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 ( V.Cالسيرة الذاتية )

 

 
المرسي متولي عبد المؤمن محمد .د         

 )أستاذ مشارك(
 عضو هيئة التدريس في:

 كلية الحقوق بجامعة المنصورة )جمهورية مصر العربية(

 )المملكة العربية السعودية( بجامعة الملك سعود كلية الحقوق والعلوم السياسيةو

 
 البيانات الشخصية أوالً: 
 المؤهالت العلمية ثانياً: 

 ثالثاً: الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية
 رابعاً: العضويات العلمية والمهنية

 امساً: اللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعةخ
 سادساً: الجوائز العلمية، والمنح البحثية، وشهادات التقدير

 سابعاً: الزيارات العلمية والمحاضرات العامة وخدمة المجتمع
 واالستشارات العلمية والدراساتخبرات التدريس واإلشراف على الرسائل ثامناً: 

 والتحكيم
 مشاركة في المؤتمرات والندواتتاسعاً: الحضور وال

 والمؤلفات العلميعاشراً: اإلنتاج 
 حادي عشر: أنشطة جامعية أخرى

 
 - :البيانات الشخصية -

 .المرسي عبد المؤمن محمد د. متولي: االسم

 الدرجة العلمية: أستاذ مشارك.

 الجنسية: مصري. 

 م.19/6/1964تاريخ الميالد: 
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 -اللغات: -

 .غة العربية(اللغة األم )الل -1

 .اللغة الفرنسية )اجادة( -2

 -الهاتف: -

 في مصر: -أوالً         

  002050 2231700/ -:ـ منزل في مصر1

 002 01121608243 -:ـ جوال في مصر2

 .0020502259391 -:ـ عمــل في مصر3

  .(0557568741)جوال  :في المملكة -ثانياً       

 -اإللكتروني: البريد  -

- E-mail: 

 drmoemen@ksu.edu.sa 

dr.moemen@yahoo.com  
 -العلمية:المؤهالت  -

تقدير في الئحةة  )أعلىتقدير جيد جداً ، ب1999، عام الخاص دكتوراه في فلسفة القانون -1

رسالة بنظام اإلشراف المشترك بين جامعتي المنصورة فةي مصةر،  (كلية حقوق المنصورة

 .بوردو بجمهورية فرنساجامعة و

 م.1991عام  ،دبلوم القانون العام  -2

 .م1990عام  دبلوم القانون الخاص،  -3

 . عة المنصورة بتقدير عام جيد جداً امم، من كلية الحقوق ج1988عام  ،ليسانس حقوق -4

 

 -:علميةمهمات  -

 م. 2002عضو المهمة العلمية بفرنسا لمدة ثالثة أشهر عام  -1

وحتةةةةى  م،31/3/1993عضةةةةو بعثةةةةة اإلشةةةةراف المشةةةةترك بفرنسةةةة ا فةةةةي الفتةةةةرة مةةةةن  -2

 م.30/6/1995

زا بإيطاليةا فةي مؤتمر الحماية القانونية لحقوق اإلنسان المنعقد فةي مدينةة سةيراكو عضو -3

   )ممثالً لجمهورية مصر العربية(. م1991يوليو  25 -يونيو  30الفترة من 

 

 -واإلدارية:والمناصب العلمية  الخبرات -

 .جامعة الملك سعود -بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية  مشاركأستاذ  -

 بكليةة الحقةوق والعلةوم السياسةيةة عضو اللجنة الدائمة لتطةوير الخطةط والبةرامل الدراسةي -

 ه .1438/1439في العام الجامعي 
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عضو اللجنة الدائمة لتطةوير الخطةط والبةرامل الدراسةية بقسةم القةانون الخةاص فةي العةام  -

 ه .1438/1439الجامعي 

عضةةةةو لجنةةةةة السةةةةنة اةولةةةةى المشةةةةتركة بقسةةةةم القةةةةانون الخةةةةاص فةةةةي العةةةةام الجةةةةامعي  -

 ه .1437/1438

حتةةى عةةام  جامعةةة الملةةك سةةعود لتطةةوير اةعمةةا  د. وكيةة القةةانوني لسةةعادة أ.المستشةةار  -

 .م2015

اعتبةةةةاراً مةةةةن العةةةةام الجةةةةامعي  مقةةةةرر لجنةةةةة الدراسةةةةام العليةةةةا بقسةةةةم القةةةةانون الخةةةةاص -

 .ه 1434/1435

حتةةةةةى العةةةةةام الجةةةةةامعي  رئةةةةةيس وحةةةةةدة اإلرشةةةةةاد الطالبةةةةةي بقسةةةةةم القةةةةةانون الخةةةةةاص -

 .ه  1436/1437

 .)سابقاً( شؤون الطالب بكلية الحقوق والعلوم السياسيةالمشرف على وحدة  -

حتةةى العةةام الجةةامعي  مجلةةس اإلرشةةاد الطالبةةي بكليةةة الحقةةوق والعلةةوم السياسةةية عضةةو -

