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ثانيا :الشهادات العلمية:
 -9ليسانس الحقوق – كلية الحقوق جامعة عين شمس .دور مايو .9111
 -2دبلوم القانون العام  -كلية الحقوق جامعة عين شمس .دور مايو .9119
 -3دبلوم العلوم االقتصادية والمالية  -كلية الحقوق جامعة عين شمس.9112 ،
 -4دكتوراه في االقتصاد الدولي من جامعة باريس  9السوربون بفرنسا عام . 2112
ثالثا :التطور الوظيفى:
 -9معيد بقسم االقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي – كلية الحقوق جامعة عين شمس
اعتبارا من 1مارس .9113
 -2مدرس مساعد بقسم االقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي – كلية الحقوق جامعة عين
شمس اعتبارا من 27يوليو .9113
 -3مدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي – كلية الحقوق جامعة عين شمس
اعتبارا من  21أبريل .2112
 -4أستاذ مساعد بقسم االقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي – كلية الحقوق جامعة عين
شمس اعتبارا من22مايو .2115
 -5مساعد مدير الشعبة اإلنجليزية بالكلية اعتبارا من  9سبتمبر  2117حتى  39مارس .2112
 -6مدير الشعبة اإلنجليزية بالكلية اعتبارا من أول أبريل  2112حتى اول أكتوبر .2191
 -7مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية اعتبارا من  2أكتوبر  2191حتى  91سبتمبر .2199
 -2معار إلى كلية القانون جامعة الشارقة اعتبارا من  21سبتمبر .2199
 -1أستاذ بقسم االقتصاد والمالية العامة ،كلية الحقوق  ،جامعة عين شمس اعتبارا من  23سبتمبر
.2193
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 -91رئيس قسم القانون العام بكلية القانون ،جامعة الشارقة اعتبارا من أول سبتمبر  2194حتى
تاريخه.
الجزء الثاني:
األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر في المجالت العلمية
 " -9النقود األكترونية  :ماهيتها وتنظيمها القانوني " ،مجلة األمن والقانون – أكاديمية شرطة
دبي – االمارات العربية المتحدة العدد األول  ،السنة الثانية عشرة  ،يناير . 2114
“L'impact des Preferences Commerciales europeeennes sur les -2
“ exportations egyptiennes
مجلة " أفاق اقتصادية " دوله االمارات العربية المتحدة ،المجلد  ،25العدد  ،911السنة . 2114
“ L'invistissement direct europeen en Egypte : Ses determinants et Ses -3
”effets
مجلة " افاق اقتصادية " دوله االمارات العربية المتحدة  ،المجلد  ، 26العدد  ، 912السنة
.2115
 " -4اآلثار النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية" ،مجلة العلوم القانونية
واالقتصادية – كلية الحقوق جامعة عين شمس  ،العدد الثاني  ،السنة  ،47يوليو . 2115
 " -5المساعدات األمريكية واألوربية إلي الدول العربية المتوسطية  :تطورها ومحدداتها "،
مجلة العلوم القانونية واالقتصادية – كلية الحقوق – جامعة عين شمس  ،العدد االول  ،السنة ،42
يناير . 2116
 " -6السياسة البيئية وتأثيرها علي الوضع التنافسي للصادرات الصناعية مع التطبيق علي
مصر " ،مجلة األمن والقانون – أكاديمية شرطة دبي – اإلمارات العربية المتحدة العدد األول ،
السنة الرابعة عشرة  ،يناير . 2116
" -7نموذج الجاذبية كأداة لتحليل العالقات التجارية الدولية :دراسة تقييمية" ،بمجلة األمن
والقانون – أكاديمية شرطة دبي – اإلمارات العربية المتحدة ،العدد الثاني ،السنة الخامسة عشرة
،يوليو. 2117
" -2التكتالت االقتصادية اإلقليمية وأثرها على النظام التجاري العالمي" ،مجلة األمن والقانون
– أكاديمية شرطة دبي – اإلمارات العربية المتحدة العدد الثاني ،السنة السابعة عشرة،
يوليو.2111
 "-1القانون المصري لحماية المنافسة وأثره على االقتصاد المصري مع اإلشارة إلى القانونين
الفرنسي واألوربي " ،مجلة مجلس الشعب – مركز البحوث البرلمانية عدد رقم  74مارس
.2111
 " -91الضريبة على العقارات المبنية في مصر وآثارها المالية واالجتماعية " ،مجلة العلوم
القانونية واالقتصادية – كلية الحقوق – جامعة عين شمس  ،العدد األول  ،السنة  ، 53يوليو
.2199
" -99أثر قواعد المنشأ الواردة باتفاقات الشراكة األوربية المتوسطية على التجارة البينية
للدول العربية في السلع الوسيطة" ،مجلة األمن والقانون – أكاديمية شرطة دبي – اإلمارات
العربية المتحدة العدد الثاني  ،السنة التاسعة عشرة ،يوليو.2199
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" -12مجال نظريات القيمة والثمن في علم االقتصاد السياسي " ،بحث مقبول للنشر بمجلة
