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 الحالي العنوان حي األمير مشعل
فاي القاانوا الصاا    القاارة،  ماجساريةجامعة  –في الحقوق  يسانسل

عايا  الادولي جامعاةدبلاوم فاي الرحمايم  –دبلوم في الشةيعة اإلساممية 

في فلسفة القانوا وراةيصه  جامعة عيا شامس   ااانوا  شمس دمروةاه

   -صا  

جامعاة عايا شامس -ملياة الحقاوق  –دوةات ممثفة في الرحميم الادولي 

 –مليااة العلااوم السياسااية بالقااارة،  –جامعااة القااارة،  –-مليااة الحقااوق 

 مةمز القارة، الدولي للمؤرمةات  –نقابة المحاميا بالقارة، 

 –معهااد دعااداد الاادعا،  –صمااس ساانوات فااي دةاسااة الاادعو، اإلسااممية 

 الجمعية الةئيسية بالقارة، بةمسيس  –معهد الصحابة بالقليوبية 

جامعة  –مةمز صدمة المجرمع  –ي ةصصة القياد، الدولية للحاسب اآلل

 عيا شمس 

 جامعة عيا شمس   –مةمز صدمة المجرمع  –ويفل ر

 العلمية المؤهالت

الوظيفي  التاريخ 22/10/1433
 واألكاديمي

 دورة تدريبية وورشة عمل عن استخدام التكنولوجيا في التدريس 
  األكاديمي"              "    في مهارات االرشاد 

 "             "       في نظم االمتحان وتقويم الطالب 
متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي لمحور خدمة المجتمع  " في"     

والجوائز المحلية  المنح
 العالمية أو



 dr.amaleid@yahoo.comالبريد االلكتروني الخاص بالجامعة:

 "     " معايير الجودة في دعم البنية التحتية 
 "     " إعداد تقرير الدراسة الذاتية البرامجي 

 إجازة الوعظ واالرشاد في مجال الدعوة االسالمية 
 إعطاء دور تدريبية في مهارات التواصل 

تدريبية في مهارات التعليم  " دورة  
 في االستعداد لالختبارات 
  تحليل االستبانة الكترونية 

                                        
 عضو في لجنة االعتماد االكاديمي

 عضو في اإلرشاد األكاديمي 
 عضو في الجودة  

 عضو لجنة البحث العلمي 
 عضو المجلس التأديبي 

 عضو في تقييم الورقة االمتحانية
 عضو في مراجعة المقررات الدراسية 

 ين بالقاهرة معضو نقابة المحا
 المحامين العرب  اتحادعضو في 

 المحامين الدوليين  اتحادعضو 
 التاريخية،عضو الجمعية المصرية للدراسات 

 ‘ عضو في مؤسسة التنمية والحوار الثقافي 
 عضو جمعية االقتصاد والتشريع بالقاهرة 
 عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية 

 عضو في جمعية ابن رشد 
 

األنشطة األخرى 
 وعضوية اللجان
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 الرعلايم رطاوية مناار   المصاةية لبحا بداة االوباةا مؤرمةات 

مااا  شاامس  امثااةجامعااة عاايا –مااؤرمة لبحاا  الملميااة الفمةيااة 

وبةا بالقارة، لمنااشاة حقاوق اإلنسااا وردةيساها ألامؤرمة بداة 

لبنااا فاي المصرلفة  اإلماةات   مماد، دساسية في مةاحل الرعليم 

ماااؤرمة المهاااا بحااا  جةيماااة اإلةرااااب وولاااع رعةيااا  لهاااا 

المااؤرمة الثالاا  بجامعااة  –االمرواةيااة فااي جامعااة الملاا  صالااد 

جامعااااة  -الدينياااة والدولااااة المدنياااة  ةالدولااااماااؤرمة  –نجاااةاا 

 القيةواا برونس 

 المؤتمرات والندوات
 والدورات التدريبية

ثماني مقررات هي: المدصل إلي دةاسة القانوا   القانوا اإلداةي 

السعودي   الرنمية االداةية   القانوا الرجاةي   الرصطيط االسرةاريجي 

اإلداة، في اإلسمم   فقه المعاممت     -إداة، المنظمات الدولية  

 

 )المقررات( التدريــس

االسالمي االقتصاد  –)بحوث( القوانين واالنظمة في مؤسسات التأمين 

 سبب،الكسب غير المشروع واإلثراء بال -النظرية والتطبيق  بين

 اإلسالم،المرأة ومكانتها في  المرسلة،اإلرهاب الدولي، المصالح 

جدلية العالقة بين  اإلسالم،حقوق اإلنسان في  الزوجات،الطالق، تعدد 

-الجنائيةواآلخر، الزواج العرفي والزواج السري، المساهمة  األنا

ووسائل الرغلب  النظامية )القانونية(الري رواجها المصاة  اإلسممية المشكالت  

   خصائصها، حضورها في التاريخ وفي العالم المعاصرالّدينية:  الّدولة-عليها

مقاالت مرعدد، نشةت في جةائد حمومية معرمد، مثل جةيد، الوطا 

 السعودية ومذل  جةيد، الةياض وصدي الجامعة 

 –ة العةبية السعوديةمالممل فيالجامعي  للرعليمةؤية اسرةاريجية  

نشةت في مم ما جةيد، الوطا السعودية ومجلة صدي الجامعة 

بمناسبة رذا المقال  إداة، الملية وحصلت علي صطاب شمة ما   

نشةت في جةيد، الوطا السعودية ومذل  –االبداع دعو، اسممية 

جةيد، الةياض  نشةت في –وحقوق االنساا المواطنة-صدي الجامعة 

صدي -المل  سلماا صديق العلماء والمفمةيا-وجةيد، الوطا 

–الوطا السعودية  –شمس المعةفة عندما رشةق -الجامعة   

 المؤلفـــاتالبحوث و 
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dramaleid37@gmail.com المعتمد االن  البريد االلكتروني الخاص بالجامعة 

الوطا السعودية –مجد وشموخ   

نشةت بجةيد، الوطا  عدوالعالم اسممي اسرةاريجية ةؤية نحو 

-صدي الجامعة –جةيد، الوطا  –االحرفال باليوم الوطني –السعودية 

الوطا السعودية  – إشةااات العام الجديد  
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