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 السؤهالت العمسية 
 

  0999سشة التخخج   دولة فمدظين  -جامعة فمدظين –( بكالهريهس قانهن  )  -9
 0995سشة التخخج     دولة فمدظين  -معة األزهخجا  –ماجدتيخ قانهن خاص  -0
جامعة القخآن الكخيم و العمهم  –قانهن السخافعات  –دكتهراه في القانهن الخاص  -3

  0909سشة التخخج    جسههرية الدهدان  –االسالمية 
 

 السؤلفات العمسية                           
 كتاب بعشهان مشاهج البحث القانهنى  -1
 سهاد السجنية و التجارية كتاب بعشهان التظبيقات العسمية فى ال -2
 كتاب بعشهان أصهل التعبيخ و الرياغة القانهنية  -3
 كتاب بعشهان أخالقيات مهشة القانهن  -4
 كتاب بعشهان الشظام الدياسى و الجستهرى فى فمدظين -5
 كتاب بعشهان الهجيد في القانهن التجارى   -6

 األبحاث العمسية
 سجنية دراسة مقارنة بحث بعشهان أنهاع التجخل االختيارى في الجعهى ال -9
 بحث بعشهان أحكام اثبات الحالة في القانهن الفمدظيشى  -0
 بحث بعشهان األثار القانهنية الستختبة عمى فقجان سشجات السمكية في حالة الحخب  -3
 بحث بعشهان أحكام الظعن بالشقض في القانهن الفمدظيشى    -4

 



 الجورات القانهنية   
 
  ساعة من السجمذ الشخويجى لالجئين  999الحق فى السمكية و الدكن لسجة -9
   الرياغة القانهنية  -0
   والجبمهماسيةالعالقات الجولية  -3
 تدبيب األحكام القزائية  -4
 قهاعج السخافعات السجنية و التجارية  -5
  

 اإلندانوحقهق  الجيسقخاطيةالجورات في مجال 
 

  اإلنداندورة تجريبية متخررة لمسجافعين عن حقهق  -9
 تعديد ثقافة البخلسان لجي الذباب  -0
  اإلندانالسجربين في مجال الجيسقخاطية وحقهق  إعجاددورة  -3
 األخخدورة ثقافة الحهار وقبهل  -4
 والجيسقخاطية  اإلنداندورة حقهق  -5
 

 األهميدورات في مجال الدمم 
 

 الدمم االجتساعي  آلياتتظهيخ قجرات الذباب السبشية عمي نذخ  -1
  السخأةقيادات شابة لحج من العشف ضج  تأهيل -0
  السبشي عمي السذاركة الذبابية األهميتعديد مفاهيم الدمم  -3
 

  دورات في مجال الكسبيهتخ
- 

 نظام تذغيل والبخامج التظبيقية  -1
 دورة كسبيهتخ معتسجة من وزارة التخبية والتعميم  -0
 
 
 



 دورة في المغات 
 المغة االنجميدية  -1
 

 ورات في مجال الرحةد
  األولية اإلسعافاتدورة في  -1

  السبتجئة األولية اإلسعافاتدورة في مجال  -4
 

 العسل  
 
 جسعية األنجلذ الثقافية االجتساعية  مجرب فىعسمت 9
 عسمت مجرب فى مؤسدة الزسيخ لحقهق االندان  -0
 و لحتى األن  0994معسمت كسحامى مدوال مشح عا -3
 لسجة عامين  undpدة القانهنية بجامعة فمدظين السسهلة من عسمت مشدق لمعيا-3

و سشهات 8عسمت محاضخ بكمية القانهن و السسارسة القزائية بجامعة فمدظين لسجة  -5
 الزلت أعسل

  رئيذ مجمذ ادارة مؤسدة دار العجالة لمجراسات و األبحاث القانهنية  -6
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