العلوم القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،العدد األول ،السنة  ،55يناير
.2013
" -93تمويل الالمركزية المحلية في مصر  :طبيعته ومشكالته وسبل عالجها" ،بحث منشور،
مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات ،السنة السابعة والعشرون ،العدد السادس والخمسون،
أكتوبر .2193
" -94الضرائب التصاعدية ودورها في تحقيق العدالة االجتماعية" ،بحث مقبول للنشر بمجلة
العلوم القانونية واالقتصادية ،الصادرة عن كلية الحقوق  ،جامعة عين شمس ،جمهورية مصر
العربية.2194 ،
 -95بحث بعنوان "الحوافز الضريبية ودورها فى جذب االستثمار :هل تكفى التشريعات
القائمة؟" ،مجلة الفكر القانوني واالقتصادي ،كلية الحقوق ،جامعة بنها ،جمهورية مصر
العربية ،العدد الرابع عشر.2195 ،
" -16القواعد المنظمة للميزانية العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة" ،بحث مقبول
للنشر ،مجلة الشريعة والقانون – جامعة اإلمارات .2196 ،
"-97حماية المنافسة في القانون اإلماراتي مع اإلشارة إلى بعض التشريعات المقارنة" ،مجلة
الحقوق ،جامعة الكويت ،العدد  ،3السنة .2196 ،41
" -19الضريبة على دخل األشخاص المعنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة :دراسة
تطبيقية على إمارة دبي" ،بحث مقبول للنشر بمجلة العلوم القانونية واالقتصادية – كلية الحقوق
– جامعة عين شمس.2197 ،
" -19نظرية القيمة بين الفكر الكالسيكي الجديد والفكر الكينزي" ،بحث منشور بمجلة الحقوق،
جامعة الكويت ،العدد  ،2السنة .2197 ،49
"-27اإلصالح الضريبي في دول مجلس التعاون الخليجي (الوسائل والتحديات)" ،بحث مقبول
للنشر بمجلة العلوم القانونية واالقتصادية – كلية الحقوق – جامعة عين شمس.2197 ،
-29
الجزء الثالث:
الكتب
 -9مبادئ علم االقتصاد ،دار النهضة العربية.2113 ،
 -2مبادئ التحليل االقتصادي الجزئي ،دار النهضة العربية.2114 ،
 -3قانون الضرائب على الدخل فى مصر ،دار النهضة العربية.2115 ،
 -4العالقات االقتصادية الدولية  ،دار النهضة العربية.2116 ،
-5مبادىء المالية العامة ،دار النهضة العربية.2117 ،
-6الوسيط في التشريع الضريبي المصري ،دار النهضة العربية.2111 ،
 -7أصول المالية العامة والتشريعات المالية مع التطبيق على دولة اإلمارات العربية المتحدة،
دار النهضة العربية ،مصر.2199 ،
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 -2التنظيم القانوني لحماية المنافسة ومنع االحتكار :دراسة تطبيقية على بعض التشريعات
األوربية والعربية ،دار النهضة العربية ،مصر.2192 ،
-1التشريعات االقتصادية والمالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دار النهضة العربية،
مصر.2194 ،
الجزء الرابع:
المؤتمرات والندوات
أوال -:المؤتمرات العلمية الداخلية (داخل مصر):
-9المؤتمر العلمي السنوي الثالث التي نظمته كلية الحقوق – جامعه حلوان بعنوان " التطورات
المصرفية واالئتمانية المعاصرة في مصر والعالم العربي " خالل الفترة من  93-92مايو 2114
وتمت المشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان " االتفاقيات التجارية اإلقليمية وتأثيرها علي
النظام التجاري العالمي" .
-2المؤتمر العربي الخامس حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلم نحو تطوير منظومة
التعليم في العالم العربي " والذي عقد في الفترة من 97-96ابرايل  2115بجامعه الدول العربية
وتمت المشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان " دور العالقات االقتصادية الدولية في منظومة
االقتصاد القومي " .
-3المؤتمر العربي السادس حول " المدخل المنظومي في التدريس والتعلم نحو التنمية المستدامة
في العالم العربي والذي عقد في الفترة من  95 -93ابرايل  2116بجامعه مصر الدولية .وتمت
المشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان " سياسة االعفاءات الضريبية في منظومة الضرائب
علي الدخل واثرها علي التنمية المستدامة في مصر" .
-4المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثاني والعشرون التي نظمته كلية التجارة – جامعه المنصورة
تحت عنوان " إعادة هيكلة االقتصاديات العربية في ظل التحديات المعاصرة " والذي عقد في
الفترة من  21-92ابرايل  2116بدار البنك االهلي المصري بالقاهرة  .وتمت المشاركة في هذا
المؤتمر ببحث بعنوان "السياسة البيئية وتأثيرها علي الوضع التنافسي للصادرات الصناعية
المصرية" .
 -5المؤتمر الضريبي الحادي عشر حول " النظام الضريبي المصري  :القانون 19لسنه 2115
الخاص بالضريبة علي الدخل  ،المشكالت ومعوقات التطبيق ومقترحات الحلول " والذي نظمته
الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب في الفترة من 22-91يونية  2116بدار الدفاع الجوي
بالقاهرة  .وتمت المشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان" سياسة اإلعفاءات الضريبية في ظل
قانون الضرائب علي الدخل رقم  19لسنه  2115واثرها علي التنمية االقتصادية في مصر " .
-7مؤتمر "التنمية والتكامل االقتصادي فى العالم اإلسالمي" والذى نظمته كلية التجارة (بنات)-
جامعة األزهر بالتعاون مع مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ومركز الدراسات المعرفية
بالقاهرة خالل الفترة  21-22إبريل . 2191وتمت المشاركة فيه ببحث عنوانه :أثر قواعد المنشأ
الواردة باتفاقات المشاركة األوربية المتوسطية على التجارة البينية للدول العربية فى السلع
الوسيطة".
 -2مؤتمر " العدالة بين الواقع والمأمول" ،الذى نظمته كلية الحقوق بجامعة اإلسكندرية خالل
يومي  21-91ديسمبر  .2192وتم فيه المشاركة بورقة علمية بعنوان "المحاكم االقتصادية
كوسيلة للتغلب على بطء التقاضي وحفز االستثمار األجنبي المباشر".
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-1المؤتمر العلمي الثامن الذي نظمته كلية الحقوق جامعة بنها بعنوان "الحق في التظاهر :رؤية
قانونية" والذى تم انعقاده خالل الفترة  21-22ابريل  ،2194واشتركت فيه بورقة عمل بعنوان
"تنظيم الحق في التظاهر وأثره على االستثمار األجنبي المباشر في مصر".
ثانيا -المؤتمرات العلمية الخارجية ( خارج مصر) :
 -9المؤتمر العلمي السنوي الدولي لكلية الشريعة والقانون بجامعه اإلمارات العربية المتحدة لسنه
 2113تحت عنوان " االعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون " والذي عقد بمدينة
دبي في الفترة من 92-91مايو  .2113وتمت المشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان " األثار
النقدية واالقتصادية والمالية للنقود اإللكترونية".
 -2المؤتمر العلمي السنوي الدولي لكلية الشريعة والقانون بجامعه االمارات العربية المتحدة لسنة
 2114تحت عنوان " الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية " والذي
عقد بمدينة دبي في الفترة من  99-1مايو  . 2114وتمت المشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان
" االتفاقيات التجارية اإلقليمية وتأثيرها علي النظام التجاري العالمي".
 -3المؤتمر العلمي السنوي الدولي لكلية القانون بجامعة اليرموك باألردن تحت عنوان تشريعات
البيئة في الدول العربية  :سبل تفعيلها وتطويرها " والذي عقد في رحاب جامعة اليرموك –
األردن في الفترة من  91-92يوليو  . 2116وتمت المشاركة في هذا المؤتمر ببحث بعنوان "
السياسة البيئية وتأثيرها علي الوضع التنافسي للصادرات الصناعية ".
-4مؤتمر الشارقة الدولي األول في التمويل اإلسالمي :أدوات مبتكرة – إشكاليات التطبيق،
وتحديات المستقبل ،والذي انعقد في جامعة الشارقة خالل الفترة  2194/99/6-5واشتركت فيه
بورقة عمل بعنوان "رقابة المصرف المركز على المصارف اإلسالمية مع اإلشارة إلى التشريع
اإلماراتي".
-5المؤتمر اإلقليمي الرابع لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية فى منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا والذي انعقد في دبي خالل الفترة  91-1نوفمبر .2194
 -6المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان "الحوكمة والتنظيم
القانوني لسوق رأس المال" ،خالل الفترة  99-91مايو  2196وتم االشتراك فيه بورقة عمل
بعنوان "هل تمنع حوكمة المصارف المركزية من نشوء األزمات فى سوق األوراق المالية؟".
-0المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية القانون جامعة الشارقة بعنوان " قضايا معاصرة في القانونين
الجوي والفضائي" خالل الفترة  23-22فبراير  .2197وتم االشتراك فيه بورقة عمل بعنوان
"الضرائب على النقل الجوي :مع اإلشارة إلى تطبيقاتها في التشريعات العربية".
 -2المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية بعنوان "القانون ..أداة
لإلصالح والتطوير" ،خالل الفترة  99-91مايو  2197وتم االشتراك فيه بورقة عمل بعنوان
"الضوابط القانونية والفنية للضريبة على الدخل  :دراسة مقارنة وتطبيقية على دول مجلس
التعاون الخليجي".
9- “Double Taxation and Air Transport Development: The Case of Income Taxes in
Arab Countries”, Paper presented at “AIRLINE REGULATORY AND ANTITRUST
CONFERENCE”, organized by Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CARS),
Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, 20 October 2017
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ثالثا-إعداد دراسات:
اعداد دراسة باللغة الفرنسية بالتعاون مع منظمة اليونيسكو حول تمويل المحليات.
“Contribution au rapport mondial Sur les Finances des collectivites
locales”, 2007.

رابعا -الندوات العلمية وأوراق العمل المقدمة فيها :
-9الندوة العلمية التي نظمها مركز بحوث الشرطة – وزارة الداخلية بعنوان " الحماية القانونية
واألمنية لحقوق الملكية الفكرية " والتي عقدت بأكاديمية الشرطة في  26ابريل  . 2116وتمت
المشاركة في ورشة عمل بعنوان " القيمة االقتصادية للملكية الفكرية " وذلك من خالل تقديم
ورقة عمل بعنوان " أثار حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية التريبس علي االقتصاد
المصري"
 -2الندوة العلمية التي نظمها مركز بحوث الشرطة – وزارة الداخلية بعنوان" االليات القانونية
والشرطية واالقتصادية لحماية المستهلك " في  .2112وتمت المشاركة في ورشة العمل بورقة
عمل عنوانها " االليات االقتصادية لحماية المستهلك في مصر".
-3حضور ندوة تم تنظيمها تحت إشراف قسم القانون الخاص بكلية القانون جامعة الشارقة خالل
شهر نوفمبر  2199وعنوانها :تسوية المنازعات فى إطار منظمة التجارة العالمية.
-4حضور فعاليات يوم كلية القانون الرابع لحقوق اإلنسان والذى تم تنظيمه تحت إشراف قسم
القانون العام بكلية القانون جامعة الشارقة خالل شهر ديسمبر. 2199
-5حضور الكثير من الندوات العلمية التي تنظمها كلية القانون – جامعة الشارقة ومعهد التدريب
والدراسات القضائية بالشارقة.

الجزء الخامس:
اإلشراف على الرسائل العلمية وتقييم األبحاث والمؤلفات العلمية
أوال :المشاركة في اإلشراف علي رسائل الدكتوراه بكلية الحقوق – جامعة عين شمس:
*رساله دكتوراه باسم الطالب  /عالء محمد حسن ابو العنين وعنوانها " أساليب دعم االلتزام
الضريبي – دراسة تطبيقية علي مصر وتاريخ التسجيل .2112/3/39
*رساله دكتوراه باسم الطالبة  /مني احمد علي محمد وعنوانها " الزكاة والضريبة في النظام
االسالمي – دراسة تطبيقية مقارنة " تاريخ التسجيل .2112/5/92
*رساله دكتوراه باسم الطالب /حامد أبراهيم عبد الفتاح محمد وعنوانها " تأثير العولمة
االقتصادية علي مشكلة البطالة مع التطبيق علي االقتصاد المصري " تاريخ التسجيل
.2112/91/93
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*رساله دكتوراه باسم الطالبة/نجوي محمد حلمي حافظ العجلي وعنوانها " الدعم بين الفكر
االقتصادي والتطبيق العملي – دراسة مقارنة بالفقة اإلسالمي " تاريخ التسجيل 2112/91 /93
*رساله دكتوراه باسم الطالبة /هدي محمد محمد حمدي احمد وعنوانها " الممارسات الضارة
بسوق األوراق المالية وتأثيرها علي االستثمار واآلليات القانونية لضبطها" تاريخ التسجيل
. 2112/99/31
*رساله دكتوراه باسم الطالب  /نهاد احمد ابراهيم وعنوانها" االستحواذ علي الشركات التجارية
" تاريخ التسجيل  ،2111/5/29وتم مناقشتها فى أكتوبر .2193
*رساله دكتوراه باسم الطالب /شريف عيد حسن محمد وعنوانها " استراتيجية القرار االداري
في مجال االستثمار " تاريخ التسجيل .2111 /7/22
*رساله دكتوراه باسم الطالب  /بسيوني شحاته شاهين وعنوانها" المركز القانوني للشركات
المساهمة بالنسبة للضريبة المستحقة علي الشركة " تاريخ التسجيل .2111/7/7
*رساله دكتوراه باسم الطالب /رضا عريبي حميدة الشبلي وعنوانها " دور السياسة الضريبية في
توجيه وحفز االستثمار مع التطبيق علي االقتصاد الليبي " تاريخ التسجيل .2111/92/31
* رساله دكتوراه باسم الطالب /أيمن عبد المرضى عبد الجيد حسين وعنوانها " السياسة التشريعية فى
مجال القوانين االقتصادية المصرية فى الفترة من  ،2770-1952تم مناقشتها في  21أغسطس .2714

* رساله دكتوراه باسم الطالب /بسيونى شحاته شاهين أحمد وعنوانها " المعاملة الضريبية للشريك
الموصى والشريك المساهم فى الشركات التجارية تم مناقشتها في .2714/17/ 22

* رسالة دكتوراه باسم الطالب /محمد محمد عبد الحميد الكسار ،وعنوانها "أثر الجرائم االقتصادية على
نشوء األزمة المالية العالمية (دراسة تطبيقية على مصر)".6102 ،
ثانيا :اإلشراف علي رسائل الدكتوراه والماجستير بمعهد الدراسات والبحوث البيئية :
 -1رسائل الدكتوراه التي أشرف عليها وتم منحها الدرجة:
*رساله دكتوراة باسم الطالب  /مصطفي عيد إبراهيم وعنوانها " أثر ربط االستثمارات
والمعونات االقتصادية الخارجية بالمعايير البيئية علي التنمية المتواصلة بمصر " ،وتم مناقشتها
فى .2112
* محمد إبراهيم عباس أبو العطا "التأثير االقتصادي والبيئي للتحالفات الجوية :دراسة تطبيقية على تحالفات
مصر للطيران" ،تمت المناقشة في أكتوبر .2713
 -2رسائل الماجستير التي يقوم بالمشاركة في االشراف عليها وتم منحها :
*رساله ماجستير باسم الطالبة  /ماجدة عبد الحكم بيومي شعيب وعنوانها " مدي تأثير سياسات
توزيع الدخل علي البيئة – دراسة مقارنة " ،وتم مناقشتها فى .2111
*رساله ماجستير باسم الطالب /محمد ابراهيم عباس أبو العطا وعنوانها " التأثيرات المتبادلة بين
اتفاقيات التجارة الدولية والبيئة – دراسة تطبيقية علي مصر " .وتم مناقشتها فى .2111
*رساله ماجستير باسم الطالب /شريف عبد الحليم محمد محمد وعنوانها " ترشيد السلوك
االستهالكي بهدف وقف التدهور البيئي " ،وتم مناقشتها فى .2191
*رساله ماجستير باسم الطالبة /نيفين أنور محمد عبد الرحمن وعنوانها " التدهور البيئي وأثره
علي التضخم كمشكلة اقتصادية – دراسة حالة علي مصر ".
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* رساله ماجستير باسم الطالب /أسامة حسن عبده إدريس وعنوانها " العالقة بين تطبيق
الحوكمة فى المصارف واألداء البيئى ".
ثالثا  :مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه فى الجامعة األمريكية المفتوحة:
*رساله ماجستير باسم الطالب /محمد عبد الحميد على الفقى وعنوانها " بعض معايير تقويم أداء
المصارف اإلسالمية :تطبيق على تجربة بنك دبى اإلسالمى " وتم منح الدرجة للطالب.
*رساله ماجستير باسم الطالب /يوسف صالح محمود وعنوانها " االثار االقتصادية والمالية
للحواالت المصرفية  :دراسة تطبيقية على الصومال" وتم منح الدرجة للطالب .
* مناقشة رسالة دكتوراه للباحث /يوسف صالح محمود بعنوان "مقومات التنمية االقتصادية
واستراتيجياتها  :دراسة مقارنة بالفكر االسالمى" ،الجامعة األمريكية المفتوحة – فرع القاهرة
(المناقشة تمت في دولة اإلمارات بالفيديوكونفرنس) في  22نوفمبر 2193
رابعا :اإلشراف على رسائل الماجستير بجامعة الشارقة:
*رملة حسين جعفر االزدواج الضريبي :دراسة تطبيقية على دولة اإلمارات العربية المتحدة
فبراير 2194
*عبدهللا محمد عبدهللا دور جهاز اإلمارات لالستثمار في تنمية االقتصاد الوطنى 95ديسمبر
2194
*أحمد عبيد الزعابى الضريبة على الدخل :دراسة مقارنة  22ديسمبر .2194
*عصام محمد العمران التنظيم القانوني للقطاع المصرفي في دولة اإلمارات العربية المتحدة31
ديسمبر .2194
* عزة عبد هللا العمرى النظام القانونى لسوق األوراق المالية وأثره على التنمية االقتصادية 4مايو
2194
*محمد مال هللا الحمادى القيود الجمركية فى إطار القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون
الخليجى :دراسة مقار نة 23أبريل 2195
*حمدة على البلوشى "الحماية البيئية من التلوث الناتج عن صناعة البترول دراسة تطبيقية على
دولة اإلمارات العربية المتحدة".2196 ،
*زينة أحمد "العملة النقدية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي  :متطلباتها وآثارها".2196 ،
خامسا : :تقييم األبحاث والمؤلفات العلمية ومعامالت الترقية:
 تقييم العديد من األبحاث لنشرها فى مجلة العلوم القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق –
جامعة عين شمس.
 تحكيم مؤلف أكاديمي بعنوان "االتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة  :تجارب عربية
مقارنة" لمصلحة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة.2199 ،
 تحكيم بحث علمي بعنوان "التعاون الضريبي من خالل تبادل المعلومات في ضوء
االتفاقيات الضريبية النموذجية دراسة مقارنة" وذلك للنشر بمجلة جامعة الشارقة،
.2193
 تحكيم بحث علمي بعنوان "أسس التكليف بضريبة الدخل المقطوع في التشريع
السوري" ،للنشر في مجلة الحقوق ،جامعة البحرين.2193 ،
 تحكيم بحث علمي بعنوان "حكم فرض الضرائب في االقتصاد اإلسالمي المعاصر"
وذلك للنشر بمجلة جامعة الشارقة.2194 ،
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تحكيم بحث علمى بعنوان "واقع البنوك اإلسالمية مع اإلشارة إلى بنك البركة بالجزائر"
المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية (تصدر عن الجامعة التطبيقية
بالبحرين).2195 ،
تحكيم بحث علمى بعنوان "دور الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليدية فى تمويل
مشروعات التنمية االقتصادية" ،مجلة المعيار (مجلة كلية اإلمام مالك للشريعة
والقانون).2196 ،
تحكيم بحث علمى بعنوان "هل نحتاج لقانون ضريبي للحد من السمنة في دولتي
اإلمارات العربية المتحدة واألردن؟".2196 ، International Review of Law ،
تحكيم بحث علمي بعنوان "الثورة التكنولوجية وأثرها على المصارف فى الدول النامية
فى ظل العولمة المالية" ،المجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية (تصدر عن
الجامعة التطبيقية بالبحرين).2195 ،
تحكيم بحث علمي بعنوان "االبتكار في التدريب والتعليم إلدارة الجودة الشاملة" ،المجلة
المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية (تصدر عن الجامعة التطبيقية بالبحرين)،
.2195
تقييم اإلنتاج العلمي المقدم من أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم التشريعات االقتصادية
بأكاديمية شرطة دبي – دبي -اإلمارات للترقية إلى رتبة أستاذ.2196 ،

 تحكيم بحث علمي بعنوان "التهرب من التكاليف المالية اإلسالمية وطرق مكافحته"،
للنشر في مجلة معهد الدراسات القضائية ،الشارقة.2196 ،
 تحكيم بحث علمي للنشر بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية  ،2196 ،بعنوان:
The Democratic Governance of Stock Markets





تحكيم بحث علمي بعنوان "مخاطر التداول االلكتروني لألوراق المالية عبر االنترنت
دراسة في التشريع اإلماراتي " وذلك للنشر بمجلة جامعة الشارقة.2196 ،
تحكيم بحث علمي بعنوان "االستقالل المالي للمجالس المحلية في النظام اإلماراتي :
دراسة مقارنة" ،وذلك للنشر بمجلة جامعة الشارقة.2197 ،
تحكيم بحث علمي بعنوان (التنافسية واإلطار التشريعي :نموذج دولة اإلمارات العربية
المتحدة) ،للنشر في مجلة األمن والقانون ،أكاديمية شرطة دبي.
تحكيم معاملة الترقية ألحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون ،الجامعة األمريكية
باإلمارات للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك.2197 ،

الجزء السادس:
عضوية الجمعيات العلمية
 -1زميل في الجمعية المصرية للمالية العامة والتشريع الضريبي .
 -2عضو في الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع .
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الجزء السابع:
التدريب
* إلقاء محاضرة حول " التنظيم القانوني للضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين وعلى أرباح
األشخاص االعتبارية " بالدورة التدريبية التى نظمها مركزالدراسات القانونية واالقتصادية بكلية
الحقوق – جامعة عين شمس عن "القانون الجديد للضريبة على الدخل فى مصر (القانون
19لسنة  : )2115التنظيم القانونى – المحاسبة الضريبية –المشكالت العلمية " خالل الفترة -91
 24نوفمبر .2115
*إلقاء محاضرة حول " سياسة اإلعفاءات الضريبية فى ظل قانون الضرائب على الدخل رقم
19لسنة  " 2115بالدورة التدريبية التي نظمها مركز الدراسات القانونية واالقتصادية بكلية
الحقوق – جامعة عين شمس عن " القانون الجديد للضريبة علي الدخل في مصر ( القانون19
لسنه  : ) 2115التنظيم القانوني – المحاسبة الضريبية – المشكالت العملية " خالل الفترة من
 23 -91نوفمبر . 2116
* إلقاء محاضرة حول " مفهوم التنمية وأبعادها الدولية واإلقليمية والوطنية" فى الدورة
المتخصصة للسادة ضباط الشرطة بمعهد التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة بتاريخ  3نوفمير
 –2112جمهورية مصر العربية
* إلقاء محاضرات علي المتدربين بمركز التنمية االدارية بجمهورية مصر العربية حول مشاكل
التجارة الخارجية في ظل اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية .
*إلقاء محاضرات فى برنامج تدريبي عن االتجاهات الحديثة فى االدارة البيئية خالل الفترة -25
 26فبراير .2111
*إلقاء محاضرة حول " المحاكم االقتصادية ودورها فى تحقيق التنمية االقتصادية" بالدورة
التدريبية التي نظمها مركز الدراسات القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق – جامعة عين شمس
عن " المحاكم االقتصادية" فى .2111
* القاء محاضرات علي موظفي الجهاز االداري بجهاز متابعة االداء الحكومي التابع لمجلس
الوزراء الكويتي – الكويت حول الفساد االداري وأثاره المالية واالقتصادية خالل الفترة من -94
92فبراير  2191وذلك بمقر مجلس الوزراء الكويتى.