 ه  .1436/1437

عضةةو اللجنةةة اإلشةةرافية لاسةةبون القةةانوني بكليةةة الحقةةوق والعلةةوم السياسةةية  فةةي العةةام  -

 ه .1433/1434الجامعي 

يةةةب الطةةةالب بكليةةةة الحقةةةوق والعلةةةوم السياسةةةية  فةةةي العةةةام الجةةةامعي عضةةةو لجنةةةة ت د -

 ه .1433/1434

  فةةي العةةام الجةةامعي بكليةةة الحقةةوق والعلةةوم السياسةةية عضةةو مجلةةس ةدارة وحةةدة التةةدريب -

 ه .1433/1434

العةةام  منةةذعضةةو لجنةةة التطةةوير والجةةودة واالعتمةةاد اةكةةاديمي بقسةةم القةةانون الخةةاص   -

 ه .1433/1434الجامعي 

 ه .1433/1434عضو لجنة التعيين والتعاقد بقسم القانون الخاص  في العام الجامعي  -

المشةةرف علةةى تنفيةةذ الهةةدف االسةةتراتيجي الثالةةإل مةةن الخطةةة اإلسةةتراتيجية لكليةةة الحقةةوق  -

والعلةةوم السياسةةية بجامعةةة الملةةك سةةعود والمتضةةمن )التميةةز فةةي كافةةة البةةرامل اةكاديميةةة 

 .جودة واالعتماد اةكاديمي(وتطبيق معايير ال

، اعتباراً مةن عةام جامعة الملك سعود -بكلية المجتمع بالرياضقسم العلوم اإلدارية  رئيس -

 ه (.5/3/1433)وحتى  -ه 1431

اعتبةاراً مةن عضو اللجنةة اإلشةرافية العليةا لالعتمةاد اةكةاديمي بكليةة المجتمةع بالريةاض،  -

 ه .1431عام 

جامعةةة  - باالعتمةةاد اةكةةاديمي الةةدولي بكليةةة المجتمةةع بالريةةاضرئةةيس المعيةةار السةةادس  -

 .الملك سعود

، واسةةتاذ مشةةارك فةةي ذام الجامعةةة هةة 1428 عةةام ،أسةةتاذ مسةةاعد بجامعةةة الملةةك سةةعود -

 م.6/5/2019ه ، الموافق 1/5/1440اعتباراً من 
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وحتةى عةام  -هة 1426عام اعتباراً من  ،البنام بالرياض لوكالة كليامالمستشار القانوني  -

 ه .1428

شةةؤون خدمةةة المجتمةةع نائةةب رئةةيس جامعةةة المنصةةورة ل المستشةةار القةةانوني لسةةعادة أ.د -

 م.2005وحتى عام  -م2003عام ، وذلك اعتباراً من وتنمية البيئة

 -نائةةب رئةةيس مشةةرون الجةةودة واالعتمةةاد اةكةةاديمي للدراسةةام القانونيةةة بكليةةة الحقةةوق  -

 م2005عام  وحتى - م2003عام باراً من وذلك اعت ،جامعة المنصورة

 -خاص" بكلية الحقوقعضو مجلس ةدارة مركز المعلوماتية القانونية "وحدة ذام طابع  -

 م. 2005وحتى عام م2002جامعة المنصورة اعتباراً من عام 

م وحتةى عةةام، 2001ة المنصةةورة اعتبةاراً مةن عةةام عضةو مجلةس ت ديةةب العةاملين بجامعة -

 م. 2005

، وذلةك م1993لسةنة736قهلية المشهرة بةرقم ن العام لجمعية تنمية وحماية البيئة بالداةمي -

 م.2005وحتى عام  2004اعتباراً من عام 

م عةةا م، وحتةةى2003مةةدير نةةادض أعضةةا  هيئةةة التةةدريس بجامعةةة المنصةةورة مةةن عةةام  -

 م.2005

 . الرياضي المستشار القانوني لمجلس ةدارة نادض المنصورة -

 ر القانوني لنادض أعضا  هيئة التدريس بجامعة المنصورة. المستشا -

 عضو مجلس ةدارة نادض أعضا  هيئة التدريس بجامعة المنصورة.  -

 

  -عليها:الدورات التدريبية الحاصل  -
 -العربية:جمهورية مصر  أوالً: من

 م.24/5/2005 -21(، في الفترة منToT) حاص  على دورة تدريب المدربين -
 م20/12/2004 -18لى دورة أساليب البحإل العلمي، في الفترة منحاص  ع -
 م. 9/12/2004-7حاص  على دورة مهارام العرض الفعا ، في الفترة من -
 م.22/11/2004 -20حاص  على دورة مهارام التفكير، في الفترة من -
 م.11/10/2004 -9حاص  على دورة المهارام اإلدارية، في الفترة من  -
 م. 24/3/1990 -24/2/1990في الفترة من ،دورة ةعداد المعلم الجامعي   علىحاص -
 

