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 السيرة الذاتية
 

 معلومات شخصية

 حلميخالد سعد زغلول  دكتور /  االسم:
ورئيس قسم التشريعات االقتصادية  جامعة السادات حقوقالكلية  وعميد أستاذ:  العلميالقسم 
ام بكلية ورئيس قسم القانون الع .، محكم دوليواإلدارية والدستورية العليا بالنقضوالمحامي والمالية 

 .الحقوق جامعة الكويت سابقا
-الشيخ زايد -أكتوبر 6-الجيزةمحافظة -الصفوة سيتي 111فيال  العنوان الدائم :

 القاهرة .- -01200050501 -61661811648نقال 14466846-14466881هاتف:
 . الساداتجامعة حقوق الكلية - : يعنوان العمل الحال
   البريد االلكتروني

dr.khaled.zaghloul@gmail.com  

 :المؤهالت العلمية 

 أكاديمية الشرطه. -تقدير عام جيد جدا 1784مايو عام ليسانس الحقوق _دور -
 )كلية الحقوق جامعة عين شمس( .1787دبلوم القانون العام_دور أكتوبر عام -
 )كلية الحقوق جامعة عين شمس (.1746دبلوم العلوم االقتصادية والمالية _ دور مايو عام -
 .ماجستير في الحقوق عن رسالة موضوعها )سلطة القاضي اإلداري في تقدير مالئمة المشروعية(-
)االستثمار  . -Direct Foreign Investmentدكتوراه في الحقوق عن رسالة موضعها -

 بتقدير عام جيد جدا )حقوق عين شمس ( . 1744األجنبي المباشر( أغسطس عام 

 الوظيفيالتدرج 

 كلية الشرطه..1746 إلى 1784الفترة من عام  فيمعيد -
 الشرطه. كلية.1744 إلى 1746عامالفترة من  فيمدرس مساعد -
 )كلية الحقوق جامعة المنوفية (. 1771إلي  1744مدرس في الفترة من عام -
 )كلية الحقوق جامعة المنوفية (. 1775 إلى 1778الفترة من يناير عام  فيأستاذ مساعد -
 )معار(. الكويت(.)كلية الحقوق جامعة 1777إلي  1775الفترة من سبتمبر عام  فيمساعد  أستاذ-
 . 24/6/1777من  اعتباراالحقوق جامعة المنوفية أستاذ بكلية  -

وحتى نهاية عام  7/1/2665رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت اعتبارا من  -
2666. 

 .2611/ 15/6رئيس قسم التشريعات االقتصادية والمالية بحقوق المنوفية اعتبارا من  -
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ادات بكلية الحقوق جامعة المنوفية فرع السة ورئيس قسم التشريعات االقتصادية والمالياستاذ  -
 .2611أكتوبر 

 .28/7/2612السادات اعتبارا من جامعة حقوق كلية الوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  -

 وحتي تاريخه. 28/4/2618من  عميد كلية الحقوق جامعة السادات اعتبارا -

  التدريسيةالخبرة 
 الحقوق:تدريس المواد التالية لطلبة كلية -
قتصادية العالقات اال -النقود والبنوك -االقتصاد السياسي -القانون اإلداري -القانون الدستوري–

ـ قوانين -التشريع الضريبي –المالية العامة  –التشريعات االقتصادية  –التخلف والتنمية  -الدولية
ـ النظم القانونية والسياسية للنفط العربي ووسائل تسوية المنازعات النفطية )  األجنبياالستثمار 

تحكيم في ال –التحكيم في منازعات االستثمار والتجارة الدولية وااللكترونية  -قانون البترول (
عات ، الجوانب العملية للمناز المنظمات والظواهر االقتصادية المعاصرةمنازعات العقود البترولية، 

 منظمة التجارة العالمية. إحكاملضريبية، ا
) لطلبة دبلوم القانون العام ودبلوم العلوم االقتصادية والمالية( قام  في مجال الدراسات العليا : -

القانون الدستوري، القانون اإلداري، عقود القانون العام االقتصادي، بتدريس المواد التالية ) 
 –الدولي  ياالقتصادالقانون  –االقتصادية مع التعمق  التشريعاتالعقود اإلدارية الحديثة، 

،  (التشريعات الضريبية  –المالية العامة  -تاريخ الفكر االقتصادي  –التنمية االقتصادية 
 .B.O.Tصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية،المالية العامة، عقود 

 .ية الحقوق جامعة عين شمسلطلبة كلتدريس مادة االقتصاد السياسي  -

مهورية طلبة كلية الشرطة بجتدريس القانون الدستوري والقانون اإلداري واالقتصاد السياسي ل -
 مصر العربية .

ية االقتصاد السياسي والمالية العامة لطلبة كلالقانون الدستوري والقانون اإلداري و تدريس مادة   -
 الشرطة بدولة الكويت .

المالية العامة  –االقتصاد السياسي -تدريس المواد التالية لطلبة كلية الحقوق جامعة الكويت   -
رول ( ووسائل تسوية المنازعات النفطية ) قانون البتالنظم القانونية والسياسية للنفط العربي  –

التشريع – ةالمنظمات والظواهر االقتصادية المعاصر -_النظام القانوني والمالي لديوان المحاسبة 
 ، القانون الدستوري، القانون اإلداري، العقود اإلدارية.الضريبي الكويتي

تدريس باالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باالسكندرية مادتي المعامالت  -
 الجمركية واتفاقات التجارة الدولية لبرنامج الماجستير.
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 الخبرات العملية

 .2616ياغة التشريعات الكويتية بمجلس الوزراء الكويتي عضو لجنة أعداد وص -
 تنظيم وتدريب طالب كلية الحقوق جامعة السادات علي المحاكمه التدريبية. -
اعداد دراسات قانونية واقتصادية، لمجلس الوحدة العربية االقتصاديه، التابع لجامعة الدول  -

 العربية.
 بالمنظمة االداريه بجامعة الدول العربيه.القاء عدد من الدورات التدريبية 

 ممارسة مهنة المحاماه . -
 المشاركة في قضايا التحكيم الدولية. -

 الخبرات العلمية

  عضاء هيئة التدريساالساتذة واالساتذة المساعدين أ  لترقيات الدائمة عضو اللجنة العلمية -
 2665من عام  بجمهورية مصر العربية

 عضاء هيئة التدريسالاالساتذة واالساتذة المساعدين ة الدائمة لترقيات امين اللجنة العلمي-
 .2611اعتبارا من عام بالجامعات المصرية 

 رية.بأكاديمية الشرطة المص أعضاء هيئة التدريس  توتعيينا عضو اللجنة العلمية لترقيات -
 . إعارتهتاريخ  وحتى 1778عضو بمجلس كلية الحقوق جامعة المنوفية منذ عام  -
 إعارتهتاريخ  وحتى 1772بكلية الحقوق جامعة المنوفية منذ عام  األوليرئيس كنترول السنة  -

. 