*إلقاء محاضرات على موظفى وزارة المالية بدولة الكويت حول "االتفاقات الدولية لمنع
االزدواج الضريبى" خالل الفترة من  91-6مارس .2199
*إلقاء محاضرة حول " المحاكم االقتصادية ودورها فى تحقيق التنمية االقتصادية" بالدورة
التدريبية التي نظمها مركز الدراسات القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق – جامعة عين شمس
عن " المحاكم االقتصادية" فى  93مارس .2199

الجزء الثامن:
اللغات األجنبية
 - 9إتقان اللغة اإلنجليزية كتابة ومحادثة وقراءة (حصلت على شهادة التويفل الدولية وشهادة
اآليلتس)
 - 2إتقان اللغة الفرنسية كتابة ومحادثة وقراءة.
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الجزء التاسع:
المشروعات المشرف عليها والخبرات االدارية واللجان الطالبية
أوال  :المشروعات العلمية والتطبيقية التي تم المشاركة في إعدادها وتنفيذها :
 -9المشاركة في إعداد مشروع " المحكمة التدريبية اإللكترونية المصغرة الممول من صندوق
مشروع تطوير التعليم العالي " التابع لوزارة التعليم العالي  ،والذي يهدف إلي تطوير العملية
التعليمية بكليات الحقوق بصفة عامة وكلية الحقوق جامعة عين شمس بصفة خاصة .
 -2المسئول المالي عن مشروع " المحكمة التدريبية األلكترونية المصغرة المموول مون صوندوق
مشروع تطوير التعليم العالي " التابع لوزارة التعلويم العوالي والمطبوق بكليوة الحقووق جامعوة عوين
شمس .
 -3المسئول عن اللجنة المالية ولجنة توصيف البرامج والمقررات بوحدة الجودة واالعتماد بكلية
الحقوق – جامعة عين شمس  ،وهو مشروع ممول من صندوق التعليم العالي ويهدف إلي تجويد
العملية التعليمية بكلية الحقوق.
 -4المسئول عن مشروع الميكنه المعلوماتية بكلية الحقوق – جامعة عين شمس  ،وهو مشروع
يهدف إلي استخدام التكنولوجيا الحديثة في عرض الهيكل التعليمي والمؤسسي والطالبي لكلية
الحقوق – جامعة عين شمس علي موقع خاص بالكلية مرتبط بموقع الجامعة علي شبكة األنترنت
 -5إعداد مشروع تطوير ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية واعتماده وفقا للنظام االوربي للنقاط
المعتمدة والمسئول االداري والمالي عن تنفيذه .
 -6إعداد مشروع تطوير ليسانس الحقوق باللغة اإلنجليزية واعتماده وفقا للنظام االوربي للنقاط
المعتمدة والمسئول االداري والمالي عن تنفيذه .
 -7المشاركة فى إعداد وتنفيذ مشروع تأسيس وحدة ضمان الجودة بكلية الحقوق جامعة عين
شمس.
ثانيا :اإلشراف على اللجان واألنشطة الطالبية:
 -1رائد اللجنة االجتماعية والرحالت بكلية الحقوق – جامعة عين شمس منذ العام الجامعي
 2113/2112وحتي عام . 2199
 -2اإلشراف علي نموذج جامعه الدول العربية لطالب كلية الحقوق – جامعة عين شمس عام
.2115 -2114
-3اإلشراف علي نموذج األمم المتحدة لطالب كلية الحقوق جامعة عين شمس منذ عام 2117
وحتى عام .2199
-4اإلشتراك فى اللجان المختلفة لكلية القانون – جامعة الشارقة وهى:
 لجنة اإلمتحانات والكنترول.
 لجنة الميزانية.
 لجنة المكتبات.
 لجنة الدراسات العليا فى قسم القانون العام.
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 لجنة فحص المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد بكلية القانون –
جامعة الشارقة.
الجزء العاشر:
بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها
 -9حضور دورة " االتجاهات الحديثة في التدريس " خالل الفترة من 6-4فبراير .2116
 -2حضور دورة " التدريس باستخدام التكنولوجيا " خالل الفترة من  22-25فبراير .2116
 -3حضور دورة " إعداد مشروع بحثى" خالل الفترة من 25 -23ديسمبر.2116
 -4حضور دورة " توكيد الجودة واالعتماد" خالل الفترة من  9-9/31فبراير .2117
 -5حضور دورة " تصميم المقرر" خالل الفترة من  22-21مارس.2117
 -6حضور دورة " إدارة الفريق البحثى" خالل الفترة من 5-3فبراير.2111
-7حضور دورة " اداب وسلوكيات المهنة" خالل الفترة من  6-4سبتمبر.2191
-2حضور دورة " النشر الدولى" خالل الفترة من  23-29سبتمبر .2191
 -1حضور دورة " تنظيم المؤتمرات العلمية" خالل الفترة من 26-25فبراير.2111
-91حضور دورة " إدارة الفريق البحثى" خالل الفترة من  25-23نوفمبر .2191
 -99حضور دورة " مهارات العرض الفعال" خالل الفترة من  23-29يناير .2192
-92حضور دورات تدريب على استخدام وتطبيق برامج الحاسب األلى(الوورد واإلكسيل
والبوربوينت والبحث على شبكة االنترنت).