 المملكة العربية السعودية: الدورات التدريبية فيثانياً: 
 

 المكان التاريخ عنوان الدورة

 جامعة الملك سعود ه 21/1/1430-20 دورة الجودة في التدريس الجامعي  -

 جامعة الملك سعود ه 8/1/1430 -6 تقدمة(م) مهارام التدريس الجامعي الفعا  دورة -

 جامعة الملك سعود ه 18/10/1428 -16 اعضا  الجدد لالدورة الت سيسية اةولي  -

 جامعة الملك سعود ه 24/10/1430 االستخدام الفعا  للفصو  الذكية -

الملك  جامعتيتنظيم  ه 4/1/1431 -2 المتعلم تقويم القائم على مركزيةالبرنامل  -
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 المكان التاريخ عنوان الدورة

 القرىأم عود وس

 جامعة الملك سعود ه 23/11/1431-22 برنامل العصف الذهني -

 جامعة الملك سعود ه 21/12/1431 تنمية التفكير الناقد -

 جامعة الملك سعود ه 1/11/1433 دعم تعلم الطالب  -

 جامعة الملك سعود ه 10/11/1433-8 دمل التقنية في التدريس - 

 جامعة الملك سعود ه 14/11/1433 نظريام التعلم -

 جامعة الملك سعود ه 14/11/1433 بيئة التعلم اآلمنة والمربحة -

 جامعة الملك سعود ه 16/11/1433 التدريس المصغر -

 جامعة الملك سعود ه 27/11/1433 التدريس القائم على التخصص والبحوإل التربوية -

 جامعة الملك سعود  ه12/1/1434 رفع المقررام على نظام ةدارة التعلم -

 جامعة الملك سعود ه 11/02/1434 تطوير ملف التدريس -

 جامعة الملك سعود ه 12/11/1435 مهارام البحإل في مصادر المعلومام االلكترونية -

 جامعة الملك سعود  ه20/6/1436 ةعداد سج  االنتاج العلمي -

 

 -:)مدرب( في مجال التدريب الخبرات -

تنفيةةةذ العديةةةد مةةةن الةةةدورام التدريبيةةةة فةةةي المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية  منهةةةا  الت مينةةةام  -

االجتماعيةةة، نظةةام العمةة ، الصةةياوة القانونيةةة، مسةةئولية المةةدير، فةةن المرافعةةة، وأصةةو  

 ... الخ...، فن كتابة التقارير القانونية، التحقيق

  القةةةانون المدنةةة ي يم واإلدارة بالدقهليةةةة فةةةي مجةةةاالممةةةدرب معتمةةةد لةةةدض مديريةةةة التنظةةة -

، والشةئون ، فلسةفة القةانون العةام والخةاص، المرافعةام المدنيةة والتجاريةةوتشريعام العمة 

   .القانونية والتحقيق اإلدارض والت ديب

  القةةانون ممجةةاال مةةدرب معتمةةد لةةدض مركةةز التةةدريب اإلدارض بجامعةةة المنصةةورة فةةي -

، المرافعام المدنيةة والتجاريةةوفلسفة القانون العام والخاص، و، وتشريعام العم  ،المدن ي

   .والت ديب ،والتحقيق اإلدارض ،والشئون القانونية

 مدرب معتمد لدض الكثير من المراكز التدريبية في جمهورية مصر العربية. -

 

 -  العلميةالجوائز  -

 ،هة 1435/1436روني مةن جامعةة الملةك سةعود فةي العةام الجةامعي جائزة المقرر االلكت -

 م.2015/ 2014ق المواف

جةةةةائزة التميةةةةز فةةةةي الةةةةتعلم والتعلةةةةيم مةةةةن جامعةةةةة الملةةةةك سةةةةعود فةةةةي العةةةةام الجةةةةامعي  -

 م.2013/2014ق المواف ،ه 1434/1435

 .م2001/ 2000للعام الجامعي  في مصر جائزة أحسن الرسائ  الجامعية -

 .م1989جامعة المنصورة عام  -وق العلمي )يوم الخريجين( من كلية الحقوقجائزة التف -

 .م1988جائزة التفوق العلمي من محافظة الدقهلية )يوم العلم( عام  -

file:///G:/د.متولي.htm%23الجوائز%23الجوائز
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 .م1984ي في القانون الدستورض عام جائزة النبوغ العلم -

 

   -واالستشارات: خبرات التدريس واإلشراف على الرسائل العلمية -

   -التدريسية:رات الخب أوالً:

 -:الوظيفيالتدرج  -1

 أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود. -

   .ه 17/9/1428أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود اعتباراً من  -

 وزارة التعلةيم العةاليالتابعةة لة) أستاذ مسةاعد ومستشةار قةانوني لةدض وكالةة كليةام البنةام -