 عضو لجنة التحقيقات بجامعة المنوفية. -

 رئيس المكتب القانوني بكلية الحقوق جامعة السادات. -
 عدد من المحاضرات القانونية في الجهاز المركزي للمحاسبات . بإلقاءقام  -
 عدد من المحاضرات القانونية في ديوان محافظة المنوفية . بإلقاءقام  -
 .لية بوزارة المالية بدولة الكويتعدد من المحاضرات القانونية واالقتصادية والما بإلقاءقام  -
 بدولة الكويت . الوطنيقام بإلقاء عدد من المحاضرات القانونية  بمجلس الدفاع  -

 بديوان المحاسبي الكويتي.ونية  بإلقاء عدد من المحاضرات القانقام  -

 الدراسات القضائية الكويتي. القانونية بمعهدبإلقاء عدد من المحاضرات قام  -
عدد من المحاضرات القانونية في الدورات التدريبية التي تعقدها كلية الحقوق جامعة  بإلقاءقام   -

 المجتمع.خدمة  إطارالكويت في 
ة ووزارة ديوان المحاسب،  والفتوى والتشريع ارة العدلبوز علي طلبة التدريب العملي  اإلشراف -

 .بلدية الكويت–المالية بدولة الكويت 
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 القاء دورات تدريبية عن التحكيم الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت. -

 االشراف علي المحكمه التدريبيه لطلبة كلية الحقوق جامعة السادات. -

 عن التحكيم الدولي بمركز خدمة المجتمع جامعة السادات. دورات تدريبيةإلقاء  -

 .2611مارس  والترقيات بأكاديمية الشرطة المصرية ترئيس لجنة التعيينا -

 عضو هيئة تحكيم في عدد من المنازعات التجارية واالستثمارية. -

 العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية

عضو  – 1746والتشريع منذ عام  صاءواإلحعضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي  -
مجلس ادارة الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع والحاصل علي اعلي 

 (.2615االصوات في انتخابات مجلس االدارة) المركز االول في انتخابات عام 

 عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي. -
 .1776عضو الجمعية المصرية للقانونيين المصريين منذ عام  -
 .1771عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب منذ عام  -

 العلمية واإلجازاتالمهمات 

 . 1748مهمة علمية بدولة انجلترا وفرنسا عام  -
 .1748-1746بدولة انجلترا عام  الدكتوراهدرجة  إلعدادبعثة علمية  -

 العلمياإلنتاج 

  باللغة العربية :بمجالت علمية  أوال : البحوث المنشورة
 الموحدة  أوروباعربية لمواجهة التحدي االقتصادي الذي يفرضه مشروع  إستراتيجيةنحو  -1

 صفحة . 166 – 1771 أكتوبرمجلة حقوق المنوفية ،العدد الثاني ،  – 1771
،  يقياإفر الحوار بين الجنوب والجنوب مع دراسة خاصة بقارة  إطارالتنمية االقتصادية في  -2

 صفحة . 121 -1772مجلة حقوق المنوفية ، العدد الثالث ،يناير 
 كتوبرأ، مجلة حقوق المنوفية  ،العدد الرابع ،  دامةقضايا البيئة والتنمية االقتصادية المست -1

 صفحة . 46 – 1772
ة السوق ، مجلة حقوق المنوفي آلياتاد المصري في ظل صناديق االستثمار وتنمية االقتص -8

 صفحة .48 – 1778،السنة الثالثة، العدد السادس ، 
البنك الشامل والواقع االقتصاد المصري ، مجلة حقوق المنوفية ، السنة الرابعة ، العدد الثامن  -5
 صفحة . 46 – 1775، 
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الدول العربية ، مجلة  تاقتصادياعلي  اوأثرهمنظمة التجارة العالمية  إليالجات والطريق  -6
 صفحة . 166 -1776حقوق الكويت ، العدد الثاني ، السنة العشرون، يونيو

منطقة التجارة الحرة العربية خطوة نحو التكامل االقتصادي ، مجلة حقوق المنوفية ، السنة  -8
 صفحة . 121– 1776 أكتوبرالخامسة ، العدد العاشر ، 

مجلة حقوق جامعة الكويت ،العدد  عربي،من منظور اقتصادي  أوسطيةشرق مشروع السوق ال -4
 صفحة. 86-1778، السنة الحادية والعشرون ، مارس  األول

ومستقبل العالقات االقتصادية ، مجلة الحقوق جامعة الكويت ،  األوروبيةالشراكة العربية  -7
 صفحة . 86 – 1774، السنة الثانية والعشرون ،  يونيو  الثانيالعدد 

علي االقتصاد الوطني ، مجلة حقوق المنوفية ، السنة السابعة،  وأثرها األموالظاهرة غسيل  -16
 صفحة . 45 – 1774العدد الرابع عشر ، يونيو 

مشروع ضريبة الدخل الكويتية ـ مجلة حقوق المنوفية ،السنة الثامنة  أطار في الزكاةفريضة  -11
 صفحة .  76ـ  1777، العدد الخامس عشر ، يناير 

المحتملة على السوقين النقدية والمالية ،  كتاب  وتأثيراتهمصر  فيالدين العام المحلى   -12
 صفحة. 44- 2666، أول اكتوبر 152األهرام االقتصادي ، العدد 

روبى _تجربة مستفادة وأثرها على الدول العربية ،مجلة و اال النقديلالتحاد  القانونيالنظام  -11
 صفحة . 76-2666،السنة الرابعة والعشرون،يونيو  الثانيحقوق الكويت ،العدد 

العدد  ،مجلة حقوق الكويتالعولمة والتحديات االقتصادية والقانونية وموقف الدول النامية    -18
 صفحة . 86 – 2661سنة الخامسة والعشرون ، سبتمبر الثالث ال

 .2661مجلة المحامى عام –المنازعات البيئية  في ظل العولمة  فيالتحكيم  -15
حماية اإلنتاج المحلي من اإلغراق والدعم في ظل اتفاقيات الجات، مجلة الفتوى والتشريع  -16

 .2661الكويتية، العدد العاشر، أغسطس 
نمية المستدامة في إطار التشريع الكويتي ، مجلة الفتوى والتشريع الكويتية ، العدد البيئة والت -18

 .2661الحادي عشر ، يناير 
 مجلة الفتوى والتشريع العدد الثاني -فريضة الزكاة في إطار منظومة الضرائب المعاصرة  -14

