المللال 

 . 2012الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر  –ية القانونية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة اإلسكندر

  الشكر والتقديرالشكر والتقدير
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  عنلوان بملن جهلد فلي إلقلاء محاضلرة شهادة شكر وتقدير مقدملة ملن غرفلة اللدلتا للتحكليم التجلاري بالدقهليلة علن ملا بلذل

ملة ضلمن قانون التجارة ونظرة حول تأسيس الشركات التجارية" وذلك فلي دورة إعلداد المستشلار القلانوني المقا مبادئ"

ة معلة األمريكيلالمهنلي المتكاملل إلعلداد وتأهيلل القلانونيين / بمقلر مركلز التعلليم علن بعلد "برفيكلت" التلابع للجا البرنامج

 .19/9/2012وذلك يوم  –للعلوم بأوريجون 

  شللرعشللهادة شللكر وتقللدير مللن كليللة الحقللوق جامعللة المنصللورة عللن المشللاركة فللي فعاليللات مللؤتمر الكليللة الللدولي الرابللع 

 ."مستقبل النظام الدستوري للبالد"تحت عنوان  2012أبريل  17/18ترة المنعقد في الف

 

 

 

  20015اير منذ ين –على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك  "الُمعلم الجامعي"إنشاء جروب )مجموعة عامة( / باسم 

 دمة السادةخاص لخ (كل ما يتعلق باألكاديمين /)وظائف ـ ندوات ـ مؤتمرات ـ مواد علمية خاص بنشر  –حتى تاريخه 

وصل  –عربي في الوطن ال جميع الحاصلين على الماجستير والدكتوراةو أعضاء هيئة التدريس المعينين وغير المعينين

 عضو. 2000عدد أعضائه إلى 

  ذلك لنشر و – 2013منذ سبتمبر  -إنشاء منتدى باسم "منتدى الدكتور إبراهيم شاكر" على موقع التواصل االجتماعي

 ال القانونتمين بمجلخدمة الطالب والباحثين وجميع المه –فة القانونية والتحكيم التجاري ووسائل البحث القانوني الثقا

 وفروعه المختلفه ومجال البحث القانوني. 

 ورة عة المنصوالمقامة بكلية الحقوق جام –حملة " ولو بجنيه " لدعم مبادرات انقاذ مصر  ودعم تأسيس المشاركة في

 .الكليةبلية العامة القتصاد والماستاذ ورئيس قسم استاذ الدكتور / رضا عبد السالم  أتحت رعاية اال 2012براير فمنذ  –

 2012منذ فبراير  –والبيئة  عضو في فريق " حياتك وحياتنا " لخدمة المجتمع . 

 على موقع التواصل االجتماعي  2011منذ مايو  للوظائف الشاغرة تأسيس جروبFace book أبواب  :عنوانب"

 لىووصل عدد أعضاء الجروب إ –" لنشر جميع الوظائف الحديثة في جميع التخصصات داخل مصر وخارجها الرزق

  عضو . 3000 أكثر من

http://www.facebook.com/groups/263328103698049/ 

  معتمد راقبم –ورصد السلبيات وااليجابيات وتقديم تقارير بذلك  2011/2012انتخابات مجلس الشعب مراقبة ومتابعة 

 .الحضارات والسالم لحقوق اإلنسان من اللجنة العليا لالنتخابات وجمعية مصر

  ة الدستورية حمايمراقب معتمد تابع لمركز ال – 2008مراقبة ومتابعة انتخابات المجالس المحلية بمدينة المنصورة عام

 .بالمنصورة لحقوق اإلنسان

  ةةخدمة المجتمع والبيئخدمة المجتمع والبيئ
 

http://www.facebook.com/groups/263328103698049/
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 :إلى كل من إمكانية الرجوع

 األستاذ الدكتور: صالح بن ضيف هللا العويمر 

 صيمامعة القأستاذ ورئيس قسم بج –عميد كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية بكليات القصيم األهلية السابق 

09665538622270 -00966550557202 -  sal507@gmail.com 

 الماحي هحسين عبد :ستاذ الدكتوراأل  

 سابقا  عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة –أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري 

00201001528812   -   0020502264453 

 ةمحمد السيد عرف: ستاذ الدكتوراأل 

 سابقا عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة  –لي الخاص أستاذ ورئيس قسم القانون الدو

00201069043200  -  moharafa11@hotmail.com  

 رضا عبد السالم: ستاذ الدكتوراأل 

جامعة  -ب الطال التعليم وخدمة وكيل كلية الحقوق لشئون –أستاذ ورئيس قسم االقتصاد والمالية العامة 

  سابقا محافظ الشرقية – مستشار اقتصادي لدى البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة - المنصورة

 00201096713177 -  drredaali@hotmail.com  

  المراجعالمراجع
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