 .ه 1428 ةلىه  1426في الفترة من  (آنذاك

 م.2000/ 31/1تباراً من أستاذ مساعد( بحقوق المنصورة اعمدرس ) -

 م. 16/9/1991بحقوق المنصورة اعتباراً من ) )محاضر مدرس مساعد -

 م. 1/3/1989معيد بحقوق المنصورة اعتباراً من   -

 

 -)البكالوريوس والماجستير(:السعودية: في المملكة العربية  التدريس -2

ماجسةةتير القةةانون  -دراسةةام عليةةا  (قخةةص 532تةةدريس مةةادة حقةةوق الملكيةةة الفكريةةة ) -

 جامعة الملك سعود(. –الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

ماجستير القانون الخاص بكلية  -قخص( دراسام عليا  549تدريس مادة مشرون بحثي ) -

 جامعة الملك سعود(. –الحقوق والعلوم السياسية 

 -راسةةام عليةةا د (قخةةص 527تةةدريس مةةادة علةةم الصةةياوة القانونيةةة ومنةةاهل التفسةةير ) -

 جامعة الملك سعود(. –ماجستير القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

ماجسةةتير القةةانون  -دراسةةام عليةةا  (قخةةص 520تةةدريس مةةادة مةةدارس الفكةةر القةةانوني ) -

 جامعة الملك سعود(. –الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

ماجستير القانون العةام  -دراسام عليا قخص(  520مدارس الفكر القانوني )تدريس مادة  -

 جامعة الملك سعود(. –بكلية الحقوق والعلوم السياسية 

 دا( بكلية ةدارة اةعما .أ 210تدريس مادة البيئة القانونية لاعما  ) -

 حقق( بكلية الدراسام التطبيقية وخدمة المجتمع. 226تدريس مادة القانون التجارض ) -

 عد اةجانب )دراسام عليا(.تدريس مادة قوا -

 تدريس مادة أصو  البحإل العلمي )دراسام عليا(. -

 تدريس مادة اإلثبام )دراسام عليا(. -

 حقق(. 405تدريس مادة قاعة بحإل وتدريب ) -

 حقق(. 112تدريس مادة تاريخ القانون ) -

 حقق(. 412تدريس مادة القانون الدولي الخاص ) -

 حقق(. 312ة )تدريس مادة أحكام الملكي -
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 نظم(.321تدريس مادة قانون العم  والت مينام االجتماعية ) -

 حقق(.214تدريس مادة قانون المرافعام ) -

 نظم(.441تدريس مادة القانون المقارن ) -

 نظم(.323تدريس مادة ةجرا ام التقاضي والتنفيذ ) -

 نظم(.431تدريس مادة العقود المدنية ) -

 نظم(.221لتزام )اال مصادر تدريس مادة -

 نظم(.222تدريس مادة أحكام االلتزام ) -

 نظم(.322تدريس مادة نظام القضا  واإلثبام ) -

 بشر(.209تدريس مادة نظم العم  والت مينام االجتماعية ) -

 نظم(.101تدريس مادة مبادئ القانون ) -

 (.نظم244تدريس مادة نظام اةسرة ) -

 نظم(.203تدريس مادة تطور القوانين ) -

 أدر(.101تدريس مادة أخالقيام المهنة ) -

 ساس(.381تدريس مادة نظام الحكم في اإلسالم ) -

 

 - العربية:في جمهورية مصر التدريس  -

تدريس مادة قانون حقوق اإلنسةان لطةالب الفرقةة الثانيةة بكليةة الطةب جامعةة المنصةورة  - 

 م.  2004/2005ي في العام الجامع

بشةعبتي  -وتةاريخ الةنظم القانونيةة واالجتماعيةة لطةالب الفرقةة اةولةي  تدريس مادة فلسفة -

مةن ة وذلةك فةي اةعةوام الجامعية اللغة االنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق جامعة المنصورة

 م.2004وحتى عام2003عام 

تدريس مادة مدخ  القانون لطةالب الفرقةة اةولةي بكليةة الحاسةبام والمعلومةام ب كاديميةة  -

 م.2002/2003لتا للعلوم في المنصورة في العام الجامعي الد

تدريس مادة قوانين التشريعام االجتماعية لطالب الفرقة اةولةي بالمعهةد العةالي للخدمةة  - 

 200من عةام  وذلك في اةعوام الجامعية  ،االجتماعية ب كاديمية الدلتا للعلوم في المنصورة

 .م2004وحتى 

( بكليةة وانتساب موجةانون المصرض لطالب الفرقة الثانية )انتظام تدريس مادة تاريخ الق  -

 .م2004وحتى  م1999من، وذلك في اةعوام الجامعية المنصورة،الحقوق جامعة 

تدريس مادة مبادئ القانون كتمرينام عمليةة لطةالب الفرقةة اةولةى بكليةة الحقةوق جامعةة  -