 .2668عشر فبراير 
 .2661ة الفتوى والتشريع عام مجل–منظمة التجارة العالمية ) التطور واآلثار (  -17
العدد  -التجارة اإللكترونية " اآلثار االقتصادية والحماية القانونية " مجلة الكويت االقتصادية  -26

 .2668السنة الثامنة صيف -السابع عشر 
تسوية المنازعات في ظل أحكام منظمة التجارة العالمية وموقف دولة الكويت، مجلة المحامي -21

 .2661أكتوبر،  والعشرون،السنة السابعة  الكويتية،
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 .2668أكتوبر الكويتية، مجلة المحامي  -األطر القانونية واالقتصادية إلعادة أعمار العراق  -22
ة الكويت مجل إشكاليات النظام الضريبي علي االستثمار األجنبي المباشر في دولة الكويت،-21

 . 2665االقتصادية ، شتاء
التعاون الخليجي ضرورة في ظل التكتالت الدولية ، مجلة مركز دراسات تكامل دول مجلس -28

 .2665الخليج والجزيرة العربية ، أبريل 
قانون االستثمار المباشر ودورة في تفعيل القطاع الخاص الكويتي ، مجلة المحامي الكويتية -25

 .2665، أبريل 
بنك الكويت الصناعي، ديسمبر تفعيل أداء المصارف اإلسالمية في ظل العولمة ،مجلة  -26

2665. 
طارهاتفاقيات حقول الشمال )النموذج االقتصادي -28 التشريعي (، مجلة الكويت االقتصادية  وا 

 .2665صيف 
 .2665مجلة المحامي، ديسمبر ’.B.O.Tالنظام القانوني لالستثمار المباشر وفقا لنظام -24
 .2666لي االئتمان،مجلة المحامي يوليو النظام القانوني لرقابة بنك الكويت المركزي ع-27
النظام القانوني للرقابة علي المحافظ وصناديق االستثمار، مجلة الكويت االقتصادية صيف -16

2668. 
النظام القانوني لسوق الكويت لألوراق المالية في ضوء أهم المبادئ والمعايير الدولية،مجلة  -11

 .2668المحامي أبريل 
، مجلة المحامي الكويتية، B.O.Tية لتمويل عقود البناء والتشغيل والتحويل الطبيعة القانون-12

 .2616يونيو 

 .2611ينايرالضريبة العقارية في ميزان الدستورية، مجلة المحامي الكويتية،  -11
حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء اتفاقية تربس والقانون الكويتي، مجلة المحامي الكويتية،  -18

 . 2611يونيو 
، عرض للتجربة الكويتية، مجلة المحامي الكويتية، يونيو المباشر األجنبيقانون االستثمار  -15

2611. 
 .2615التحكيم في منازعات عقود البترول، يونيو  -16

 

 البحوث المنشورة باللغة االنجليزية :ثانيا 
- TOWARDS COMMUNICATIONAL STRATEGY FOR  ACTIVATION OF ECONOMIC  

DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY CHANGES ,ARAB LAW             

QUARTERLY,VOL 19 ,PART,1-4,2004. 
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- STATE ROLE TO SUPPORT AND ORIENT THE EGYPTIAN LABOR FORCE IN             

ACCORDANCE WITH THE MODEM ECONOMIC CHANGES , ACCEPTED FOR 

PUBLICATION ARAB LAW QUARTERLY.2668                                                                                                                                          

      

-    Privatization in Developing Countries.2013. PUBLICATION ARAB LAW 

QUARTERL                                         
                                              

 : بحوث مقدمة لمؤتمرات وتم نشرها ثالثا
ؤتمر م الوافدة،ئب علي االستثمارات التهرب الضريبي كمؤشر لعدم كفاءة منظومة الضرا -1

بجامعة الدول العربية بعنوان ) التنسيق الضريبي لتنمية االستثمارات العربية المشتركة( نوفمبر 
 ، القاهرة . 1771

مؤتمر  –في دعم وتوجيه العمالة المصرية في ظل المتغيرات االقتصادية المعاصرة  ةدورا لدول -2
 القانونية واالقتصادية للعمال في ظل المتغيرات األوضاعبعنوان )  بكلية الحقوق جامعة المنصورة

 القاهرة. ،1778المحلية والعالمية ( مارس 
للتعاون االقتصادي العربي مؤتمر بمركز دراسات المستقبل  أوليةمنطقة التجارة الحرة صورة  -1

،  1778بعنوان ) السوق العربية المشتركة ومستقبل االقتصاد العربي ( نوفمبر  أسيوطجامعة 
 القاهرة .

والدعم في ظل اتفاقيات الجات _ مؤتمر بكلية الحقوق  اإلغراقالمحلي من  اإلنتاجحماية  -8
 ةجامعة عين شمس بعنوان ) الجوانب القانونية واالقتصادية في اتفاقيات التجارة العالمية المشهور 

 ، القاهرة . 1778باتفاقات الجات ( ديسمبر 
كامل  عبدا هللمؤتمر بمركز صالح  –منظومة الضرائب المعاصرة  إطارفريضة الزكاة في  -5

، القاهرة  1774بعنوان ) التطبيق المعاصر للزكاة ( ديسمبر  األزهرجامعة  اإلسالميلالقتصاد 
. 
مؤتمر بكلية  –قتصادية في ظل المتغيرات المعاصرة لتفعيل التنمية اال إعالمية إستراتيجيةنحو  -6

 ، القاهرة . 1777والقانون ( مارس  اإلعالمالحقوق جامعة حلوان بعنوان ) 
ة الحقوق مؤتمر بكلي -ووسائل مكافحتها األموالاالقتصادية واالجتماعية لجرائم غسيل  اإلبعاد -8

 ،الكويت .1777( أكتوبر العربيالعالم  فيجامعة الكويت بعنوان )القانون وتحديات المستقبل 
ن ) مؤتمر بكلية الحقوق جامعة الكويت بعنوا –قضايا البيئة والتنمية االقتصادية المستدامة  --4

 ، الكويت .2666التشريعات البيئية في المنطقة العربية ( سبتمبر 

وم والتقنيات امعة العلمؤتمر بج –نظرة مستقبلية نحو التعليم العالي والتدريب في ظل العولمة  -7
المنعقد بالجمهورية التونسية بعنوان ) العولمة والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن –والطب 

 ، تونس .  2666العربي ( نوفمبر 
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امعة مؤتمر بكلية الحقوق ج–العولمة والتحديات االقتصادية والقانونية وموقف الدول النامية  -16
أثيرات القانونية واالقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي  بعنوان )الت –المنصورة 

 م . 2662مارس  26-28( 
ون بسلطنة مؤتمر بكلية الشريعة والقان-البيئة والتنمية المستدامة في أطار التشريع الكويتي   -11

