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المؤهالت العلمية

 -1الليسانس في الشريعة والقانون – جامعة األزهر – كلية الشريعة والقانون بدمنهور
بتقدير ممتاز.
 -2درجة التخصص ( الماجستير ) في القانون العام " تخصص قانون جنائي " بتقدير
ممتاز.
 -3درجة العالمية (الدكتوراه )في القانون العام "تخصص قانون جنائي "بتقدير مرتبة
الشرف األولى.
 -4أستاذ مساعد بقسم القانون العام " تخصص قانون جنائي ".
 -5أستاذ مشارك بقسم األنظمة " تخصص قانون جنائي "

التاريخ الوظيفي
واألكاديمي

 -1معيد بقسم القانون العام " تخصص جنائي" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور
جامعة األزهر بتاريخ  1999/11/8م
 -2مدرس مساعد بقسم القانون العام " تخصص جنائي" بكلية الشريعة والقانون
بدمنهور جامعة األزهر بتاريخ 2006/7/5م .
 -3مدرس بقسم القانون العام " تخصص جنائي" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور
جامعة األزهر بتاريخ  2010/8/25م

 -4أستاذ مساعد بقسم األنظمة " تخصص جنائي" بكلية العلوم اإلدارية جامعة نجران
بتاريخ  1433/11/1هــ.
 -5أستاذ مساعد بقسم القانون العام " تخصص جنائي" بكلية الشريعة والقانون
بدمنهور بتاريخ  2016 / 5/29م.
 -6أستاذ مشارك بقسم األنظمة " تخصص قانون جنائي " بكلية العلوم اإلدارية جامعة
نجران بتاريخ 1440/1/21هـ .
األنشطة األخرى
وعضوية اللجان

 -1عضو هيئة تدريس بالكليات اآلتية:
 كلية العلوم اإلدارية قسم األنظمة جامعة نجران.
 كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة األزهر.
 -2عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع .
 -3عضو مجلس قسم األنظمة بكلية العلوم اإلدارية.
 -4منسق التطوير والجودة بالقسم.
 -5مشرف التدريب العملي بقسم األنظمة ثم عضو لجنة التدريب العملي بالقسم.
 -6عضو لجنة الشئون الطالبية ومتابعة الخريجين بالكلية.
 -7عضو لجنة المراجعة الداخلية (التقويم والمتابعة والتدريب ) .
 -8عضو لجنة وحدة ضمان الجودة .
 -9عضو لجنة فحص الشكاوي.
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عضو لجنة اختيار الكتب الدراسية.

-11

عضو مشروع تبني معايير أكاديمية ببرامج الكلية الدراسية

 -12عضو مشروع " توفير وسائل فعاله لالتصال للتواصل بين القسمين الرجالي
والنسائي"
 -13عضو مشروع " التقييم الراهن ( كميا ونوعيا ) للهيكل األكاديمي الحالي لبرامج
الجامعة وفقا لمتطلبات البرنامج"
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عضو لجنة وضع األسئلة والتصحيح الختبارات المعيدين والمحاضرين.

المؤتمرات والندوات
والدورات التدريبية

-15

عضو لجنة وضع الهيكل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية

-16

عضو لجنة االعتماد األكاديمي بالكلية.

 -1دورة " أعداد الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالي " خالل الفترة من
2011/5/22م حتى  2011 /5/26م  -المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات – جامعة كفر الشيخ .
 -2دورة " المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي" خالل الفترة من
2011/5/29م حتى 2011 /6 /2م  -الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 -3دورة " خرائط المنهج وتوصيف المقررات وتقويم نواتج التعلم " خالل الفترة من
2011/6/5م حتى  2011 /6/9م  -المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات – جامعة كفر الشيخ .
 -4دورة " نظم االمتحانات وتقويم الطالب " ـ خالل الفترة من  1434/1/13 -12هـ
الموافق 2012 /11/27 -26م ـ عمادة التطوير والجودة بجامعة نجران.
 -5دورة " متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي لمحور خدمة المجتمع " ـ خالل
الفترة من 23ـ  1434/3/24هــ الموافق 4ـ2012 /2/ 5م ــ عمادة التطوير
والجودة جامعة نجران.
 -6دورة " متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي لمحور خدمات الدعم الطالبي " ـ
خالل الفترة من 28ـ  1434/4/ 29هــ الموافق 10ــ  2012/3/11م ــ عمادة
التطوير والجودة جامعة نجران.
 -7ندوة تدريبية حول توصيف المقررات والبرامج  -بتاريخ 1433/11/28هــ الموافق
2012/11/ 27- 26م – بكلية العلوم اإلدارية جامعة نجران .
 -8دورة " قياس نواتج التعلم" ــ عمادة التطوير والجودة جامعة نجران ـ خالل الفترة
من 1435/6/ 9-8هـ الموافق 2014/9-8م .
 -8دورة " العرض الفعال " خالل الفترة من  2إلي 2015/6/4م  -المركز الدولي لتنمية
قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات – جامعة طنطا .
 -9دورة " فنيات تصميم وأجراء البحوث العلمية " خالل الفترة من  2014/6/9م إلي
2015/6/11م
-11