 م.1992وحتى  1990من المنصورة، وذلك في اةعوام الجامعية 

وأحكةام االلتةزام( كتمرينةام عمليةة لطةالب الفرقةة  )مصةادر تدريس مةادة القةانون المةدني -

وحتةةى  ،1992مةةنوذلةةك فةةي اةعةةوام الجامعيةةة  الثانيةةة بكليةةة الحقةةوق جامعةةة المنصةةورة،

 م.1990عام
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 - التدريس:استخدام الطرق الحديثة في  - 3

 (.(Blackboardاستخدام جهاز البالك بورد  -

 .استخدام جهاز العرض والشرائح الشفافة -

 Overhead Projectors and Transparencies 

 .استخدام شرائط الفيديو واةفالم -

 .استخدام أجهزة الكمبيوتر -

 Power Pointاستخدام برنامل ا   -

 

 - العلمية:الرسائل  علىاإلشراف  ثانياً:

الخاصة باةستاذ /طال  الفهيةد  بجامعةة نةايف العربيةة اإلشراف على رسالة الماجستير  -1

ق ، الموافةهة 18/5/1431ة يةوم اةحةد الموافةق للعلوم اةمنية، وقد تمم مناقشة هذه الرسال

 م.2/5/2010

اإلشراف على رسالة الماجسةتير الخاصةة باةسةتاذ /علةي بةن مريةع القحطةاني  بجامعةة  -2

مناقشةةةة هةةةذه الرسةةةالة يةةةوم االثنةةةين الموافةةةق  نةةةايف العربيةةةة للعلةةةوم اةمنيةةةة، وقةةةد تمةةةم

 م.12/4/2010ق ه ، المواف27/4/1431

بجامعةة    بةن علةي الرشةودالماجسةتير الخاصةة باةسةتاذ /عبةد هاإلشراف على رسالة  -3

وم اةربعةةةا  الموافةةةق نةةةايف العربيةةةة للعلةةةوم اةمنيةةةة، وقةةةد تمةةةم مناقشةةةة هةةةذه الرسةةةالة يةةة

 .ه 23/5/1429

عضةةو هيئةةة ، الةةدكتور /السةةيد أحمةةد علةةيب الةةدكتوراه الخاصةةة ى رسةةالةاإلشةةراف علةة -4 

ي موضةةون المركةةز بقسةةم فلسةةفة القةةانون بجامعةةة المنصةةورة )رسةةالة دكتةةوراه( فةةالتةةدريس 

، وذلةةةك والشةةةريعة اإلسةةةالمية، دراسةةةة مقارنةةةة بةةةين القةةةانون الرومةةةاني القةةةانوني لاجانةةةب

 -م بكليةة الحقةوق 2007م اقشةتها عةاسيد أحمد صةقر، تمةم من د. مصطفيباالشتراك مع أ.

 جامعة المنصورة.

 

 - والتحكيم: ثالثاً: الدراسات واالستشارات

، سةةوا  كةةرئيس فريةةق، أو كعضةةو فريةةق، منهةةا االشةةتراك فةةي العديةةد مةةن الدراسةةام -1

ومنها دراسام دراسام مقدمة لجامعة الملك سعود، منها دراسام مقدمة للغرفة التجارية، و

 -اآلتي: على سبيل المثال ال الحصر؛  ومن ذلكيئام  مقدمة لبعض اله

عضةةو فريةةق ةعةةداد دراسةةة المنظومةةة التشةةريعية ذام العالقةةة بالتنميةةة االقتصةةادية فةةي  -
 م(.2017المملكة العربية السعودية )دراسة قدمم لمنتدى الرياض االقتصادض عام 
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ية السعودية )دراسة قةدمم عضو فريق ةعداد دراسة االستثمار السياحي في المملكة العرب -
 م(.2015لمدينة الملك عبد العزيز عام 

دراسةةة اآلثةةار البيئةةة للسةةياحة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية )دراسةةة  ةعةةدادعضةةو فريةةق  -
 م(.2014قدمم لمدينة الملك عبد العزيز عام 

يام دراسة البطالة  اةسباب واآلثار وتقييم السياسام الحالية وآل ةعدادعضو فريق  -
العالج...  )دراسة حالة على المملكة العربية السعودية( دراسة مقدمة لجامعة الملك سعود 
)اةبحاإل الوطنية(  المجلة العربية لإلدارة "منشورام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  

 ".م2012جامعة الدو  العربية"  ةصدار خاص محكم "
ة اةعما  واالقتصاد المعرفي المقدمة لمنتدى تحكيم دراسة التشريعام ودورها في رياد -

 ه  .1432جامعة الملك سعود العالمي اةو  لريادة اةعما  واالقتصاد المعرفي عام 
المشاركة في ةعداد دراسة اةنظمة التجارية والتنمية والتي قدمم ةلى منتدى الرياض  -

 االقتصادض عن طريق مكتب أ. عبد ه الناصرض.
ديد من االستشارام القانونية، سوا  في مصر، أو في المملكة، وسةوا  للجهةام تقديم الع -2

 الحكومية، أو للقطان اةهلي.