 م.14/8/2662-16عمان )مسقط ( 
مكتب –مؤتمر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية –(  منظمة التجارة العالمية ) التطور واآلثار -12

 م .2662/ 14/2-16–الكويت –المقاطع والملحم للمحاماة واالستشارات القانونية 
نون( ندوة بكلية الحقوق )جمعية القا-منظمة التجارة العالمية وأثارها على المهن الحرة اتفاقيات-11
 .22/12/2662 في
مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية –ظاهرة غسيل األموال ومسئولية البنوك في مكافحتها -18

-16–كلية الشريعة والقانون –جامعة اإلمارات العربية المتحدة –بين الشريعة والقانون 
 م.12/5/2661
ية الحقوق لندوة بمجلة ك -التنظيم القانوني لتمويل الحملة االنتخابية وأثرة علي سالمتها -15 

 . 2668يناير  16 -جامعة الكويت 
مؤتمر كلية الحقوق جامعة الكويت          -األطر القانونية واالقتصادية إلعادة أعمار العراق  -16
 م. 2668فبراير 18- 16
ية مؤتمر كل -تسوية المنازعات في ظل أحكام منظمة التجارة العالمية وموقف دولة الكويت -18

 . 2668مارس  11-16-القاهرة -منصورة الحقوق جامعة ال
ثمار دولة الكويت _ مؤتمر االست فيإشكاليات النظام الضريبي على االستثمارات األجنبية  -14

-مكتب المقاطع والملحم للمحاماة واالستشارات القانونية  -الكويت  فياألجنبي والمناطق الحرة 
 الكويت . 2668أبريل  17-26
ر مؤتم -المية وأثارها علي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي منظمة التجارة الع -17

جامعة  كلية الشريعة والقانون-الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية 
 . 2668مايو  11-7-اإلمارات العربية المتحدة 

اع مؤتمر دور القط -تي قانون االستثمار المباشر ودورة في تفعيل القطاع الخاص الكوي-26
 .2665مارس  7-4كلية الحقوق جامعة الكويت  -الخاص في التنمية " األبعاد القانونية "

اسات ندوة بمركز در  -تكامل دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة في ظل التكتالت الدولية  -21
 .2665مارس  15جامعة الكويت -الخليج والجزيرة العربية 
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طارهاتفاقيات حقول الشمال: النموذج االقتصادي  -22 يعي مؤتمر المنتدى التشر -التشريعي  وا 
-21والقانوني التفاقيات الموارد الطبيعية ،مكتب المقاطع وشركاهم للمحاماة واالستشارات القانونية

 الكويت . 2665مارس  22
ارس كلية الحقوق جامعة الكويت _م ندوة بمجلة-وسائل الحماية القانونية للتجارة اإللكترونية -21

2665. 
جرائم غسيل األموال وأثارها االقتصادية واالجتماعية،مؤتمر الجريمة المنظمة وحقوق اإلنسان  -28

 . 2665أبريل  26-17، كلية الحقوق ببنها ،
ت ندوة بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكوي -نحو تنظيم قانوني جديد لبلدية الكويت-25
 . 2665مايو  1

رقابة البنك المركزي والجهات اإلشرافية علي المحافظ وصناديق االستثمار، مؤتمر أوضاع -26
نظرات حول -28 .2665نوفمبر 17سوق األوراق المالية في الكويت، مكتب المقاطع وشركاهم،

نوفمبر  26يت ندوة بقسم القانون العام كلية الحقوق جامعة الكو -مشروع قانون المحكمة الدستورية
2665. 

النظام القانوني لرقابة بنك الكويت المركزي علي االئتمان،مؤتمر الجوانب القانونية للعمليات  -24
 .2666مارس  18-11االئتمانية، كلية الحقوق جامعة الكويت،

المعاملة الضريبية لالستثمار األجنبي في الكويت، مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية  -27
 .2666أبريل  14-18تثمار في مصر ،كلية الحقوق جامعة بنهالالس
مالحظات علي قانون المطبوعات والنشر الجديد الكويتي، ندوة بكلية الحقوق جامعة الكويت -16
 .2666مايو  1،

 نحو نظام ضريبي جاذب لالستثمار األجنبي في الكويت، مؤتمر الكويت مركزا ماليا وتجاريا،-11
 .2666مايو  7-4اه، الكويت مكتب المقاطع وشرك

تمر عرض للتجربة الكويتية،مؤ -النظام القانوني للرقابة علي المحافظ وصناديق االستثمار-12
ية جامعة اإلمارات العرب-أسواق األوراق المالية والبورصات:أفاق وتحديات،كلية الشريعة القانون

 .2668مارس 8-6المتحدة،
راق المالية في ضوء أهم المبادئ والمعايير الدولية، مؤتمر النظام القانوني لسوق الكويت لألو -11

 .2668مارس  11-12حقوق الكويت 
 .2668أبريل1-2الدستور المصري واألسس االقتصادية المرتقبة، مؤتمر حقوق المنصورة  -18
بشأن أمالك الدولة، ندوة بكلية الحقوق 1746لسنة  165مقترحات حول المرسوم بقانون رقم  -15

 .2668مايو 1الكويت في  جامعة
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بشأن  2664لسنة  2والصادرة بالقانون رقم  1755لسنة  1التعديالت الضريبية للمرسوم -16
 .2664فبراير  14ندوة بكلية الحقوق جامعة الكويت في  -ضريبة الدخل

 مشابهةال ةبتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل واألنظم 2664لسنة  8قراءة للقانون رقم -18
 .2664مارس  11-16مؤتمر حقوق الكويت –

لقاهرة امؤتمر كلية دار العلوم جامعة  وعالقاتها بالقوانين الكونية واالجتماعية، اإللهيةالسنن  -14
 .2664أبريل  16-27 يف

مر كلية المالية العالمية، مؤت األزمةللبنوك المركزية ومدي فاعليتها في مواجهة  يالدور الرقاب -17
 .2667أبريل  2-1الحقوق جامعة المنصورة

بشأن تعزيز االستقرار المالي في دولة الكويت، ندوة  2667لسنة 2تقييم للمرسوم بقانون رقم -86
 .2667مايو 8 الكويت،بكلية الحقوق جامعة 

امعة المرأة( كلية الحقوق جمؤتمر)القانون و  الكويتية،حقوق المرأة السياسية عرض للتجربة  -81
 .2667مايو  28-26حلب،

( بدولة 2618-2616في شأن الخطة اإلنمائية للسنوات ) 2616لسنة  7قراءة للقانون رقم  -82
 .2616أبريل  21الكويت، ندوة بكلية الحقوق جامعة الكويت، 