دورة " فنيات تصميم وأجراء البحوث العلمية " خالل الفترة من  2014/6/9م

إلي 2015/6/11م
 -11البرنامج التدريبي " نظام إدارة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد " خالل الفترة
من  1436/10/24هـ إلي  1436/10/26هـ .
 -12البرنامج التدريبي " تصميم خطط التحسين في ضوء متطلبات الجودة " خالل
الفترة 1437 / 7/ 6-5هـ  2016 / 4 / 13 -12م بوحدة تنمية المهارات بعمادة
التطوير والجودة بجامعة نجران .
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 -دورة تدريبية " تقديرات النجوم " في  1437 / 5 / 21هـ .

 -14البرنامج التدريبي" بناء التقرير الشامل لتقارير المقررات وخطط التحسين"
خالل يوم الثالثاء  1438 / 1/3هـ الموافق  2016 / 10/4م بوحدة تنمية المهارات
بعمادة التطوير والجودة بجامعة نجران .

التدريــس (المقررات)

 -15ورشة عمل حول " مهارات التعامل مع البرنامج اإللكتروني لقياس نواتج
التعلم" بكلية الحاسب جامعة نجران.
 -16البرنامج التدريبي" المنهجية في تخطيط البحوث العلمية ( مهارات ،آليات،
أخالقيات) " خالل الفترة من  1438 / 6/17 - 16هـ الموافق  2017 / 3/16 -15م
بوحدة تنمية المهارات بعمادة التطوير والجودة بجامعة نجران .
 -17البرنامج التدريبي" التقويم الذاتي لعضو هيئة التدريس في العملية التعليمية "
خالل يوم الخميس  1438 / 6/24هـ  ،الموافق  2017 / 3/23م بوحدة تنمية
المهارات بعمادة التطوير والجودة بجامعة نجران .
 -18البرنامج التدريبي" معايير تصميم االستبانات وتحويلها الكترونيا " خالل الفترة
من  1439 / 2/19 - 18هـ الموافق  2017 / 11 /8 -7م بوحدة تنمية المهارات
بعمادة التطوير والجودة بجامعة نجران .
 -1القيام بتدريس المقررات اآلتية بقسم األنظمة كلية العلوم اإلدارية جامعة نجران :
نظام اإلجراءات الجزائية ،الجرائم التعزيرية  ،القواعد العامة للنظام الجزائي ،علم النفس
الجنائي  ،فقه الحدود والقصاص  ،النظام اإلداري ،المدخل إلي دراسة األنظمة  ،النظام
المالي  ،والنظام القضائي لطالب كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران .
 -2القيام بتدريس المقررات اآلتية بقسم القانون العام كلية الشريعة والقانون بدمنهور ،
وكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ودمنهور جامعة األزهر :
علم اإلجرام والعقاب ،القانون الجنائي القسم العام ،القانون الجنائي القسم الخاص،
اإلجراءات الجنائية.

البحوث والمؤلفـــات

 -1نطاق الحماية الجنائية لألطفال دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي اإلسالمي والقانون
الجنائي المصري ( رسالة الماجستير )"دار الكتب القانونية -مصر -دار شتات للنشر
والبرمجيات  2011م
 -2الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية دراسة مقارنة بين القانون الجنائي
والفقه اإلسالمي ( رسالة الدكتوراه ) " دار الفكر الجامعي باإلسكندرية "  2011م
 -3الوجيز في علمي اإلجرام والعقاب – دار األزهر للطباعة -العام الجامعي /2010
 2011م .
 -4شرح قانون اإلجراءات الجنائية  -دار األزهر للطباعة -العام الجامعي 2011 /2010
 -5المسئولية الجنائية في أسقاط الحوامل ومعامالتهم عقابيا  -دراسة مقارنة  -بين
القانون الجنائي والفقه اإلسالمي (بحث منشور بمجلة اإلنسانيات بكلية اآلداب جامعة
دمنهور 2011م ) .
 -6عالنية المحاكمة الجنائية -دراسة مقارنة -بين القانون الجنائي والفقه اإلسالمي
(بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية بكلية الشريعة والقانون بدمنهور
جامعة األزهر 2012م )
 -7الخبرة القضائية في الجرائم المعلوماتية أو الرقمية في النظام السعودي "دراسة
مقارنة"(بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية بكلية الشريعة والقانون
بدمنهور جامعة األزهر 2013م).
 -8القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي بوسائل اإلثبات الحديثة ( بحث منشور بحولية
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية جامعة األزهر  2014م).
 -9نطاق حق المتهم في الصمت خالل مراحل الدعوى الجنائية "دراسة مقارنة" ( بحث
منشور بحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية جامعة األزهر
 2017م).
 -10مدى مشروعية الوسائل التي تستخدم بشكل خفي كدليل في اإلثبات الجنائي (
بحث منشور مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا األشراف  -جامعة األزهر-
2018م العدد ) 30
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