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 القاهرة.دكتور بقسن القايون المديي ـ كلية الحقوق ـ جامعة  :بمصرالوظيفة 
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 املؤهالت العلمية  ثانيا: ـ

جامعتتة القتتاهرةو وموضتتوعها  اعلتتتزان  -( كليتتة الحقتتوق 2006دكتتتوراف فتتي الحقتتوق عتتان  ـتت 1

عقتتود انيستتاءاد الدوليتتة وفقتتا ليظتتان  علتتىبالضتتمان فتتي عقتتود البيتتاء والتستتييد دراستتة تطبيقيتتة 

 ك(.يالفيد

 لقاهرةجامعة ا -( كلية الحقوق 1998دبلون السريعة انسالمية  دور مايو ـ 2

 جامعة القاهرة. -( كلية الحقوق 1997دبلون القايون الخاص  دور مايو  ـ3
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 جامعة القاهرة.  -( كلية الحقوق 1996ليسايس الحقوق  دور مايو ـ 4

 

 املؤلفات العلمية  ثالثا: ـ

 الكتب املنشورة:

 – اد الدوليتةعقتود انيستاء علتىـ اعلتزان بالضمان في عقود البيتاء والتستييد دراستة تطبيقيتة 1

 .2006الطبعة اعولى  –دار اليهضة العربية   -جمهورية مصر العربية 

دار   -جمهوريتتة مصتتر العربيتتة  – يظريتتة القتتايون األولوالكتتتا   القتتايونوالمتتدخل لدراستتة  -2

 .2007الطبعة األولى  –اليهضة العربية 

 المدخل لدراسة القايونو الكتا  الثايىو يظرية الحق. -3

 –دار اليهضتة العربيتة  – إيهتا  عبتاس الفترا  /باعستتراك متا التدكتوريطتق القتايوييو لمـ ا4

 .2007الطبعة األولى 

الطبعتة دار اليهضتة العربيتة   -جمهوريتة مصتر العربيتة  – في التسريعاد الزراعية ـ دروس5

 .2007األولى 

تزان باعستراك ما التدكتور/ أحكان اعل الثاييوالكتا   لاللتزامادوـ الوجيز في اليظرية العامة 6

دار   -جمهوريتتة مصتتر العربيتتة  – محمتتد ستتامي عبتتد الصتتادق والتتدكتور/ معتتتز يزيتته المهتتدي

 2009الطبعة األولي  -اليهضة العربية 

ح بريامج التجارة يظرية الحق( لطال  التعلين المفتو القايونوـ المدخل لدراسة القايون  يظرية 7

جمهوريتتة مصتتر   -ز التعلتتين المفتتتوح التتتابا لجامعتتة القتتاهرة مطبوعتتاد مركتت -جامعتتة القتتاهرة

 .2009الطبعة اعولى العربية 

لحقتتوق اعيستتان والتستتريعاد الدوليتتة  العتتالمياععتتالن  إطتتار فتتيدروس فتتى حقتتوق الطفتتل  -8

 .  2009الطبعة اعولى  –دار اليهضة العربية   -جمهورية مصر العربية  -والوطيية

 :العلميةحباث ألا

،ع حببمعاربببن عاإلاببنرا ندراسببمعارنر ببمع ببيععالربن نسعالال اببنع الرببن نسعع–لتطبيب عنببعع  بب عا -1

ع.2017للنشلع مجلمعالحرنقعاالقتصنديمعالصندرةعنععجنا معحلناسع

تستتجيالد معالجتتة علتتى  دراستتة تطبيقيتتة –التيظتتين القتتايويي لمعالجتتة البيايتتاد السخصتتية  -2

لحقوق اعقتصادية الصادرة عن جامعة حلوان مقبول لليسر بمجلة او بحث البصريةالمراقبة 

2017. 
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بحتث مقبتول لليستر بمجلتة اعقتصتاد  -دراستة مقاريتة   – العقتارياليظان القتايويي للتطتوير  -3

 .2016سية  –جامعة القاهرة  –الصادرة عن كلية الحقوق  –والقايون 

 –كليتة الحقتوق  – بمجلة اعقتصتاد والقتايون قبول لليسربحث م – الحماية القايويية للمسيين -4

 .2015سية  –جامعة القاهرة 

مقاريتتةو ميستتور بمجلتتة  دراستتة - عقتتود مقتتاوعد البيتتاء والتستتييد فتتيأستتبا  دفتتا الضتتمان  -5

 .2014 طبعة العدد الثالثو –القضائية  ظبيأكاديمية أبو 

العتدد  –القضتائية  ظبتيدراسة مقاريتةو ميستور بمجلتة أكاديميتة أبتو  –اععاقة  مويتسغيل  -6

 .2013 طبعة اييوالث

 

 بدولة االمارات العربية املتحدة نشورةاملدراسات الالكتب و

عقود مقتاوعد البيتاء والتستييد دراستة قضتائية مقاريتةو ميستور  فيأسبا  دفا الضمان  -1

 .2014العدد الثالثو طبعة  –بمجلة أكاديمية أبو ظبي القضائية 

امارة  –دائرة القضاء مطبوعاد ةو اععاقةو دراسة مقاري مويالحماية القايويية لحقوق  -2

 .2013طبعة  –اعماراد العربية المتحدة  – ظبيابو 

تسغيل موي اععاقة بتين الواقتا والقتايونو بمجلتة أكاديميتة الدراستاد القضتائيةو التابعتة  -3

لتتدائرة القضتتاءو إمتتارة أبتتو ظبتتيو دولتتة اعمتتاراد العربيتتة المتحتتدةو العتتدد الثتتاييو ييتتاير 

 .2013طبعة 

ن العالماد التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلتيج العربتيو ورقتة عمتل يظا -4

و ظبتيميسورةو بمجلة أكاديمية الدراستاد القضتائيةو التابعتة لتدائرة القضتاءو إمتارة أبتو 

 .2012 طبعة و ييايردولة اعماراد العربية المتحدةو العدد األول

 

 قانونية منشورةعروض لدراسات وتشريعات 

الصتادرة عتن أكاديميتة  – يسرها بمجلة أكاديميتة الدراستاد القضتائية لدراسة تن عرض -1

دراسة مقارية" للدكتور/ وعء  –بعيوان " التطوير العقاري  2015الدراساد القضائية 

الطبعتتة األولتتى  – ظبتتيامتتارة أبتتو  –التتدين محمتتد ابتتراهينو مطبوعتتاد دائتترة القضتتاء 