لقانون جامعة لية احماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الكويتي واتفاقية تربس، مؤتمر ك-81
 .2611مارس  16/18اإلمارات العربية المتحدة، -عجمان 

 ،قانون االستثمار األجنبي المباشر عرض للتجربة الكويتية، مؤتمر كلية الحقوق جامعة حلب -88
 .2611مايو  16/14
 .2612، ندوة علمية بجامعة السادات، نوفمبر  2612نظرات حول مشروع الدستور المصري  -85
ة ندوه علمية، المنظمة العربيودور القضاء التأديبي في مساءلة الفساد،  اإلداريالتحقيق  -86

 ، مصر، شرم الشيخ.2611 رفبراي 6-8للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية،
 أغسطس . 2611التحكيم في منازعات البترول، تركيا  -88
 .2611تركيا أغسطس P.P.Pونظام   B.O.Tعقود االستثمار وفقا لنظام   -84
 .2618مكافحة جرائم غسيل االموال في التشريع المقارن الكويت فبراير  -87
اخالقيات البحث العلمي والمساءلة التأديبية، ندوه بعهد الدراسات البيئه جامعات  --56

 .22/16/2618السادات،
ندوه بكلية الحقوق جامعة بشأن مباشرة الحقوق السياسية،  86قراءه في القرار بالقانون رقم  -51

 .16/11/2618السادات، 
محاضرة بكلية التربية الرياضية عن واجبات اعضاء هيئة التدريس المعاونة اثناء سير -52

 .18/12/2618لتنظيم الجامعات،  1782لسنة  87االمتحانات وفقا للقانون 
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ورقة عمل قدمت في ندوة بكلية الحقوق جامعة السادات،  2618البرلمان والجديد في دستور  -51
27/8/2615. 
لسنة  122المعدل بالقانون رقم  1766لسنة  142قانون مكافحة المخدرات المصري رقم -58

 .11/5/2615، ندوه بكلية الطب البيطري 1747
لية الحقوق جامعة السادات نوفمبر ، بحث في ندوه بك2615اختصاصات مجلس نواب  -55

2615. 
دور القانون في مساءلة الفساد االداري والمالي، بحث بندوه بكلية الحقوق جامعة السادات،  -56

 .2616مارس 
دور المؤسسه العسكرية في مواجهه االرهاب،بحث بندوه بكلية الحقوق جامعة السادات،  -58

 .2616مارس 
 

 الكتب العلمية :رابعا
ار النهضة ، دسياسة االنفتاح االقتصادي في مصرالمباشر في ضوء  األجنبياالستثمار - .1

 . 1744العربية ، 

 . 1747نظرية الدخل القومي ونظرية كنز ، دار الوالء للطبع والنشر ،  .2

 . 1771االقتصاد السياسي ، دار الوالء للطبع والنشر ،  .1

 . 1772والنشر،دار الوالء للطبع  والبنوك،النقود  .8

 .1771 والنشر،دار الوالء للطبع  الدولية،العالقات االقتصادية   .5

 .1771والنشر، دار الوالء للطبع  والتنمية،التخلف  .6

 .1778 والنشر،دار الوالء للطبع  األجنبي،تشريعات التجارة الخارجية واالستثمار  .8

منازعات النفطية لالنظم القانونية والسياسية للنفط العربي ووسائل تسوية ا-قانون البترول  .4
-1778 األولي، وحدة التأليف والترجمة والنشر ، كلية الحقوق جامعة الكويت ،الطبعة 

 . 2666الطبعةالثانية

 . 1774الوسيط في المالية العامة ، مطبوعات كلية الحقوق جامعة الكويت ،  .7

 .منازعات االستثمار والتجارة الدولية وااللكترونية ـ تحت الطبع  فيالتحكيم  .16

 .2666دار النهضة العربية ،المعاصر ـ المصري التشريع الضريبي   .11

ارة منظمة التج –البنك الدولي –مثلث قيادة االقتصاد العالمي  " صندوق النقد الدولي  .12
 .2662جامعة الكويت ، –وحدة التأليف والتعريب والنشر  -العالمية  "

وحدة التأليف والتعريب والنشر ، جامعة الكويت  المعاصرة،المنظمات والظواهر االقتصادية  .11
 ،2668. 
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 لكويت،اجامعة –وحدة التأليف والتعريب والنشر  تنازع القوانين في المجال الضريبي،- .18
2668 

 األزمةدراسة أثر  مع-والكويتي التنظيم القانوني لسوق األوراق المالية في القانون المصري  .15
الكويت  جامعة والنشر،، وحدة التأليف والتعريب العربيةالمالية العالمية علي أسواق المال 

2010. 

 .2616. التشريع الضريبي الكويتي  16
 .2611 العقود اإلدارية( –اإلعمال القانونية لجهة اإلدارة ) القرارات اإلدارية .  18
 .2612لمنازعات الضريبية . الجوانب العملية ل 14
 .2611 . إحكام منظمة التجارة العالمية17
 .2615، 2665لسنة  71الحكام القانون رقم . التشريع الضريبي المصري وفقا 26
 .2615فلسفة وتاريخ القانون االجرائي للتحكيم في نطاق المنظمات االقتصاديه الدولية، -21
 .2616التحكيم الدولي في منازعات عقود االستثمار البترولية، -22
 .2616سان، التدخل الدولي لحماية حقوق االن-21
 .2166اجراءات التقاضي امام القضاء االداري في المجالين االداري والضريبي، -28
اجراءات التقاضي امام القضاء الدستوري في مجال التشريعات االدارية والضريبية، -25

2616. 
 

 قشتها عليها ومنا اإلشرافالرسائل التي تم 
رسالة ماجستير بعنوان ) عقود الدولة النفطية في القانون الدولي العام وفي ظل النظام القانوني -1

 1778نوفمبر  –عليها ومناقشتها بكلية الحقوق جامعة الكويت  اإلشرافالكويتي ( تم 
 الطالبة/عصمت الخياط.

جمهورية  في ةالتصديريرة دعم القد فيرسالة دكتوراه بعنوان ) النظم الجمركية الخاصة وأثرها --2
 .2666مصر العربية ( تم مناقشتها بكلية الحقوق ـ  جامعة المنوفية ـ مارس 

بكلية  2662رسالة ماجستير بعنوان )اآلثار االقتصادية للضرائب ( تم مناقشتها في مايو -1
  الحقوق جامعة الكويت الطالب/ علي حمود الهاجري .