 ، أو استشةةارية،لمراكةةز بحثيةةةتحكةةيم العديةةد مةةن الدراسةةام والبحةةوإل العلميةةة المقدمةةة  -3

 .، أو لغيرهاجامعة الملك سعودل سوا  مقدمة

   خطط جديدة، أو خطط قائمة.تحكيم العديد من الخطط الدراسية، سوا -4

صةةياوة الكثيةةةر مةةةن العقةةةود المختلفةةةة، لجامعةةةة الملةةةك سةةةعود، ومركةةةز الملةةةك فيصةةة ،  -5

 .وويرهما

 العديد من اةمور لجهام مختلفة. حيا ةبدا  الرأض القانوني  -6

 

 -العمل:الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش  -

ى جامعةة الملةك سةعود العةالمي اةو  لريةادة اةعمةا  منتةد عضةو اللجنةة العلميةة لمةؤتمر -

، "، والةةذض عقةد فةةي رحةةاب جامعةة الملةةك سةةعودصةاد المعرفةةي " نحةةو تنميةة مسةةتدامةواالقت

بعنوان " التشريعام ودورها في ريةادة اةعمةا  واالقتصةاد في هذا المنتدى محكم لدراسة و

 م.2011د ، جامعة الملك سعوةحدى جلسام المؤتمر، ومقرر "المعرفي

حضور بصفة متحدإل رئيس في ورشة العم  المتعلقةة ببيةان اةطةر العامةة لوحةدة حمايةة  -

الحقوق الطالبية، ووثيقة حقوق والتزامام الطالب بجامعة الملك سعود، والتي عقدم بكليةة 

 ه .19/5/1429المجتمع يوم 

نظةام القضةا   حضور بصفة متحدإل رئيس في ورشة العم  المتعلقة ببيان المستحدإل في -

 ه . 12/6/1429السعودض الجديد، والتي عقدم بكلية المجتمع يوم 

حضةةور بصةةفة متحةةدإل رئةةيس فةةي ورشةةة العمةة  المتعلقةةة بمكافحةةة وةة  الطةةالب والتةةي  -

 .  ه 5/1429/ 20 -19عقدم بكلية المجتمع يومي 

حلية  حضور بصفة مشارك في ورشة العم  اةولي ةعضا  هيئةة التةدريس بعنةوان "الت - 

الخطةة  )مشةرونالرباعي" والمنظمة بمعرفة وكالة الجامعة للدراسةام والتطةوير والمتابعةة 



 10الصفحة 
 

 وذلةك بتةاريخ اةحةد ،( تحم ةطار شةعار "نحةو العالميةة "اإلستراتيجية لجامعة الملك سعود

 .م16/3/2008ه  الموافق 8/3/1429

ديمي التي عقدم في كلية االشتراك في كافة ور  العم  الخاصة بالجودة واالعتماد اةكا -

سةةوا  بةةإدارة الجلسةةام، أو ، وفةةي كليةةام الجامعةةة اةخةةرى، صةةورةجامعةةة المن -الحقةةوق 

 م. 2005 عام وحتيم، 2003م بالمداخلة، وذلك اعتبارا من عا ، أوبالحضور

جامعةةة المنصةةورة بالحضةةور  -االشةةتراك فةةي كافةةة النةةدوام التةةي تعقةةدها كليةةة الحقةةوق  -

 م. 2004 عام وحتيم، 1996 اعتبارا من عام والمداخلة، وذلك

 " التةةيظة  العولمةة السياسةية فةياالشةتراك كمتحةدإل رئةيس فةي نةدوة حةو  " المتغيةرام  -

 م. 2004نظمتها اإلدارة العامة لرعاية الطالب جامعة المنصورة ابري  

فةةي نةةدوة حةةو  " المتغيةةرام القانونيةةة فةةي ظةة  العولمةةة" فةةي  االشةةتراك كمتحةةدإل رئةةيس -

 م. 2003بجمصة في أوسطس  جامعة المنصورةمعسكر شباب 

القيةةةام بةةةدور أمةةةين جلسةةةام المةةةؤتمر السةةةنوض السةةةادس لكليةةةة حقةةةوق المنصةةةورة حةةةو   -

)الت ثيرام القانونية واالقتصادية والسياسية للعولمة على مصر والعالم العربي( والةذض عقةد 

 م. 2002مارس  27-26رة في الفترة من بالقاه

كمتحةةدإل رئةةيس فةةي نةةدوة " عةةزوف الشةةباب عةةن المشةةاركة السياسةةية ودور  االشةةتراك -

اةحةةةزاب السياسةةةية فةةةي مصةةةر " والتةةةي نظمتهةةةا مديريةةةة الشةةةباب بالدقهليةةةة يةةةوم اةحةةةد 