2014. 
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. و بستنن المستاريا الصتغيرة والمتوستطة2014لستية  2عرض للقتايون اعتحتادي رقتن  -2

القضتائيةو  ظبيأبو الصادرة عن أكاديمية  –القضائية الدراساد ميسور بمجلة أكاديمية 

 .2014العدد الثالث 

و في سنن المسؤولية المدييتة عتن 2012( لسية 4عرض للمرسون بقايون اتحادي رقن   -3

الصتادرة عتن أكاديميتة  –القضتائية  ظبتي أبتوميسور بمجلة أكاديمية  األضرار اليوويةو

 .2015القضائية  ظبيأبو 

و فتتي ستتنن حمايتتة األصتتياي اليباتيتتة 2009( ستتية 17عتترض للقتتايون اتحتتادي رقتتن   -4

 ظبتيأبتو الصتادرة عتن أكاديميتة  – القضائيةأكاديمية الدراساد ميسور بمجلة الجديدةو 

 .2015القضائية 

 

 عربية املتحدةاملقاالت املنشورة بدولة االمارات ال

التستريا انمتاراتي"و مجلتة تواصتل  فتياععاقتة  موي القايوييتة لحقتوق حمايتةالمقالة بعيوان"   

 .2014ابريل  - 57ال عددو ظبيالصادرة عن دائرة القضاء امارة أبو 

 التي متت املشاركة فيها بدولة االمارات العربية املتحدةأوراق وورش العمل 

اععاقتة(و والميعقتدة بمركتز تيميتة رأس  مويحقتوق يوان  بعالمساركة في ورسة عمل  -1

بإمتارة أبتو  –التابعتة لتدائرة القضتاء  –المال البسرى بالتعاون ما ادارة التعاون الدولي 

 .28/11/2012و بتاريخ ظبي

اععاقتتة فتتى التستتريعاد الوطييتتة بعيتتوان  مويعتتن حقتتوق المستتاركة فتتي ورستتة عمتتل  -2

أبتو ة اعماراد العربية المتحدة(و والميعقتدة بنكاديميتة في تسريعاد دول  حقوق المعاقين

بإمتارة أبتو  –لدائرة القضتاء  التابعة –ما ادارة التعاون الدولي  القضائية بالتعاون ظبي

 .2014مايو  6الموافق  -يون الثالثاء  – ظبي

المستتاركة بورقتتة عمتتل بعيتتوان" دور التستتريعاد العماليتتة فتتى دولتتة اعمتتاراد العربيتتة  -3

اد التيافستية العالميتة"و مقدمتة لورستة تحدة فى رفتا كفتاءة ستوق العمتل كنحتد مؤسترالم

 ظبيتعقدها أكاديمية أبو  والتيعمل بعيوان" دور القايون والقضاء فى تعزيز التيافسية" 

يتون  للتيافستيةو والميعقتدةالقضائية بالتعاون ما وزارة سئون الرئاسة ومجلس اعماراد 

21/ 4/2015. 
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فتتتي ورستتتة عمتتتل حتتتول دراستتتة تقيتتتين الوضتتتا الحتتتالي لمستتتكلة المختتتدرادو المستتتاركة  -4

والميعقدة في فيتدق اعيتركويتيييتتال بتنبوظبيو والتتي ييظمهتا المركتز التوطيي للتنهيتلو 

 .19/5/2015والميعقدة بتاريخ 

العقتاري ودورف فتي تستجيا اعستتثمار"  الضتمانالمساركة بورقة عمل بعيوان" حستا   -5

الميظن متن  –المثالية لالستثمار في دول مجلس تعاون الخليج لقايويية افي مؤتمر البيئة 

يتوفمبر  29 – 27فتي الفتترة متن  – دبتي –والميعقد بفيتدق كتويراد  – دبيقبل محاكن 

 بدولة اعماراد العربية المتحدة. 2016

 

 البحوث اجلماعية

نيجتاز  -بجامعتة زايتد  –لمعهد دراساد العتالن انستالمي  البحثي التاباالمساركة ضمن الفريق 

تمتد الموافقتة علتى  والتمي "وكوسيلة لتسوية الميازعتاد بعيوان" العدالة البديلة بحثيمسروعي 

 .2015 - 2014 األكاديميمقترحه ضمن خطة البحوث بالجامعة للعان 

 املؤمترات والندوات:

ساد العالن يظمه معهد درا الميلمساركة بالمؤتمر الدولي لالقتصاد انسالمي والصين ا -1

متن فتي الفتترة  دبتيبإمتارة  –بدولة اعماراد العربية المتحدة  –انسالمي بجامعة زايد 

 .2013مايو  5 -4 

 

المستتاركة فتتي الملتقتتى الرابتتا لمراكتتز البحتتوث والدراستتاد ودعتتن اتختتام القتترارو تحتتد  -2

سعار" دور الدراساد والبحوث فتي دعتن ميظومتة صتيا القترار"و والتتي يظمهتا مركتز 

التتابا للقيتادة  –دراساد واعستطالعاد بتاندارة العامتة لالستتراتيجية وتطتوير األداء ال

و والميعقدة بيادي ضباط السرطة بنبوظبي يتون الثالثتاء الموافتق ظبيالعامة لسرطة أبو 

13/10/2015. 

 

 االشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه التالية:

أحكتان “من الباحث/طتارق حستين حامتد بعيتوان اعسراي على رسالة الدكتوراف المقدمة  -1

المخاطر فى عقود البياء والتسييد دراسة مقارية بين القتايون المتديي المصتري وستروط 

 .2010/2011جامعة القاهرة للعان الجامعي  –عقد الفيديك" والمقدمة لكلية الهيدسة 
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القايويي للتوقيا اليظان “اعسراي على البحث المقدن من الباحث/ مرزوك عيادو بعيوان  -2

انلكترويي فى القايون المغربتي والمقتارن" لييتل درجتة التدبلون فتى الدراستاد القايوييتة 

والمقدن لمعهد البحوث والدراساد العربيةو التابا لجامعتة التدول العربيتة للعتان الجتامعي 

2010 – 2011 . 