ا ومناقشتها عليه اإلشرافووسائل مكافحتها( تم  األموالرسالة ماجستير بعنوان )جرائم غسيل  -8
 .بكلية الحقوق جامعة الكويت، الطالب/ اليمامة خضير الحربي  27/7/2662في 

 إلشرافارسالة ماجستير بعنوان )جهات الرقابة المالية في دولة الكويت وتفعيل دورها ( تم -5
 بكلية الحقوق جامعة الكويت ، الطالب/ خليفة العازمي. 2662/ 7/16ها في عليها ومناقشت
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رسالة ماجستير بعنوان ) اإليرادات العامة في النظام المالي اإلسالمي ومدي إمكانية تطبيقها -6
بكلية الحقوق جامعة  12/1/2661على النظام المالي المعاصر في دولة الكويت ( تم مناقشتها في 

 . الب/ زيد الهرشاني الهاجري، الط الكويت
رسالة ماجستير بعنوان )القرض العام وسيلة لتمويل األنفاق العام دراسة تطبيقية على دولة -8

، الطالب/ مبارك عبد اللة بكلية الحقوق جامعة الكويت 16/8/2661الكويت ( تم مناقشتها في 
 . السنافي

ي ة ومدي تفعيلها في النظام المالي المعاصر فرسالة ماجستير بعنوان )الرقابة المالية اإلسالمي-4
، الطالب /ناصر بكلية الحقوق جامعة الكويت 24/16/2661دولة الكويت ( تم مناقشتها في 

 . شبيب العجمي 
رسالة ماجستير بعنوان )أهمية استثمار رأس المال األجنبي في الكويت وطبيعة النظام القانوني  -7

"( تم مناقشتها OFF SETة طبقا لشروط برنامج العمليات المقابلة " الذي يحكم االستثمارات المنفذ
 . ، الطالب/ جمال محارب الفضليبكلية الحقوق جامعة الكويت 5/2668/ 15في 
بكلية الحقوق  11/16/2668في  تهاالزكاة إيراد مالي ثابت ، تم مناقش رسالة ماجستير بعنوان-16

 . لعرادة، الطالبة / رابعة غازي ا جامعة الكويت
رسالة ماجستير بعنوان النظام القانوني للحساب الختامي في التشريع الكويتي،تم مناقشتها في -11
  .د الكريم العماني، كلية الحقوق جامعة الكويت، الطالبة /سحر صالح عب2666 رنوفمب 28
،تم  يرسالة ماجستير بعنوان الزكاة والضريبة بين الشريعة اإلسالمية والدستور الكويت-12

بكلية الحقوق جامعة الكويت ، الطالب  2/2664/ 18علي الرسالة وتم مناقشتها في  اإلشراف
 / حسين بوعركي.

رسالة ماجستير بعنوان مفهوم االستقالل المالي للسلطة القضائية، تم مناقشتها في -11
 ، كلية الحقوق جامعة الكويت ، الطالب/ حيدر صالح المزيدي.28/1/2664

رسالة ماجستير بعنوان األسس الدستورية والتشريعية للخصخصة مع دراسة تطبيقية علي  -18
، كلية 2667مارس تم مناقشتها في تجربة خصخصة محطات تعبئة الوقود في دولة الكويت ، 

 الحقوق جامعة الكويت، الطالبة / فاطمة خالد المحسن.
ية في رقابة ديوان المحاسبة الكويتي، تحت رسالة ماجستير بعنوان مفهوم المخالفات المال -15

 ، كلية الحقوق جامعة الكويت، الطالبة/ هالة الشميمري.2667،تم مناقشتها في مايو  أشرافنا
رسالة ماجستير بعنوان النفقات العامة المخصصة لحماية البيئة في التشريع الكويتي، تم -16

 ت، الطالبة/هبة السهيلي .، كلية الحقوق جامعة الكوي2667مناقشتها في يوليو 
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رسالة ماجستير بعنوان ضريبة الكربون:آثار مالية ونتائج بيئية ، تم مناقشتها في  يوليو  -18
 ، كلية الحقوق جامعة الكويت ، الطالبة عائشة الخضاري. 2667

، تم مناقشتها في  B.OT-PPPرسالة ماجستير بعنوان رقابة ديوان المحاسبة علي عقود -14
 بكلية الحقوق جامعة الكويت ،الطالبة / دالل أديب العوضي. 8/1/2616

، مناقشة 2616النظام القانوني لمقابل التسجيل العقاري في دولة الكويترسالة ماجستير  -17
 شيتان. هللاللطالبة/ عبير عبد 

مناقشتها تم  ،ونية لنشاط الهيئة العامة للبيئةالتنظيم القانوني والطبيعة القانرسالة ماجستير  -26
 ، كلية الحقوق جامعة الكويت، الطالب/ خالد المطيري. 16/5/2616في 
النظام القانوني لمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بين الواقع رسالة ماجستير -21

، كلية الحقوق 4/6/2616ومناقشة في  أشرافناوالمأمول: دراسة تحليلية قانونية مقارنة، تحت 
 ويت، الطالب/ ناصر المراغي.جامعة الك

ومناقشة  اعليه أشرافنا تحتسحب القرارات التنظيمية ذات الطابع المالي، رسالة ماجستير  -22
 ، كلية الحقوق جامعة الكويت، الطالب/ فهد المطري.11/6/2616في 
لحقوق امشكلة االزدواج الضريبي في التشريع الكويتي، تم مناقشتها بكلية رسالة ماجستير  -21

 ، الطالبة                     .16/1/2616جامعة الكويت في 
/ 16/6ومناقشة في  عليها اشرافناتحت ،ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد رسالة ماجستير  -28

 ، الطالبة / مريم الضامر.2616
مناقشة  مالتكامل االقتصادي اإلقليمي دراسة تطبيقية علي الدول العربية، ترسالة دكتوراه  -25

رسالة دكتوراه مقدمة من المستشار محمود مصطفي عبد الرحمن بكلية الحقوق جامعة المنوفية، 
 .1/8/2616في 

بكلية  اقشةومن عليها اشرافناتحت النظام القانوني لبنك الكويت المركزي، رسالة ماجستير  -26
 السند.يوسف ، الطالبة / ميساء   16/7/2616في  الحقوق جامعة الكويت

 وتأثيرهاة السياسي اإلبعادالدائرة االنتخابية والتكاليف المالية ، دراسة في رسالة ماجستير  -28
 .ألعوضي هللا، الطالب عبد 28/8/2611المالي، تم المناقشة بكلية الحقوق جامعة الكويت في 

امعة جامتياز النفط في منطقة الشرق األوسط، تم مناقشتها بكلية الحقوق رسالة ماجستير  -24
 ، الطالبة بشاير ماجد الماجد.  8/6/2611الكويت في 

كلية الحقوق ليها بع اشرافناالعدالة الضريبية اقتصادا وتشريعا وتطبيقا، تحت رسالة ماجستير  -27
 ، الطالبة نورة سليمان محمد الصالل.   2611أغسطس  16جامعة الكويت في 
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 شرافناإالجوانب القانونية الستغالل حقوق الشمال في دولة الكويت، تحت رسالة ماجستير -16
 ، الطالبة مها يوسف الخليفة.  2611أغسطس 16 لحقوق جامعة الكويت فيعليها بكلية ا

ية ها بكلعلي أشرفناالخصخصة: الدور الحديث للدولة في االقتصاد، تحت رسالة ماجستير  -11
 ، الطالبة منيرة صالح النمش. 2611بر سبتم 1الحقوق جامعة الكويت في 

اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية وانعكاساتها علي القطاع الصناعي في  رسالة دكتوراه-12
 .18/12/2611مصر، رسالة دكتوراه، حقوق المنوفية، 

لمنوفية، اإمكانية تفعيل السوق العربية المشتركة وآفاقها المستقبلية، رسالة دكتوراه ، حقوق  -11
24/12/2611. 
رقابة القضاء اإلداري علي اختصاص اإلدارة بالرقابة الذاتية في المجال الضريبي، رسالة  -18

 ..26/1/2612دكتوراه) تحكيم(، 
حماية المستهلك في إطار سياسات المنافسة ومنع االحتكار، رسالة دكتوراه، حقوق المنوفية،  -15
26/7/2612. 
االتفاقات التجارية متعددة  إطارمارسات الضارة في التجارة الدولية ومواجهتها في مال -16

 .21/2/2611، حقوق المنوفية،دكتوراه، دراسة تطبيقية علي االقتصاد المصري، رسالة اإلطراف
النفط، رسالة ماجستير، حقوق  إثمانتأثير العولمة علي تحديد رسالة دكتوراه  -18

 .11/1/2611المنوفية،
التكامل االقتصادي اإلقليمي في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية دراسة رسالة دكتوراه -14

 .11/16/2611تطبيقية علي اقتصاديات مصر والسودان وليبيا، رسالة دكتوراه حقوق المنوفية 
قانون لالنظام القانوني الدولي لمنظمة الدول المصدرة للبترول، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم ا -17

 .11/11/2611الدولي بحقوق المنوفية، 

حوكمة الشركات ودورها في مواجهة االختالالت المالية واالدارية دراسة تطبيقية رسالة دكتوراه  -86
 .11/1/2618علي قطاع الغزل والنسيج، 

 عقود االمتياز النفطية دراسة مقارنة بين القانون الليبي والقانون المصري، رسالة ماجستير-81
 .8/4/2618حقوق المنصورة 

حتمية دي مالئمتها للتطبيق بالدول النامية و ماالحكام القانونية للضريبة العامة علي المبيعات و -82
 .2/7/2618بنها لي القيمة المضافة، رسالة دكتوراه حقوق عالتحول الي تطبيق الضريبة 

 سالة دكتوراه حقوق بنهاأشكالية النمو السكاني وتأثيرها علي التنمية االقتصادية، ر -81
16/7/2618. 
الشراكه العربية االورومتوسطيه ودراسه تطبيقية علي مصر، رسالة ماجستير االكاديمية العربية -81

 .2615للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يناير 
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مية ر االكاديرسالة ماجستي القرصنة البحرية ما بين الماضي والحاضر وتأثيرها علي المستقبل،-88
 .2615العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يناير 

للعلوم  رسالة ماجستير االكاديمية العربية قناه السويس الجديدة واثارها علي لرقتصاد المصري،-85
 .2615والتكنولوجيا والنقل البحري، يناير 

يمية لة ماجستير االكادرسا دراسة قانونية واقتصادية الثر االغراق علي القدرة التنافسية،،-86
 .2615العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يناير 

 اقتصاد الجريمة واالقتصاد غير الرسمي وانعكاساته) دراسة تطبيقية علي االقتصاد المصري،-88
 .2615رسالة ماجستير االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يناير 

سالة ماجستير ر  كة االورومتوسطية وتاثير الثورات العربية" دراسة قانونية اقتصادية"،افاق الشرا-84
 .2615االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يناير 

ديمية رسالة ماجستير االكا منطقة التجارة الحرة العربية الكبري" دراسة قانونية واقتصادية"،-87
 .2615نولوجيا والنقل البحري، يناير العربية للعلوم والتك

عربية رسالة ماجستير االكاديمية ال الحق في التنمية في ظل التكتالت االقليمية االقتصادية،-56
 .2615للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يناير 

 .    2615رسالة دكتوراه حقوق المنوفية، فبراير  االثار االقتصادية واالجتماعية لتنمية سيناء،-51
 .2615تطور طرق الفحص الضريبي، رسالة دكتوراه حقوق القاهرة، ابريل  -52
دور النظم الجمركية الخاصة في رفع معدالت االستثمار في االقتصاد المصري)دراسة مقارنة -51

 .2615للدراسات االسالمية، مايو بالنظام الجمركي االسالمي(، رسالة ماجستير المعهد العالي 

لسنة  4رجوع المستأمن علي المؤمن بدعوي الخسارة البحرية وفقا لقانون التجارة البحرية رقم -58
 .2615، رسالة ماجستير االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نوفمبر 1776

لسنة  75الحكام قانون التأجير التمويلي رقم التزامات المؤجر في عقد التأجير التمويلي وفقا  -55
 .2615، رسالة ماجستير االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نوفمبر 1775

دور السياسة الضريبية في مواجهة االقتصاد غير الرسمي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة  -56
 .28/12/2615القاهرة، 

عفاء من المسئولية في اتفاقية االمم المتحده بشأن عقود البيع الدولي العائق كسبب لال -58
 .28/12/2615للبضائع، رسالة ماجستير، االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 

مشكله توزيع الدخل" دراسه مقارنه بين النظم الوضعية والنظام االسالمي،رساله ماجستير،  -54
 .7/1/2616عربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، االكاديمية ال

 
  علمية:البحوث التي تم تحكيمها في مجالت 
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 ة جامعةاإلداريالمجلة العربية للعلوم  استطالعية )دراسة  الجديد:هوية اإلدارة العامة في القرن -1
 .2661ديسمبر  (،الكويت 

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ) مجلة المحامين  إلحكاممدي توافق التعديل لقانون الجمارك -2
 . 2662أبريل  (،الكويتية 

تسوية المنازعات في إطار أحكام منظمة التجارة العالمية ) مجلة المحامين الكويتية ( ، أكتوبر -1
2662. 

 التهرب من الضريبة علي الدخل في المملكة األردنية الهاشمية ) مجلة الحقوق جامعة الكويت-4
 .2662نوفمبر  (،
موضوع الحسبة ومجاالت االحتساب في المجتمع اإلسالمي ) مجلة المحامين الكويتية (، -5

 .2661فبراير
)المحامى( الضرورة والتنظير والمشروعية ) مجلة –أحكام الوكالة بالخصومة في الفقه اإلسالمي -6

 .2661المحامين الكويتية (، فبراير 
 .2661إلسالمي ) مجلة المحامين الكويتية ( ، مارس أركان الوقف في الفقه ا-7
المدير في شركات األشخاص والشركات ذات الطبيعة المختلطة ) تعليق على حكم محكمة  -8

 .2661مارس  (،) مجلة المحامين الكويتية  تجارى، 1776/ 161التمييز الكويتية رقم 
 .2661يونيو  (،ين الكويتية التظلم كوسيلة لحل المنازعات اإلدارية ) مجلة المحام-7

 .2661يونيو  (،) مجلة المحامين الكويتية  الكويتي،محو العقوبات اإلدارية في القانون  -16
) مجلة المحامين  الوطني،حق اإلنسان المعاق في العمل في ظل القانون الدولي والقانون  -11

 . 2661الكويتية ( ، يونيو 
) مجلة المحامين  وغيرهم،النظام القانوني الذي يحظر االعتداء على حياة أسرى الكويت  -12

 . 2661يونيو  (،الكويتية 
مجلة )العمليات، اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال ودور البنوك في مكافحة هذه  -11

 .2661الحقوق جامعة الكويت (، نوفمبر 
 . 2661أغسطس  الكويت،مجلة المحامي االختراع، في مجال براءة حماية الملكية الصناعية -18
حرين ) مجلة الحقوق جامعة الب الفرنسي،تطور القانون اإلداري في بريطانيا باتجاه النموذج  -15
 .2661ديسمبر  (،

شريعين دراسة مقارنة بين الت المناقصات،النظام القانوني إلبرام العقد اإلداري عن طريق تقنية  -16
 .2668اإلماراتي والبحريني،) مجلة الحقوق جامعة البحرين ( مايو 

أهمية الخصخصة أفاق التحول آلي القطاع الخاص لتصحيح الوضع االقتصادي في المملكة -18
 .2665العربية السعودية، ) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت ( فبراير 
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الكويت ( -إستراتيجيتها وطبيعتها القانونية)مجلة المحامى عقود تطوير حقول نفط الشمال -14
 .2665مايو 

 .2665الكويت ( أغسطس -المناعة البرلمانية في القانون الدستوري الكويتي) مجلة المحامي  -17
 -دور الضبط اإلداري والجزاءات أال دارية في الوقاية من حوادث المرور) مجلة المحامي -26

 .2665الكويت ( أغسطس 
تقويم مشروع مرسوم ضريبة الدخل الكويتي المقترح، )المجلة العربية للعلوم اإلدارية، جامعة  -21

 .2665الكويت( سبتمبر
جلة م النظام القانوني لعقد المعاونة في تسيير المرافق العامة" تبرعات األشخاص للدولة،-22

 .2665الكويت ( نوفمبر -المحامى 
 دراسة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون-ية والتطبيقالتهرب الجمركي بين النظر -21

 .2666مجلة حقوق الكويت مايو -لدول الخليج العربية
تحرير صناعة الخدمات المالية في ظل المنظمة العالمية للتجارة وانعكاسات ذلك علي الدول -28

 .2666مجلة حقوق الكويت أكتوبر -النامية
 .2666مجلة المحامى الكويتية،ديسمبر الكويت، المخصصات المالية ألمير دولة -25
 .2668مارس  عقود المرابحة في الفقه والتشريع الكويتي، مجلة المحامي الكويتية،-26
 .2664النظام القانوني الستغالل حقول الشمال في الكويت ، مجلة حقوق الكويت ، يناير -28
 .2664فبراير  الكويت،مجلة حقوق  العامة،وري لسنوية الميزانية فلسفة المبدأ الدست-24

 .2616، يونيو الكويت ه ، مجلة حقوقإنتاج القانون بعد دولة الرفا -27
 ، مجلة الحقوق، مارس دراسة مقارنة -المعاملة الضريبية لألسرة في قانون ضريبة الدخل -16

2611.  
كلية الحقوق جامعة عمان األهلية لدرجة أستاذ مشارك، تقييم أبحاث الدكتور/ منصور العتوم  -11

 .2611أغسطس 
 .2612جرائم غسيل األموال في التشريع الكويتي والمصري، مجلة حقوق المنوفية أبريل  -12
لمصري، حقوق المنوفية، ابريل انعكاسات األزمة المالية العالمية علي الجهاز المصرفي ا -11

2611. 
س مساعد، مار  أستاذالشرطة المصرية لدرجة  يةكاديمأور اشرف عطية الدكت أبحاثتقييم  -18

2612. 
قدم بين الواقع والمأمول، كتاب م ألكبريمنطقة التجارة الحرة العربية تقييم كتاب بعنوان  -18

 .2612 ألكاديمية الشرطة
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شارك، اذ متقييم أبحاث الدكتور أسامة الحنينة كلية الحقوق جامعة عمان األهلية لدرجة أست -15
 .2611ابريل 

ابريل اعد، مس أستاذالدكتور عبد الحميد الشوري كلية الشرطة المصرية لدرجة  أبحاثتقييم  -16
2611. 

قانون لة تحليلية تقيميه للمشروع الجدي دراس -الواقع والمأمول من إصدار قانون جديد للمرور -18
 .(اليمنية  المرور بالجمهورية

 .(األمن القومي اإلبعاد والدالالت )-14
حقوق  مجلة (رقابة القضاء االداري علي االعمال االدارية القابلة لالنفصال عن العقد االداري)-17

 الكويت.

تقييم اإلنتاج العلمي للدكتور/ صالح سعود محمد الرقاد للترقية إلي رتبة أستاذ مشارك في  -86
 جامعة اليرموك.-القانونقسم القانون العام كلية 

 منوفية.، مجلة حقوق البعنوان القضاء الدستوري في الفقه اإلسالمي بحث ييمتق -81
الكتاب المعنون"التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النظام  تقييم -24

 الدستوري لدولة الكويت ومصر والواليات المتحدة االمريكيه "
دراسة -محو العقوبات االدارية فى القانون الكويتى الموسوم بحثالعن  تقييم -24

 .مقارنة
 .اإلنتاج العلمي للدكتور منصور إبراهيم العتوم للترقية إلي رتبة أستاذ مشارك تقييم -88
 ( وتداعياتها علي االقتصاد المصري(.2664تقييم البحث )األزمة المالية العالمية) -85
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