 م.  23/4/2000

مةةةة لرعايةةةة التةةي تعقةةةدها وتنظمهةةا اإلدارة العاالعلميةةةة االشةةتراك فةةةي تحكةةيم المسةةةابقام  -

 .الطالب جامعة المنصورة

ظةةةاهرة الجوانةةةب االقتصةةةادية لتمر كليةةةة حقةةةوق المنصةةةورة بعنةةةوان "شةةةتراك فةةةي مةةةؤاال -

 م. 1998ابري   22-21اإلرهاب" 

 ،قوبام في موضون "الجريمةة المنظمةةاالشتراك في مؤتمر الجمعية المصرية لقانون الع -

 م.1997ابري  اإلسكندرية 

ة واالقتصةادية للعمةا  فةي االشتراك في مؤتمر كلية حقوق المنصةورة "اةوضةان القانونية -

 م.1997مارس  27-26ية ظ  المتغيرام المحلية والدول

كليةة  -االشتراك في مؤتمر مستقب  االقتصاد المصةرض فةي ظة  تحريةر التجةارة العالميةة  -

 .  م1996جامعة المنصورة مارس  -الحقوق 

يطاليا في الفترة من بإ مدينة سيراكوزامؤتمر الحماية القانونية لحقوق اإلنسان المنعقد في  -

 ، وذلك ببحإل بعنوان الحق في التقاضي.م1991يوليو  25 -يونيو  30

  

   اإلنتاج العلمي والمؤلفات:  -

file:///G:/د.متولي.htm%23الانتاج%20العلمى%23الانتاج%20العلمى
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راسةة فةةي أسةاس القةوة الملزمةةة للعقةد مةن حيةةإل موضةوعه فةةي الفقةه اإلسةالمي المقةةارن د -

ضو  المذاهب اةربعةة، بحةإل مكحكةم ومقبةو  للنشةر بمجلةة البحةوإل القانونيةة واالقتصةادية 

 جامعة المنوفية. -بكلية الحقوق 

بمجلةة البحةوإل  منشةوراالفتراض القانوني في نظام المرافعام الشرعية السعودض، بحةإل  -

 .م2018( ديسمبر 67) ، العدد رقمالقانونية واالقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة

، بحإل نظام المرافعام الشرعية السعودض في االستقرار كغاية من وايام القانون -
، المجلد رقم الحقوق والعلوم السياسية(فرن كلية جامعة الملك سعود )بمجلة  منشور

 ه . 1440ربيع الثاني  -م 2019( يناير 1العدد رقم ) -( 31)
اإلثبةام  -نوني السعودض والقانون المقارن )اإلثبةام التقليةدض قواعد اإلثبام في النظام القا -

م  باالشةةتراك مةةع د. ةيمةةان 2018 -  هةة1439اإللكترونةةي( دار اإلجةةادة للنشةةر، الريةةاض 

 م مون أحمد سليمان.

أحكام االلتزام في ضو  أحكام الفقه اإلسالمي، والنظام القانوني السعودض، وبعض  -

، الطبعة اةولى، دار اإلجادة للنشر، الرياض دراسة مقارنةالقوانين المدنية العربية، 

 .م2018 -  ه1439

الوجيز في نظام المرافعام الشرعية السعودض، الطبعة اةولى، دار اإلجادة للنشر،  -

 م.2017 -  ه1438الرياض 

دار اإلجادة للنشر،  الطبعة اةولى، الوجيز في القانون الدولي الخاص السعودض،  -

 ه  .1437/1438الرياض 

عضو فريق ةعداد دراسة المنظومة التشريعية ذام العالقة بالتنمية االقتصادية في  -
 م(.2017المملكة العربية السعودية )دراسة قدمم لمنتدى الرياض االقتصادض عام 

 - ه 1437، الرياض الطبعة اةولى، مكتبة العالم العربيالوجيز في تاريخ القانون،  -

 م.2016

ود الحكومية المبذولة في التوجهام االستثمارية لدعم وتطوير قطان السياحة في الجه -
المملكة العربية السعودية )مع اإلشارة ةلى دور التشريع في تهيئة بيئة االستثمار السياحي(، 

ملحق  -كلية التجارة جامعة سوهاج  -البحوإل التجارية المعاصرة منشور في مجلة بحإل 
 م. 2015ديسمبر  -لد التاسع والعشرون المج -العدد الثاني 

مبادئ البحإل والتدريب القانوني، باالشتراك مع الزمال   د. مفلح القحطاني، د. أحمد  -

 م2015 -  ه 1436الرياض  ،لطفي السيد مرعي، د. عبد الرزاق نجيب، الطبعة اةولى

ودية )دراسة قدمم عضو فريق ةعداد دراسة االستثمار السياحي في المملكة العربية السع -

 م(.2015لمدينة الملك عبد العزيز عام 

دراسة اآلثار البيئة للسياحة في المملكة العربية السعودية )دراسة  ةعدادعضو فريق  -

 م(.2014قدمم لمدينة الملك عبد العزيز عام 

 دا( لطالب كلية ةدارة اةعما .أ 210ةعداد مقرر لمادة البيئة القانونية لاعما  )  -
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المستحدإل في نظام المرافعام الشرعية السعودض الجديد، ورقة عم  تم تقديمها وةلقائها  -

ه   1434/1435على طالب وطالبام كلية الحقوق والعلوم السياسية في العام الجامعي 

 في ةطار فعاليام وحدة اإلرشاد الطالبي.