الجزء الحادي عشر:
الخبرة التدريسية فى مرحلة الدراسات العليا
أوال -التدريس بمرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق – جامعة عين شمس :
*تدريس مادة " العالقات االقتصادية الدولية " لطالب دبلوم العلوم المالية واالقتصادية  ،كلية
الحقوق – جامعة عين شمس خالل االعوام . 2199-2117
*تدريس مادة " تاريخ الفكر االقتصادي " لطالب دبلوم العلوم المالية واالقتصادية  ،كلية الحقوق
– جامعة عين شمس خالل العام الجامعي . 2199-2111
*تدريس مادة " اقتصاديات المالية العامة" لطالب دبلوم العلوم المالية واالقتصادية  ،كلية
الحقوق – جامعة عين شمس خالل العام الجامعى . 2199-2191
ثانيا  :األنشطة التعليمية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة عين شمس:
 -1تدريس مقرر" التجارة الدولية والبيئة لطالب الدكتوراه خالل األعوام. 2116- 2113
 -2تدريس مقرر العالقات االقتصادية الدولية وأثرها علي البيئة المصرية " لطالب الماجستير
والدكتوراه خالل األعوام .2117-2113
 -3تدريس مقرر " اقتصاديات البيئة " لطالب الماجستير خالل العام الجامعي .2114-2113
 -4تدريس مقرر " التجارة الدولية والبيئة " لطالب الدكتوراه خالل العام الجامعي -2114
.2115
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 -5تدريس مقرر " قضايا اقتصادية وبيئية دولية معاصرة " لطالب الدكتوراه خالل العام
الجامعي .2199-2114
ثالثا :األنشطة التعليمية بكلية الحقوق – جامعة حلوان :
تدريس مادة " الضرائب البيئية علي طالب الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعه حلوان خالل
األعوام الدراسية .2779-2776
رابعا  :األنشطة التعليمية باألكاديمية العربية للنقل البحري:
*تدريس مادة " المعامالت المصرفية الدولية " لطالب الدراسات العليا بمعهد النقل البحري –
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خالل االعوام 2199-2117
* تدريس مادة " الشركات دولية النشاط" لطالب الدراسات العليا بمعهد النقل البحري –
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خالل االعوام .2199-2111
* تدريس مادة " التكتالت االقتصادية اإلقليمية" لطالب الدراسات العليا بمعهد النقل البحري –
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خالل االعوام .2199-2111
خامسا :األنشطة التعليمية بكلية القانون جامعة الشارقة:
 تدريس مساقات القانون الدستوري ،وقانون حماية البيئة ومساق المالية العامة
والتشريعات المالية لطالب البكالوريوس ،اعتبارا من عام  2199وحتى اآلن.
 تدريس مساقات القانون االقتصادي والمالي ،وقانون حماية البيئة لطالب الماجستير.
 تدريس مساق النظم االقتصادية والمالية لطالب الدكتوراه.
الجزء الثاني عشر:
الخبرة التدريسية فى مرحلة الليسانس:
أوال :التدريس لطالب الليسانس بكلية الحقوق – جامعة عين شمس:
تم تدريس الكثير من المساقات (علم االقتصاد – االقتصاد الدولي – االقتصاد الكلى – المالية
العامة – التشريع الضريبي – المصطلحات القانونية باللغتين اإلنجليزية والفرنسية) لطالب
الليسانس فى الشعب العربية واالنجليزية والفرنسية خالل السنوات من  2112حتى .2199
ثانيا :التدريس لطالب كلية القانون جامعة الشارقة:
التدريس لطالب ولطالبات كلية القانون بجامعة الشارقة المساقات اآلتية  :المالية العامة
والتشريعات المالية -قانون حماية البيئة -القانون الدستوري منذ  2199وحتى اآلن.
الخبرة التدريسية فى مرحلة الدراسات العليا:
أوال :تدريس مساقات لطالب الماجستير بكلية الحقوق جامعة عين شمس :
قمت بتدريس مساقات "اقتصاديات المالية العامة – العالقات االقتصادية الدولية – تاريخ الفكر
االقتصادي" لطالب الماجستير خالل السنوات .2191-2117
ثانيا :التدريس لطالب كلية القانون جامعة الشارقة:
 تدريس مساقات القانون االقتصادي والمالي لطالب الماجستير .2197-2199 تدريس مساق النظم المالية واالقتصادية لطالب الدكتوراه خالل السنوات ،2194/2193.2196/2195 ،2195/2194
 -تدريس مساق قانون حماية البيئة لطالب الماجستير .2194/2193
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