التابعين  –الييابة اعسراي على اعبحاث العلمية المقدمة من القضاة المساعدين ووكالء  -3

دولتتة اعمتتاراد العربيتتة المتحتتدةو للحصتتول علتتى  – ظبتتيبإمتتارة أبتتو  –لتتدائرة القضتتاء 

 درجة الماجستير في الدراساد القضائية لألعوان الجامعية التالية:

 ، 2015 – 2014و 2014 – 2013و و2013 -2012و 2012 – 2011 

القضائية من العدد األول  ظبيية أبو تحكين عدد من البحوث التي تن يسرها بمجلة أكاديم -4

 حتى العدد الثالث.

 

 اخلربات العلمية والعملية  رابعا: ـ

 ـ يف اجملال العملي 

 .1998 -1997فى الفترة من  المصرى سابق بمجلس الدولة عضو ـ1

من  – جيزة –المهيدسين  –ميدان لبيان  –محكن بمركز التحكين باعتحاد التعاويى اعسكايى  -2

 حتى اعن. -. 2010

 .2011ـ 2007من  فى الفترةالعمل بالمحاماة  -3

فتتى  ليتة الحقتوق جامعتتة القتاهرةكالتتتابا ل البحتوث واعستستتاراد القايوييتة متتدير مركتزـت يائت  4

 .2009 - 2007الفترة من 

ة القتاهرةو فتى الدراسة بقسن اللغة انيجليزيتة بكليتة الحقتوق جامعت علىـ عضو لجية انسراي 5

 .2009 - 2008ة من الفتر

و دولتة اعمتاراد العربيتة المتحتدة –العين  –أستام مساعد بجامعة العين للعلون والتكيولوجيا  -6

 1/9/2010 - 1/9/2009فى الفترة من 

 – ظبتي القضتائيةومحاضتر بنكاديميتة أبتو  – ظبتي أبتوامتارة  –أستام مساعد بجامعة زايتد  -7

متتن  المتحتتدة ابتتتداءاراد العربيتتة دولتتة اعمتت - ظبتتيامتتارة أبتتو  –التابعتتة لتتدائرة القضتتاء 

 .حتى اآلن - 17/8/2011

دولتة انمتاراد العربيتة  –إمتارة أبتو ظبتي  –التدريس بمعهد الدراساد القضتائية اعتحتادي  -8

 .2016 – 2015محاماةو للعان القضائي  68الدفعة  –المتحدة 
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دولتة انمتاراد العربيتة  – إمتارة أبتو ظبتي –التدريس بمعهد الدراساد القضتائية اعتحتادي  -9

 .2017 – 2016للعان القضائي    75و 73الدفعتان  –المتحدة 

 

 يف اجملال األكادمييـ 

 التدريس لطالب جامعة القاهرة:

 من: ــ تدريس المواد القايويية لطال  مرحلتي الليسايس والدراساد العليا في كل 1

  (.انيجليزيةقسن اللغة   القسن العربي ـ - ا( كلية الحقوق جامعة القاهرة 

( القتايوييقاعتة البحتث  مادة  الفكريةو تدريسي دبلون تمهيدي الملكية ـ طال  الدراساد العليا ف

  لطال  دبلون القايون الخاص والسريعة اعسالمية.

 القاهرة.ـ كلية اعقتصاد والعلون السياسية ـ جامعة  2

 (.المتميزةلعربي ـ المجموعة  القسن ا -ـ كلية التجارة ـ جامعة القاهرة  3

حقتتوق  –متتادة ادا  وأخالقيتتاد المهيتتة ـ مبتتادن القتتايون   -ـ كليتتة العلتتون ـ جامعتتة القتتاهرة  4

 ( انيسان

 (.زراعية مادة تسريعاد وقوايين  -لقاهرة ـ كلية الزراعة ـ جامعة ا5

 والحقوق. لجامعة القاهرة بريامج التجارةـ التدريس لطال  التعلين المفتوح التابا  6

 .المهية(وأخالقياد  ادا  مادة  -جامعة القاهرة  –التدريس لطال  كلية الهيدسة  -10

 التدريس لطالبات جامعة زايد

ضتمن مستاقاد معهتد دراستاد العتالن انستالمي  135كتود  1تدريس مادة الحضتارة اعستالمية 

 2014 كتاديمياألو وكملك خالل الفصل الصتيفي للعتان 2014 – 2013 األكاديميخالل العان 

– 2015 . 

 .2017 – 2016و 2016 – 2015تدريس مادة: دراساد إماراتية خالل العان الجامعي 

 التدريس لطالب كلية القانون جبامعة العني للعلوم والتكنولوجيا املساقات اآلتية: -8

 يظرية الحق(. –يظرية القايون  القايون لمدخل لدراسة ا -1

 –العقتد  اعراديتة مصتادر اعلتتزان  1985لستية  5اعتحتادى رقتن  ايون المعامالد المدييةق -2

 اعرادة الميفردة(.

الفعل  اعرادية مصادر اعلتزان غير  1985لسية  5قايون المعامالد المديية اعتحادى رقن  -3

 القايون(. –الفعل الضار  –اليافا 
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 اعلتزان.احكان  1985لسية  5قايون المعامالد المديية اعتحادى رقن  -4

عثبتاد اعتحتادى رقتن قواعد اثباد المعامالد المديية والتجارية وطرقه وفقا ألحكتان قتايون ا -5

 .1992ل سية 10

عقتتتد  –عقتتتد التتتتنمين  –عقتتتد البيتتتا  المدييتتتة و العقتتتود اعتحتتتاديد المدييتتتة قتتتايون المعتتتامال -6

 المقاولة(.

 5لقايون المعامالد المدييتة اعتحتادى رقتن التنميياد السخصية والحقوق العييية التبعية وفقا  -7

 حقوق اعمتياز(. –الرهن الحيازى  –الرهن التنمييى  – الكفالة 1985لسية 

 وتعديالته. 1980لسية  8قايون العمل اعتحادى رقن  -8

 –صتحا  الحقتوق المجتاورة المؤلتي وأحقوق  –العالماد التجارية  الفكرية حقوق الملكية  -9

 لصياعية لبراءاد اعختراأ والرسون واليمامج الصياعية(.حقوق الملكية ا

  التحكين الداخلى(.1992لسية  11قايون اعجراءاد المديية اعتحادى رقن  -10

الدفعتتتة السادستتتة متتتن  –التتتتدريس للمتتتتدربين القضتتتائيين بنكاديميتتتة الدراستتتاد القضتتتائية  -11

 في قضايا جديدة العربية المتحدةو عماراد ا – يأبو ظبالمتدربين التابعين لدائرة القضاء بإمارة 

العملياد المصرفية الجديدة  –بورصة األوراق المالية وأسواق المال  وتسمل القايون التجاري( 

العقتتود البحريتتة( للعتتان الجتتامعي  –الميافستتة غيتتر المستتروعة  صتتور –التجتتارة اعلكتروييتتة  –

2011 – 2012. 

 – ظبتيبإمتارة أبتو  –ء الييابتة التتابعين لتدائرة القضتاء المساعدين ووكتالالتدريس للقضاة  -12

 .2012 -2011 الجامعيدولة اعماراد العربية المتحدةو للعان 

الدفعتتتة السادستتتة متتتن  –التتتتدريس للمتتتتدربين القضتتتائيين بنكاديميتتتة الدراستتتاد القضتتتائية  -13 

الميطتتق  ة المتحتتدةو اعمتتاراد العربيتت – ظبتتيأبتتو  بإمتتارةالمتتتدربين التتتابعين لتتدائرة القضتتاء 

 .2013 – 2012 الجامعيو للعان القايويي(والتفكير 

دولتة اعمتاراد  – ظبتيأبتو  بإمتارةالتدريس للستادة وكتالء الييابتة التتابعين لتدائرة القضتاء  -14

 . 2013 – 2012 الجامعي(و للعان المدييالقايون  فيالعربية المتحدة  قضايا جديدة 

الدفعتتة السادستتة التتتابعين  –ائيين بنكاديميتتة الدراستتاد القضتتائية التتتدريس للمتتتدربين القضتت -15

الميطتق والتفكيتر القتايويي(و  المتحتدة دولتة اعمتاراد العربيتة  – يأبو ظبلدائرة القضاء بإمارة 

 .2013 – 2012للعان الجامعي 

لتة التتابا لدو – العستكريالتدريس ببريامج ماجستير الدراساد القضائية ألعضاء القضتاء  -16

 2014- 2013 الجامعيللعان  –اعماراد العربية المتحدة 
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الدفعة السابعة من المتدربين  –التدريس للمتدربين القضائيين بنكاديمية الدراساد القضائية  -17

القتايون  فتياعماراد العربية المتحدةو  قضتايا جديتدة  – ظبيالتابعين لدائرة القضاء بإمارة أبو 

 .2014 – 2013ي (و للعان الجامعالمديي

الدفعة السابعة من المتدربين  –التدريس للمتدربين القضائيين بنكاديمية الدراساد القضائية  -18

أد  وأخالقيتتاد مهيتتة اعمتتاراد العربيتتة المتحتتدةو   –التتتابعين لتتدائرة القضتتاء بإمتتارة أبتتو ظبتتى 

 .2014 – 2013للعان الجامعي  والقضاء( 

الدفعة السابعة من المتدربين  –يين بنكاديمية الدراساد القضائية التدريس للمتدربين القضائ -19

اعمتاراد العربيتة المتحتدةو  قضتايا جديتدة فتي قتايون  – ظبتيالتابعين لدائرة القضاء بإمارة أبو 

 .2014 – 2013األحوال السخصية(و للعان الجامعي 

التابعتة  –دراستاد القضتائية بنكاديميتة ال -التدريس للمتدربين القضائيين من دولة فلسطين  -20

 -اآلتية: المواد  2014 – 2013للعان األكاديمي  – ظبيلدائرة القضاء أبو 

قضتايا جديتدة  -قضايا جديدة في القايون اعجراءاد المدييتة   - قضايا جديدة في القايون المديي 

 (.ييالقايوالميطق والتفكير  –أد  وأخالقياد القاضي  –فى قايون اعحوال السخصية 

 

 ية العملية والعلمية منها مايلي املشاركة يف العديد من الدورات التدريب

التتي عقتدد فتي كليتة الحقتوق ـ  والتيميتة(  التحكتينـ الدورة السادسة لتنهيل المحكمين العتر  1

ستتبتمبر  /6:1جامعتتة القتتاهرة بالتعتتاون متتا الغرفتتة العربيتتة للتوفيتتق والتحكتتين فتتي الفتتترة متتن 

/2007.  

والقيتتاداد ريتتامج ادا  وأخالقيتتاد المهيتتة ـ بمركتتز تيميتتة قتتدراد أعضتتاء هيئتتة التتتدريس ب -2

 .23:21/12/2004القاهرة من الفترة من  بجامعة

لقتاهرة فتي الفتترة ( والتتي عقتدد بجامعتة ا95الدورة التدريبية نعداد المعلن الجامعي رقتن   -3

 .22:4/9/2005من 

ث والدراستاد القايوييتة والتتدري  المهيتي القتايويي بكليتة السيك ـ بمركتز البحتو ـ دورة قواعد4

 .15:11/2/2006وق جامعة القاهرة في الفترة من الحق

ـتتت التتتتدريس والتتتتدري  للطتتتال  المستتتاركين فتتتي التتتدوراد التتتتي ييظمهتتتا مركتتتز البحتتتوث 5

عقتود ـ السيك ـ التحكين ـ صتياغة ال  قواعدواعستساراد القايويية ـ جامعة القاهرة كلية الحقوق 

 .2009 - 2007الفترة من  في اعستثمار(دور الوسائل الحديثة في حل ميازعاد 
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جامعتتة  –التتتى يظمتهتتا كليتتة الحقتتوق 2001 /3/ 25:17فتتي الفتتترة متتن  sunsgloـتت دورف 6

 القاهرة.

القتاهرة جامعتة  –المساركة فى اعداد مسروأ عئحة الدراساد العليا الختاص بكليتة الحقتوق  -7

 .2010/2011بيظان الساعاد المعتمدة( للعان الجامعى  

بدولتتتة  –جامعتتتة العتتتين للعلتتتون والتكيولوجيتتتا  –المستتتاركة فتتتى ور  عمتتتل بكليتتتة القتتتايون  -8

اعمتتتاراد العربيتتتة المتحتتتدةو فتتتى موضتتتوعاد تتعلتتتق بجتتتودة التعلتتتين للحصتتتول علتتتى اععتمتتتاد 

 اعكاديمى.

جامعتة العتين  –د العليتا الختاص بكليتة القتايون المساركة فى اعتداد مستروأ عئحتة الدراستا -9

 للعلون والتكيولوجيا.

 

 االستشارات العلمية والعملية:

القتتاء دورة تدريبيتتة عدارة الستتئون القايوييتتة فتتى مجتتال صتتياغة العقتتود ومراجعاتهتتا  -1

 بسركة يوران للتيمية الزراعية.

 ية. مراجعة العقود الخاصة بالعاملين بسركة يوران للتيمية الزراع -2

صتتتياغة عقتتتد ايستتتاء موقتتتا الكترويتتتى علتتتى ستتتبكة اعيتريتتتد لقستتتن الدراستتتة باللغتتتة  -3

 جامعة القاهرة. –اعيجليزية التابا لكلية الحقوق 

 -العمل: الدورات التدريبية وورش 

واعتتداد وصتتياغة المتتمكراد القايوييتتة مجتتال صتتياغة العقتتود  فتتيالقتتاء محاضتتراد تدريبيتتة  -1

ر والتمويل العقارى بمركز البحتوث واعستستاراد القايوييتة التتابا فى يظامى السه والمستجداد

 جامعة القاهرة.  -لكلية الحقوق 

وقتايون  1999لستية  17قواعد قتايون التجتارة المصترى رقتن  فيالقاء محاضراد تدريبية  -2

الفتتترة  والمصتترفية فتتىباعكاديميتتة العربيتتة للعلتتون الماليتتة  1981لستتية  136الستتركاد رقتتن 

 .16/3/2011حتى 15/3/2011من

وقواعتد قتايون التجتارة  –والعقتود التجاريتة  -التجاريتة  األوراق“بعيوان القاء دورة تدريبية  -3

العربيتتة  باألكاديميتتةلغيتتر التجتاريين    MBAريتامجب"لطتتال  1999لستية  17رقتتن  المصتري

 جيزة. –المهيدسين  –التابعة لجامعة الدول العربية  –للعلون المالية والمصرفية 

دورة تدريبيتة بعيوان"اعتداد المحتامى"بمركز البحتوث واعستستاراد القايوييتة  فيالمساركة  -4

 .12/9/2010حتى  10/9/2010فى الفترة من التابا لجامعة القاهرة 
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 –تعريفته  – 1980لستية  8قتايون العمتل اعتحتادى رقتن القاء محاضراد تدريبية بعيتوان   -5

 –راساد القضائية والتتدري  المتخصتص و بنكاديمية الدتطبيقه(يطاق  –مصادرف  –خصائصه 

وزارة العمل بامتارة  لمفتسي اعماراد العربية المتحدةو – يأبو ظبالتابعة لدائرة القضاء بإمارة 

 .5/10/2011الى  2/10/2011أبوظبىو فى الفترة من 

مجتتال  فتتياعيستتان حقتتوق  بعيتتوان  الضتتبطية القضتتائية ببريتتامجالقتتاء محاضتترة تدريبيتتة   -6

التابعتتة لتتدائرة  –و بنكاديميتتة الدراستتاد القضتتائية والتتتدري  المتخصتتص (الضتتبطية القضتتائية

و فتي الفتترة يأبتو ظبتاعماراد العربية المتحدةو لموظفي بلدية مديية  – يأبو ظبالقضاء بإمارة 

 . 27/10/2011 – 23من 

 للكاتت  المدييتة للمتتدربين القضتائيين  اعد المسئوليةورسة العمل الخاصة بقو فيالمساركة  -7 

للطبي (و بنكاديميتة الدراستاد  –والمؤسساد الصيدعيية  للصيدلي – السرعيللمنمون  –العدل 

دولتة اعمتاراد  – ظبتيأبتو  بإمتارة –التابعتة لتدائرة القضتاء  –القضائية والتدري  المتخصص 

 .26/10/2011 -19العربية المتحدة فى الفترة من 

عقتتد العمتتل  القضتتائيين ورستتة العمتتل الخاصتتة بتتالعقود البحريتتة للمتتتدربين  فتتيستتاركة الم -8 

عقتتد ايجتتار  – البحتتريعقتتد اليقتتل  – البحتتري عقتتد التتتنمين –عقتتد ستتراء الستتفيية  – البحتتري

 بإمتارة –التابعة لدائرة القضتاء  –السفيية(و بنكاديمية الدراساد القضائية والتدري  المتخصص 

  .20/11/2011 -13اد العربية المتحدة فى الفترة من اعمار – ظبيأبو 

العماليتة للمتتدربين القضتائيينو بنكاديميتة  بالتدعاوىالقاء محاضرة بورسة العمل الخاصة   -9  

 – يأبتتو ظبتتت بإمتتتارة –التابعتتتة لتتدائرة القضتتاء  –الدراستتاد القضتتائية والتتتتدري  المتخصتتص 

 .8/1/2012اعماراد العربية المتحدة بتاريخ 

 يأبتو ظبت بإمتارة –وزارة العمتل  لمتوظفي التتدريبيبالبريامج  تدريبية القاء محاضراد -10   

يطتتاق تطبيقتته(و بنكاديميتتة  –ستتماته  –مصتتادرف  – اعتحتتاديقتتايون العمتتل التعريتتي ب بعيتتوان 

دولتتة اعمتاراد العربيتتة  –التابعتة لتتدائرة القضتاء  –الدراستاد القضتتائية والتتدري  المتخصتتص 

 .7/3/2012 – 4الفترة من  في المتحدةو

للجتودة والمطابقتةو  ظبيمجلس أبو  لمفتسي التنهيليالقاء محاضراد تدريبية بالبريامج  -11   

تطبيقتته(و بنكاديميتتة  –مصتتادرف  –خصائصتته  –التعريتتي بالقتتايون  بعيتتوان أبتتو ظبتتىو  بإمتتارة

دولتة   –أبتو ظبتى  إمتارةب –التابعة لدائرة القضتاء  –الدراساد القضائية والتدري  المتخصص 

 .5/3/2012بتاريخ   –اعماراد العربية المتحدة 

أبتتو  بإمتتارة –ألعضتتاء المحكمتتة العستتكرية العليتتا  التتتدريبيالقتتاء محاضتترة بالبريتتامج  -12    

لستتتية  10رقتتتن  المعتتتامالد المدييتتتة والتجاريتتتة فتتتي اعتحتتتاديو بعيتتتوان قتتتايون اعثبتتتاد ظبتتتي
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(و بنكاديميتتتة الدراستتتاد القضتتتائية المقضتتتيحجيتتتة األمتتتر  –ائن القتتتر – األدلتتتة الكتابيتتتة 1992

دولتتة اعمتتاراد العربيتتة  - ظبتتيأبتتو  بإمتتارة –التابعتتة لتتدائرة القضتتاء  –والتتتدري  المتخصتتص 

  .14/5/2012بتاريخ  –المتحدة 

و بعيتتوان ظبتتيبإمتتارة أبتتو  -بالبريتتامج التتتدريبي للستتادة المحتتامون القتتاء محاضتتراد  -13     

د والمتتدد القايوييتتة فتتي التستتريا انمتتاراتي(و بنكاديميتتة الدراستتاد القضتتائية والتتتدري   المواعيتت

بتتاريخ  –اعمتاراد العربيتة المتحتدة  – ظبتيبإمارة أبو  –التابعة لدائرة القضاء  –المتخصص 

10/6/2012 .  

ارة أبتو بإمت –التدفاأ المتديي  محاضرة بالبريامج التدريبي الضبطية القضائية لمفتسيالقاء  -14

و بعيتتوان  التعريتتي بالقتتايون وأقستتامه وأيتتواأ القواعتتد القايوييتتة(و بنكاديميتتة الدراستتاد ظبتتي

اعمتاراد العربيتة  – ظبيبإمارة أبو  –التابعة لدائرة القضاء  –القضائية والتدري  المتخصص 

 .10/6/2012بتاريخ  –المتحدة 

 –المستاعدون والمتتدربون القضتائيون  القاء محاضراد بالبريامج التدريبي للستادة القضتاة -15

فتتي التستتريا  والمتتدد القايوييتتةالمواعيتتد  بعيتتوان  – ظبتتيبإمتتارة أبتتو  –التتتابعين لتتدائرة القضتتاء 

اعمتاراد  – ظبتيامارة أبتو  –انماراتي(و بنكاديمية الدراساد القضائية والتدري  المتخصص 

 . 18/6/2012بتاريخ  –العربية المتحدة 

بإمتارة أبتو  –رة بالبريامج التدريبي الضبطية القضائية لمفتسي التدفاأ المتديي القاء محاض -16

و بعيتتوان  التيظتتين القضتتائي فتتي دولتتة اعمتتاراد العربيتتة المتحتتدة(و بنكاديميتتة الدراستتاد ظبتتي

اعمتاراد العربيتة  – ظبيبإمارة أبو  –التابعة لدائرة القضاء  –القضائية والتدري  المتخصص 

 .18/6/2012يخ بتار –المتحدة 

بإمتارة أبتو  –القاء محاضرة بالبريامج التدريبي الضبطية القضائية لمفتسي التدفاأ المتديي  -17

(و بنكاديميتة الدراستاد ظبتيو بعيوان  القوايين الميظمة لعمل التدفاأ المتديي فتي امتارة أبتو ظبي

اعمتاراد العربيتة  – ظبيبإمارة أبو  –التابعة لدائرة القضاء  –القضائية والتدري  المتخصص 

 .18/6/2012بتاريخ  –المتحدة 

قتتايون المعتتامالد  فتتي – ظبتتيحكومتتة أبتتو  لمحتتامي التتتدريبيالقتتاء محاضتتراد بالبريتتامج  -18

مستئولية  –المستئولية الطبيتة  – قواعتد المستئولية المدييتة 1985لسية  5رقن  انماراتيالمديية 

التابعتة لتدائرة  –و بنكاديمية الدراستاد القضتائية (المواعيد والمدد القايويية –المهيدس والمقاول 

 .26/7/2012- 8الفترة من  في – ظبيأبو  بإمارة –القضاء 

قتايون اعجتتراءاد  فتتي – ظبتيحكومتة أبتتو  لمحتتامي التتدريبيالقتاء محاضتراد بالبريتتامج  -19

العربيتتة بدولتتة اعمتتاراد  القضتتائيالتيظتتين  وتعديالتتته  1992لستتية  11رقتتن  اعتحتتاديالمدييتتة 
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عتتتوارض الخصتتتومة  –المواعيتتتد اعجرائيتتتة  –اعساستتتية ليظتتتان القضتتتاء  المبتتتادن –المتحتتتدة 

التابعتتتة  –. بنكاديميتتتة الدراستتتاد القضتتتائية 1/10/2012و  2012/9/27يتتتومي القضتتتائية(و 

 . ظبيأبو  بإمارةلدائرة القضاء 

بإمتارة أبتو  –فاأ المتديي القاء محاضرة بالبريامج التدريبي الضبطية القضائية لمفتسي التد -20

 (و بفيتتتدقظبتتتيالتتتدفاأ المتتتديي فتتتي امتتتارة أبتتتو ادارة و بعيتتتوان  القتتتوايين الميظمتتتة لعمتتتل ظبتتتي

 .18/11/2012 ايتركويتيييتال بتاريخ

فتتي قتتايون المعتتامالد  – ظبتتيالقتتاء محاضتتراد بالبريتتامج التتتدريبي لمحتتامي حكومتتة أبتتو  -21

 –ء المستتتعجل(و بنكاديميتتة الدراستتاد القضتتائية  القضتتا1985لستتية  5المدييتتة انمتتاراتي رقتتن 

 .27/11/2012- 20في الفترة من  – ظبيبإمارة أبو  –التابعة لدائرة القضاء 

القتتاء محاضتتراد بالبريتتامج التتتدريبي المتخصتتص للتنهيتتل لمتتيا صتتفة الضتتبطية القضتتائية  -22

 فتيهو التيظتين القضتائي تطبيقت –مصادرف  –اهميته  – التعريي بالقايون  –لمفتسي دائرة اليقل 

 – ظبتيبإمتارة أبتو  –التابعتة لتدائرة القضتاء  –(و بنكاديميتة الدراستاد القضتائية يأبو ظبامارة 

 .5/11/2012-بتاريخ

اععاقتتة(و والميعقتتدة بمركتتز تيميتتة رأس  مويحقتتوق  بعيتتوان المستتاركة فتتي ورستتة عمتتل  -23

و ظبتيبإمتارة أبتو  –ابعتة لتدائرة القضتاء الت – التدوليالمال البسرى بالتعاون متا ادارة التعتاون 

 .28/11/2012بتاريخ 

القتتاء محاضتترة بالبريتتامج التتتدريبي المتخصتتص لميتستتبي ادارة الستتئون القايوييتتة بتتوزارة  -24

اعداريتة أيتواأ العقتود  –(و  التعريي بالعقد انداري انداريسئون الرئاسة وموضوعها  العقد 

تطبيقتاد  –طرق وأسالي  اختيار المتعاقتدين متا اعدارة  –ا ابران العقود اعدارية وضوابطه –

-بتتاريخ – ظبتيبإمتارة أبتو  –التابعة لتدائرة القضتاء  –قضائية(و بنكاديمية الدراساد القضائية 

8/4/201. 

 بعيتتوان بقطتتاأ اليقتتل الجتتوي -البريتتامج التتتدريبي لمتتوظفي دائتترة اليقتتل القتتاء محاضتترة ب -25

حماية المستهلك مستخدن وسائل  وموضوعها خدمي وسائل اليقل الجوي(  الحماية القايويية لمست

   23/9/2013 والميعقدة بتاريخاليقل الجوي(و 

 بعيتتوان بقطتتاأ اليقتتل الجتتوي -البريتتامج التتتدريبي لمتتوظفي دائتترة اليقتتل القتتاء محاضتترة ب -26

لية فتي مواجهتة دعتاوى المستئو وموضوعها  الحماية القايويية لمستخدمي وسائل اليقل الجوي( 

 .23/9/2013 والميعقدة بتاريخ(و سركاد اليقل الجوي
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 بعيتتوان بقطتتاأ اليقتتل الجتتوي -البريتتامج التتتدريبي لمتتوظفي دائتترة اليقتتل القتتاء محاضتترة ب -27

اعستكالياد القايوييتة المثتارة  وموضتوعها  الحماية القايوييتة لمستتخدمي وستائل اليقتل الجتوي( 

 .23/9/2013 والميعقدة بتاريخ(و ليقل الجويبسنن حماية مستخدمي وسائل ا

 بعيتتوان بقطتتاأ اليقتتل الجتتوي -البريتتامج التتتدريبي لمتتوظفي دائتترة اليقتتل القتتاء محاضتترة ب -28

 لتتتمويالحمايتتتة القايوييتتتة  وموضتتتوعها  الحمايتتتة القايوييتتتة لمستتتتخدمي وستتتائل اليقتتتل الجتتتوي( 

 .11/12/2013 يعقدة بتاريخوالم(و اعحتياجاد الخاصة من مستخدمي وسائل اليقل الجوي

بالتعتاون متا  –البريتامج التتدريبي لميتستبي ادارة الكاتت  العتدل القاء محاضراد تدريبية ب -29

 اليظريتة العامتة  بعيتوان والميعقتدة بمدييتة العتين – ظبتيمركز تيمية رأس المتال البسترى بتنبو 

 .2013بر اليظرية العامة لعقد الوكالة( خالل سهري اكتوبر ويوفم –للعقود 

بالتعتاون متا  –البريتامج التتدريبي لميتستبي ادارة الكاتت  العتدل القاء محاضراد تدريبية ب -30

 -عان للقايون   مدخل بعيوان بمقر األكاديميةوالميعقدة  – ظبيبنبو أكاديمية الدراساد القضائية 

 ييتتاير 22 – 19 متتن الفتتترة اليظريتتة العامتتة لعقتتد الوكالتتة( ختتالل  –اليظريتتة العامتتة للعقتتود 

2014.) 

التحكتتين كيليتتة لفتتض الميازعتتاد(و للقضتتاة  التتتدريبي القتتاء محاضتترة تدريبيتتة بالبريتتامج  -31

ازالتتتة  كيفيتتتة بعيتتتوان المستتتاعدون والمتتتتدربون القضتتتائيون ومحتتتاميو ادارة قضتتتايا الحكومتتتةو 

 – القضتتائيةالدراستاد التعتارض بتين أحكتان المحتاكن الوطييتة وأحكتتان التحكتين(و بمقتر أكاديميتة 

 . 5/3/2014يون األربعاء  – ظبيبمديية أبو 

 

فتتي قتتايون المعتتامالد  – ظبتتيالقتتاء محاضتتراد بالبريتتامج التتتدريبي لمحتتامي حكومتتة أبتتو  -32

 المتدد والمواعيتد القايوييتة فتي قتايون المعتامالد المدييتة 1985لستية  5المديية انمتاراتي رقتن 

فتتي  –بإمتتارة أبتتو ظبتتى  –التابعتتة لتتدائرة القضتتاء  –ة اعتحتتادي(و بنكاديميتتة الدراستتاد القضتتائي

 .21/2/2013- 20الفترة من 

فتتي قتتايون المعتتامالد  –القتتاء محاضتتراد بالبريتتامج التتتدريبي لمحتتامي حكومتتة أبتتو ظبتتى  -33

 المتدد والمواعيتد القايوييتة فتي قتايون اعثبتاد اعتحتادي(و 1985لسية  5المديية انماراتي رقن 

- 1فتي الفتترة متن  –بإمتارة أبتو ظبتى  –التابعة لدائرة القضاء  –اد القضائية بنكاديمية الدراس

3/3/2013. 

القتتاء محاضتتراد تدريبيتتة بالبريتتامج التتتدريبي لمتتوظفي دائتترة القضتتاء البتتاحثين القتتايوييين  -34

وأصول اعتداد المتمكراد القايوييتة(و بالتعتاون متا مركتز  قواعد بعيوان التابعين لدائرة القضاء 



 

15 

 

 30 – 28فتى الفتترة متن  – يأبتو ظبتالتابا لتدائرة القضتاء امتارة  –ية رأس المال البسرى تيم

 .2014سبتمبر 

 دور بعيتوان القاء محاضراد تدريبية بالبريامج التدريبي للخبراء التتابعين لتدائرة القضتاء  -35

لتتابا لتدائرة ا –الخبير في اعثباد أمان القضاء(و بالتعاون ما مركز تيميتة رأس المتال البسترى 

 .2014أكتوبر 12 – 11في الفترة من  – يأبو ظبالقضاء امارة 

 المتتدد  –الدفعتتة الثالثتتة  ظبتتيالقتتاء محاضتتراد بالبريتتامج التتتدريبي لمحتتامي حكومتتة أبتتو  -36

 –والمواعيد اعجرائية في قايون اعجتراءاد المدييتة اعتحتادي(و بنكاديميتة الدراستاد القضتائية 

 .18/11/2014- 17في الفترة من  – ظبيبإمارة أبو  –قضاء التابعة لدائرة ال

البريامج التتدريبي لميتستبي ادارة الكاتت  العتدل والميعقتد بمدييتة القاء محاضراد تدريبية ب -37

 (.2014يوفمبر  26 – 24 من  اليظرية العامة لعقد الوكالة( خالل الفترة  العين بعيوان

الدفعتتة الثالثتتة  – ظبتتيج التتتدريبي لمحتتامي حكومتتة أبتتو القتتاء محاضتتراد تدريبيتتة بالبريتتام -38

 ظبتيوأصتول اعتداد المتمكراد القايوييتة(و بنكاديميتة أبتو  قواعد بعيوان التابعين لدائرة القضاء 

 .2015فبراير  11 – 10فى الفترة من  – يأبو ظبالتابعة لدائرة القضاء امارة  –القضائية 

الدفعتتة الثالثتتة  – ظبتتيالتتتدريبي لمحتتامي حكومتتة أبتتو القتتاء محاضتتراد تدريبيتتة بالبريتتامج  -39

الدعوى ورسومها فى ضوء قايون الرسون القضتائية  مصروفاد بعيوان التابعين لدائرة القضاء 

التابعتتة لتتدائرة  –القضتتائية  ظبتتي(و بنكاديميتتة أبتتو 2013لستتية  6رقتتن  ظبتتيلمحتتاكن امتتارة أبتتو 

 2015 مارس 10فى الفترة من  – يأبو ظبالقضاء امارة 

القتتاء محاضتترة بالبريتتامج التتتدريبي المتخصتتص لميتستتبي القتتواد المستتلحة وموضتتوعها  -40

التابعة لدائرة  –القضائية  ظبياليزاعاد المسلحة(و والميعقدة بنكاديمية أبو  حماية األطفال أثياء 

 5/5/2014-بتاريخ – ظبيبإمارة أبو  –القضاء 

التتتابعين لتتدائرة  -تتتدريبي لمتتوظفي دائتترة القضتتاء القتتاء محاضتتراد تدريبيتتة بالبريتتامج ال -41

التابا لتدائرة  –عن الغير(و بالتعاون ما مركز تيمية رأس المال البسرى  الييابة بعيوان القضاء 

 .2015أكتوبر 5 – 4في الفترة من  – يأبو ظبالقضاء امارة 

 

 هادات التقدير واجلوائز العلمية ـ ش خامسا:

عتن اعستتفتاء التمي اجتراف مركتز التعلتين المفتتوح التتابا  ذ المثةال جائزة األستا علىـ حاصل 1

 .2008/2009ال جامعىـ لبريامج الحقوق للعان  لجامعة القاهرة
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جائزة الدكتور/ محمد عبد المتيعن بتدر للتفتوق العلمتي المقتررة أليبت  طالت  فتي  علىـ حاصل 2

 .1993ـ1992مادة تاريخ القايون للسية األولي للعان الجامعي 

جتائزة يقابتتة المحتامين للتفتوق العلمتي المقتررة أليبتت  طالت  فتي متادة الستتريعة  علتىـت حاصتل 3

 .1993ـ1992انسالمية للسية األولي للعان الجامعي 

جائزة المستسار/ عادل برهان يور للتفوق العلمي المقررة أليب  طال  في متادة  علىـ حاصل 4

 .1994:1993معي الجا الثايية للعانالقايون المديي للسية 

جائزة الدكتور/ يعمان خليل جمعة للتفوق العلمي المقررة أليبت  طالت  فتي متادة  علىـ حاصل 5

 .1994:1993الجامعي  الثايية للعانالقايون المديي للسية 

جائزة الجمعية المصرية للقايون الدولي العان للتفوق العلمي المقررة أليب  طال   علىـ حاصل 6

 .1994:1993الدولي العان للسية الثايية للعان الجامعي  في مادة القايون

جتتائزة المرحتون/ محمتتد رستدي للتفتتوق العلمتي المقتتررة أليبت  طالتت  فتي متتادة  علتىحاصتل  -7

 .1994:1993اعقتصاد للسية الثايية للعان الجامعي 

ون جتتائزة يقابتتة المحتتامين للتفتتوق العلمتتي المقتتررة أليبتت  طالتت  فتتي متتادة قتتاي علتتىـتت حاصتتل 8

 .1996:1995لرابعة للعان الجامعي المرافعاد للسية ا

جائزة العميد/ محمد حامتد فهمتي للتفتوق العلمتي المقتررة أليبت  طالت  فتي متادة  علىـ حاصل 9

 .1996:1995التيفيم الجبري للسية الرابعة للعان الجامعي 

معي ليستتتتايس للعتتتتان الجتتتتاجتتتتائزة/ محمتتتتد توفيتتتتق باستتتتا المقتتتتررة ألول ال علتتتتىـتتتت حاصتتتتل 10

1996:1995  

جتتتائزة/ البيتتتك األهلتتتي المصتتتري المقتتتررة ألول الليستتتايس للعتتتان الجتتتامعي  علتتتىـتتت حاصتتتل 11

1996:1995. 

أليبت  طالت  فتي  والجيائية المقتررةجائزة/المركز القومي للبحوث اعجتماعية  علىـ حاصل 12

 .1996:1995مادة علن انجران وتقدير جيد جدا بالليسايس للعان الجامعي 

جتائزة/ علتي بتدوي المحتامي المقتررة أليبت  طالت  فتي متواد القتايون الجيتائي  علىحاصل ـ 13

 .1996:1995والسريعة انسالمية بتقدير جيد جدا للعان الجامعي 

جائزة الدكتور/ احمد فتحي سرور أليبت  طالت  فتي متادة انجتراءاد الجيائيتة  علىـ حاصل 14

 .1996:1995بتقدير جيد جدا للعان الجامعي 

جائزة الدكتور/ سليمان مرقص المقررة أليب  طالت  فتي متادة القتايون المتديي  علىـ حاصل 15

 .1997:1996ما التعمق بدبلون القايون الخاص للعان الجامعي 
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جائزة الدكتور/ يعمان خليل جمعة للتفوق العلمي المقررة أليب  طال  في مادة  علىـ حاصل 16

  1997:1996لخاص للعان الجامعي لقايون االقايون المديي ما التعمق بدبلون ا

 ت الشخصية ـــ املهارا

 :املهارات اللغوية

 اللغة العربية......................اللغة األن. -1

 جيد.اللغة الفريسية.................... -2

 .جيداللغة اعيجليزية.................. -3

 :مهارات احلاسب اآلىل

و والتعامل بدرجة ييدورجة ممتازة فى برامج الوردو والبورباجادة التعامل ما الحاس  اآللى بد

 ممتازة ما السبكة الدولية للمعلوماد"اعيتريد".

 

 