م على طالب ألقي سلسلة محاضرامفي القانون الدولي الخاص السعودض   محاضرام -

 -1435-1434-1433برنامل القانون في كلية الحقوق جامعة الملك سعود  في أعوام 

 ه . 1436

ألقيم على طالب برنامل القانون في سلسلة محاضرام في القانون المقارن   محاضرام -

 ه . 1435-1434-1433كلية الحقوق جامعة الملك سعود  في أعوام 

اةسباب واآلثار وتقييم السياسام الحالية وآليام   لةالبطاعضو فريق ةعداد دراسة  -

عة الملك سعود المملكة العربية السعودية( دراسة مقدمة لجامعلى العالج...  )دراسة حالة 

  المجلة العربية لإلدارة "منشورام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  )اةبحاإل الوطنية(

 " )فريق عم (.م2012"جامعة الدو  العربية"  ةصدار خاص محكم 

 )تمشرح نظام الت مينام االجتماعية في المملكة العربية السعودية باالشتراك مع زمي   -

 ةنجازه وتحم الطبع(. 

بحإل مقدم للمؤتمر العربي الدولي دور التشريع في تحفيز وتعزيز جودة التعليم العالي،  -

  .م2011مايو  لدورة اةولى،ا، اةردن -لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزرقا 

مجلة المحامين العرب، بحإل منشور ب أحكام تشغي  النسا  في نظام العم  السعودض، -

 م.2009ر فبراي -ه  1430العدد الثاني، السنة اةولي، صفر

مجلة المحامين بحإل منشور ب الموجبة لفص  العام  في نظام العم  السعودض، اةخطا  -

 م.2009مارس - ه 1430  السنة اةولي، ربيع اةوالعرب، العدد الثالإل، 

 م.2003ر للطباعة والنشر، المنصورة في فلسفة وتاريخ القانون المصرض، عام الوجيز -

الوجيز في التشريعام االجتماعية )الجز  اةو  النظرية العامة للت مينام االجتماعية(،  -

 م.2002عامر للطباعة والنشر، المنصورة 

 م.2001عام  ،المدخ  للعلوم القانونية، عامر للطباعة والنشر، المنصورةالوجيز في  -

 م2000 عام ،الوجيز في فلسفة القانون المصرض، عامر للطباعة والنشر، المنصورة -

 م.1999" دار النهضة العربية، القاهرة "دراسة مقارنةنظام الوصاية على القصر  -

 

 -أخرى:أنشطة جامعية  -

 -مثل:، من الملك سعود جامعةمال القانونية الخاصة ببعض األعإنجاز  -

ةبةةدا  الةةرأض القةةانوني فةةي مةةدى اتسةةاق التطةةور الجةةامعي مةةع اةنظمةةة واللةةوائح الجامعيةةة  -أ

 الحالية.

صةةياوة العقةةد المبةةرم بةةين جامعةةة الملةةك سةةعود وةحةةدى الشةةركام المتخصصةةة إلعةةداد  -ب

 م.2008من عام  عاماً اعتباراً ةستراتيجية لجامعة الملك سعود على مدار عشرين 
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العقد المبةرم بةين   وبعض الجهام، مث  المجتمع ليةكرمة بين صياوة بعض العقود المب -ج

الكليةةة، وشةةركة مةةالذ للتةة مين لتةةدريب طةةالب تخصةةص أعمةةا  التةة مين، والعقةةد المبةةرم بةةين 

 رة.الكلية والبنك اةهلي التجارض، لعقد دورة تدريبية ةصحاب المشروعام الصغي

وال يمكننن { خاصةةة بجامعةةة الملةةك سةةعود بعةةض اةمةةور ال حيةةا ةبةةدا  الةةرأض القةةانوني  -د

بنن  إبنراهيمد. سنعادة ذكرها تفصيالً حرصناً وإعمناالً لسنرية المعلومنات؛ ويمكنن مراجعنة 

محمند بنن أحمند ، وسنعادة د. )سنابقاً( عام اإلدارة القانونية بالجامعة مديرالحديثي،  محمد

، وسعادة د. مفلح بنن ربيعنان القحطناني، )سابقاً(الجامعة لتطوير األعمالوكيل السديري، 

  .}بجامعة الملك سعود عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية


