بسم اهلل الرمحن الرحيم

انسـرية انذاتيـت
نهذكتىر /حسني ابزاهيى خهيم

يذيز إدارة انتحميمبث بكهيت انشزيعت وانمبنىٌ جبيعت األسهز فزع طنطب
عضى انهجنت انمبنىنيت اإلستشبريت أليني عبو رلًع انبحىث اإلسالييت
احملبيـي ببالستئنبف انعبىل ورلهس انذونت
جبيعت األسهز ببنمبهزة

زلبضز دلبدة انمبنىٌ ادلذنً نهفزلت انخبنيت ،بكهيت احلمىق جبيعت حهىاٌ
دكتىراه فً انمبنىٌ كهيت احلمىق جبيعت عني مشس

يبجستري فً انمبنىٌ كهيت احلمىق جبيعت عني مشس

دبهىو انشزيعت اإلسالييت ،كهيت احلمىق جبيعت عني مشس
دبهىو انمبنىٌ انعبو ،كهيت احلمىق جبيعت عني مشس

دبهىو انمبنىٌ اإلجزائي ،كهيت احلمىق جبيعت عني مشس

انبيبنبث انشخصيت :

 اإلسى ببنكبيم  :حسين ابراىيم خميل.
 انىظيفت احلبنيت :

 مدير إدارة التحقيقات بكمية الشريعة والقانون جامعة ال زىر فرع
طنطا ،ندباً جزئياً.

 عضو المجنة القانونية االستشارية لمين عام مجمع البحوث
اإلسالمية ،ندباً جزئياً.

 محامى باالستئناف العالى ومجمس الدولة – جامعة ال زىر .
 انتخصص انذليك انعهًً :

حقل التخصص  :القانون الخاص .

التخصص الدقيق لمدكتوراه  :قانون المرافعات .
 انتخصص انذليك انعًهً :

القانون العام :ادارى ودستورى

 اجلنسيت احلبنيت  :مصرى.
 اجلنس  :ذكر.

 انعنىاٌ احلبىل  8 :عطفة عمى مرسى عزبة بخيت منشية ناصر ،محافظة القاىرة.

 احلبنت االجتًبعيت  :متزوج ويعول.
 هبتف زلًىل 24414544110 :

 انربيذ االنيكرتونً dr.hussein2000@hotmail.com :

انذرجبث انعهًيت :

 انــذكتىراه  :دكتوووراه كميووة الحقوووق جامعووة عووين شمس ون بعن ووان حنحووو نظريووة لمعقوود
االجرائىح بتقدير ممتاز ،وتكونت لجنة الحكم والمناقشة عمى الرسالة من ،االستتا التتكتور

حمتى عبت الترحمن أحمتت ،رئيستا أستتا النتانون المتتنل بالكميتة ،وعميتت كميتة الحنتو جام تة

المنوفيتتة ابستتب  ،وابستتتا التتتكتور /ستتيت أحمتتت محمتتوت ،مش ترفا وعضوا،أستتتا ورئتتيم قستتم
ق تتانون المراف تتات بالكمي تتة ،ووكي تتو الكمي تتة لش تتئون ال ت ت

 ،وابس تتتا ل ال تتتكتورل  /س تتحر عب تتت

الستار إمام يوسف ،عضوا ،أستا مساعت قانون المراف ات بكمية الحنو جام ة المنوفية.
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ادلبجستري  - :ماجستير فى القانون العام كمية الحقوق جامعة عين شمس.

انذبهىيبث -4 -:دبموم الشريعة االسالمية ،كمية الحقوق جامعة عين شمس.0222

 -0دبموم القانون العام ،كمية الحقوق جامعة عين شمس .0220

 -3دبموم القانون اإلجرائي ،كمية الحقوق جامعة عين شمس .0223

 انيسبنس  :ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس –  4111بتقدير عام جيد.

اجلىائش:

اوال  .انذروع.

 درع كمية الحقوق جامعة المنصورة ابريل .0240

 درع لجنة الشئون السياسة بنقابة المحامين لقيامنوا بتوأليف كتوا عون مئويوة نقابوة المحوامين،
قووام بتقديمووو نقيو المحووامين سووامح عاشووور ،والمووين العووام لمنقابووة محموود طوسووون ،ورئوويس لجنووة

الشئون السياسية إبراىيم الياس.

 درع كمية الحقوق جامعة االسكندرية ديسمبر .0244

حبنيب :شهبداث انتمذيز.

 ثالثووة شوويادات تقوودير موون كميووة الحقوووق جامعووة سوويوط مووارس  0243عوون المشوواركة بم و تمر

القانون والممارسات المينية.

 شيادة تقدير كمية الحقوق جامعوة االسوكندرية 0240عون المشواركة بمو تمر العدالوة بوين الواقوع
والمأمول.

 شيادة تقدير من كمية الحقوق جامعة المنصورة .0240

 شيادة تقدير من كمية الحقوق جامعة بنيا ابريل .0240

 شيادة تقدير من كمية الحقوق جامعة االسكندرية 0244عن المشاركة بم تمر الثورة والقانون
 شيادة تقدير من الجمعية المصرية لمضرائ يونيو .0240

 شيادة تقدير من الجمعية المصرية لمضرائ يونيو .0244

 شيادة تقدير من جمعية المرافعات بكمية الحقوق بجامعة عين شمس .0221
 شيادة تقدير من نقابة المحاماة (النقابة العامة لممحاماة) .0221

اإلنتبد انعهًي :
رسالة الدكتوراه

 حنحو نظرية لمعقد االجرائىح بتقدير ممتاز.
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أوال :الكتب
 -4موسوعة التعميق عمى اإلعالن الدستوري ،الصادر من المجمس العمى لمقوات المسمحة في

موووارس  ،0244موووزوداً لحووودث التطبيقوووات القضوووائية حتوووى  ،0244المركوووز القوووومي لتصووودارات

القانونية ،ط  0240مجمد (مشترك).

 -0المدونة الدستورية الميبية ،التعميق عموى اإلعوالن الدسوتوري الصوادر عون المجموس الووطني

االنتقووالي فووي  3غسووطس  ،0244مووع ممحووق بكافووة الوثووائق الدسووتورية فووي ليبيووا بوود اً موون
الدسوووتور البرقووواوى حتوووى اإلعوووالن الحوووالي ،دار الفكووور العربوووي ،الطبعوووة الثانيوووة 0240،مجمووود

(مشترك).

 -3الترشووح لرئاسووة الجميوريووة ،فووي ظوول اإلعووالن الدسووتوري الصووادر فووي  32مووارس .0244

غالف ( مشترك).

 -1لجوان التوفيوق ،موزوداً بأحودث التطبيقوات القضوائية حتوى  0240المركوز القوومي لتصودارات

القانونية ،ط  .0240مجمد (مشترك).

 -5نقابوووة المحوووامين ،قمعوووة الحريوووات وحصووون المحوووامين ،شوووركة نووواس لمطباعوووة ،ط .0240

غالف (مشترك).

 -1نقابة المحامين فى مائة عوام  ،0240 : 4140شوركة تواس لمطباعوة ،تقوديم كوال مون نقيو

المحوووامين. ،سوووامح عاشوووور ،موووين عوووام النقابوووة. ،محمووود طوسوووون ،رئووويس لجنوووة الشوووئون

السياسية ،د.إبراىيم الياس ،ط  .0240غالف.

 -1الوووجيز فووى شوورح قووانون انتخووا الم و تمر الوووطني العووام رقووم  1لسوونة  ،0240شووركة نوواس

لمطباعة ،ط  .0240غالف (مشترك).

 -8تنقوويح كتووا الوودكتور سووميمان الطموواوى ،المعنووون بقضووا التعووويك ،طبق واً الحوودث احكووام

المحكمة االدارية العميا  ،0240طبعة دار الفكر العربى .0243 ،مجمد (مشترك).

 -1قانون التحكيم الفرنسى المعدل بموج المرسوم رقوم  18لسونة  ،0244موع إيوراد النصووص

المصرية المقابمة ،مدعماً بأحدث احكوام محكموة الونقك الفرنسوية والمصورية حتوى عوام ،0240
مجمد (مشترك).

 -42تنقوووويح كتووووا الوووودكتور سووووميمان الطموووواوى ،المعنووووون نظريووووة التعسووووف فووووي اسووووتعمال

السوومطةحاالنحراف بالسوومطةح دراسووة مقارنووة ،طبق واً الحوودث احكووام المحكمووة االداريووة العميووا حتووى

عام ،0243طبعة دار الفكر العربى .0241 ،مجمد (مشترك).

 -44تنقوويح كتووا الوودكتور سووميمان الطموواوى ،المعنووونح القووانون اإلدارى ،الجووز االولح  ،طبعوة

دار الفكر العربى .0241 ،مجمد (مشترك).
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 -40تنقيح كتا الودكتور سوميمان الطمواوى ،المعنوونح القوانون اإلدارى ،الجوز الثوانىح  ،طبعوة

دار الفكر العربى .0241 ،مجمد (مشترك).

 -43تنقيح كتا الودكتور سوميمان الطمواوى ،المعنوونح القوانون اإلدارى ،الجوز الثالوثح  ،طبعوة

دار الفكر العربى .0241 ،مجمد (مشترك).

 -41تنقوويح كتووا الوودكتور سووميمان الطموواوى ،المعنووونح القضووا االدارى ،الكتووا الثالووث قضووا

التأدي ح  ،طبعة دار الفكر العربى .0241 ،مجمد (مشترك).

 -45اإلعووووووووالن القوضووائوووووووي عووون طريوووق البريووود اإللكترونوووي فوووى النووظووووورية والتطبويووووووقح دراسوووة
مقارنةح

 -41موسوعة اإلج ار ات السابقة عمى رفع الدعاوى االدارية ،دراسوة تطبيقيوة مقارنوة فوى ضوو

حدث حكوام وفتواوى مجموس الدولوة حتوى عوام  ،0241المركوز القوومي لتصودارات القانونيوة ،ط

 ،0241مجمد (مشترك).

 -41التعميق عمى قانون إفساد الحياة السياسية ،شرح تفصيمى لمواد القانون فى ضو الحكام

القضائية ،المركز القومي لتصدارات القانونية ،ط  ،0241مجمد (مشترك).

 -48شرح قانون الضريبة العقارية رقوم  411لسونة  ،0228موزوداً بوا ار الفقوو و حودث الحكوام

القضائية ،المركز القومي لتصدارات القانونية ،ط  ،0241مجمد (مشترك).

 -41موسوعة التعميق عمى قانون المحاكم االقتصادية ،مشترك مع .د .سيد احمود محموود ،د.
احمد سيد احمد ،وىو الكتا المقرر عمى طمبة قسم الدكتوراه باالكاديمية البحريوة فورع القواىرة،

ط  ،0245ويقع فى  112صفحة.

 -41 -02تنقوويح كتووا الوودكتور سووميمان الطموواوى ،المعنووونح القضووا االدارى ،الكتووا االول

قضا ال لغا ح  ،طبعة دار الفكر العربى .0245 ،مجمد (مشترك).

تحت االعداد:

 -04ىيئة التحكيم فى القانون الميبى دراسة مقارنة ،دراسة في القوانون الميبوي مقارنواً بالقوانون

الفرنسووي الجديوود والمعوودل بالمرسوووم  18لسوونة  ،0244وقووانون التحكوويم المصووري رقووم  01لسوونة
 ،4111وبعك التشريعات العربية ،مثل نظام التحكيم السعودي لعوام  ،0240والقوانون المغربوي

لعوووام  ،0228والجزائوووري لعوووام ،0228والسووواري فوووي  ،0221والسووووري لعوووام  ،0228والكوووويتي
واإلماراتي والعماني والردني ،وقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية  ICCالنافذة اعتبا ارً

غرة يناير 2012وذلك فى ضو حدث الحكام القضائية.
من ّ

 -00مراجعة حكم التحكيم عن طريق الطعن ودعوى البطالن في القانون الميبى دراسة مقارنة.
 -03حكم التحكيم فى القانون الميبى دراسة مقارنة.
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 -01موسوعة القووورار االداري في االجتياد الفقيي والقضائي الجوز الول تعريوف القورار اإلداري

وخصائصو ،معيار تمييز الق اررات اإلدارية ،نواع الق اررات اإلدارية.

 -05موسوعة القووورار االداري في االجتياد الفقيي والقضائي الجز الثاني ،اركان القرار
االداري(السب  ،الشكل ،االختصاص ،المحل ،الغاية).

ثانيا :األبحاث
 -4شروط الترشح لرئاسة الجميورية ،في ظل اإلعالن في ظل اإلعالن الدسوتوري الصوادر فوي
 32مووارس ،0244دراسووة تحميميووة انتقادي وو ،مجم وة الحقوووق ،جامعووة اإلسووكندرية ،عوودد خوواص،
م تمر الثورة والقانون.

 -0مدى دستورية قانون الضريبة العقارية رقم  411لسنة  ،0228بحث مقدم لمم تمر
الضريبي السابع عشر ،بعنوان تقييم وتقويم النظام الضريبي المصري ،المنعقد خالل الفترة من

 1 - 5يوليو  ،0244ونشر بالعدد الوثائقي لمم تمر ،المجمد الرابع.

 -3نائ

رئيس الجميورية بين الواقع والمأمول ،مجمة كمية الحقوق جامعة المنصورة ،ابريل

 0240بحث( مشترك).

 -1مقترحات لتصالح القضائي فى مصر ،بحث منشور بمجمة الفكر القانوني واالقتصادي،
كمية الحقوق ،جامعة بنيا ،السنة الثالثة ،العدد السادس 0240 ،بحث( مشترك).

 -5االختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية بوين الواقوع والموأمول ،بحوث مقودم لممو تمر
الضريبي الثامن عشر ،بعنوان نحو نظام ضريبي مالئوم لمواجيوة التحوديات المعاصورة  ،المنعقود

خالل الفترة من  08: 01يونيو  ،0240ونشر بالعدد الوثائقي لمم تمر ،المجمد الثالث.

 -1اإلصالح التشريعي لقانون الضرائ

العقارية  ،بحث( مشترك) مقدم لمم تمر الضريبي

الثامن عشر ،بعنوان نحو نظام ضريبي مالئم لمواجية التحديات المعاصرة ،المنعقد خالل الفترة

من  08: 01يونيو  ،0240ونشر بالعدد الوثائقي لمم تمر ،المجمد الرابع.

 -1العدالة االنتقالية ولجان المصالحة ،بحث منشور بمجمة الحقوق ،جامعوة اإلسوكندرية ،عودد

خووواص ،مووو تمر العدالوووة بوووين الواقوووع والموووامول 0240 ،حمووون ص  :4224ص 4218ح (بحوووث
مشترك).

 -8النقابووات المينيووة فووي دسووتور  ( 0240التعريووف -النشووأة -الخصووائص -التكوووين -الحوول)
حنشأة نقابة المحامين نموذج ح بحث منشور بمجمة حقوق اسيوط  ،0243العدد االول.

 -المسئولية اإلجرائية لممحامى ،تطبيق عممي عموى صوورتين لممسوئولية اإلجرائيوة (عودم توقيوع

الصحيفة -عدم ارتدا رو المحاماة) بحث منشور بمجمة حقوق اسيوط  ،0243العدد االول.
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 -42اتجاىات المحكمة اإلدارية العميا بصدد المسئولية التأديبيوة لمطبيو ) بحوث منشوور بمجموة

حقوق اسيوط  ،0243العدد االول.

 -44تطوير المنظومة القضائية لسرعة الفصل فى المنازعات االقتصادية ،بحث منشور بمجمة
الفكر القانوني واالقتصادي ،كمية الحقوق ،جامعة بنيا ،السنة الرابعة ،العدد السادس.0243 ،

 -40سمطة رئيس الجميورية فى العفو عن العقوبة ح تكيف قرار رئيس الجميوريةح بحث مقدم
لم تمر كمية الشريعة والقانون جامعة االزىر فرع طنطا (بحث مشترك).

 -43موقف القضا

من حقي التظاىر واإلض ار  ،بحث منشور بمجمة الفكر القانوني

واالقتصادي ،كمية الحقوق ،جامعة بنيا ،السنة الرابعة ،ابريل ( 0241بحث مشترك).

ادلؤمتزاث ادلشبرن فيهب ببحج زلكى وينشىر فً اعًبل ادلؤمتز:

 -4م تمر كمية الشريعة والقانون جامعة االزىر فرع طنطا ،الثانى ،مارس  ،0241بعنوانح
النظام القانونى لرئيس الدولة بين السياسة الشرعية والدساتير المصريةح

 -0م تمر كمية الحقوق جامعة بنيا ابريل  0243بعنوانح االفاق القانونية واالقتصادية
لالستثمار فى مصر بعد ثورة  05يناير وفى ضو الدستور الجديدح

 -3م تمر كمية الحقوق جامعة سيوط ،السابع ،مارس  0243بعنوانح القانون والممارسات
المينيةح

 -1م تمر كمية الحقوق جامعة االسكندرية ديسمبر  0240بعنوانح العدالة االنتقاليةح

 -5م تمر كمية الحقوق جامعة المنصورة ابريل  0240بعنوانح مستقبل النظام الدستورى لمبالدح

 -1م تمر كمية الحقوق جامعة بنيا ابريل  0240بعنوانح ر ية مستقبمية لدستور مصر
الجديدح

يونيو  0240بعنىان "نحى نظام ضريبي مالئم لمىاجهت

-1م تمر الجمعية المصرية لمضرائ
التحدياث المعاصرة
 -8م تمر كمية الحقوق جامعة االسكندرية ديسمبر  0244بعنوانح الثورة والقانونح

يونيو  0244بعنوانح تقييم وتقىيم النظام الضريبي

 -1م تمر الجمعية المصرية لمضرائ
المصري"
 -42م تمر كمية الحقوق جامعة بنيا ابريل . 0241

انعضىيت يف اذليئبث انمبنىنيت:

-4الجمعية المصرية لمقانون الدولي – بجميورية مصر العربية عام.
 -0عضو الجمعية المصرية لممالية العامة والضرائ .

ادلهبو انمبنىنيت األخزي انىت تذخم فً نطبق عًهً:
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 .1مدير ادارة التحقيقات بكمية الشريعة والقانون جامعة االزىر فرع طنطا ،ندباً جزئياً.
 .2عضو المجنة القانونية االستشارية المين مجمع البحوث االسالمية ،ندباً جزئياً.

 .3تمثيل رئيس جامعة االزىر امام محكمة القضا اإلدارى دائرة الترقيات ،ودائرة الج از ات،
والمحكمة التأديبية لمستوى االدارة العميا والمحكمة اإلدارية لالوقاف واالزىر.

 .4االشتراك فى مجالس تأدي الطال بجامعة االزىر.

 .5التحقيق مع المعيدين والمدرسين المساعدين وكافة الموظفين بجامعة االزىر.

 .6محكم دولوي اتفاقى طبقا لمقنون  01لسنة  4111بشأن قانون التحكيم المصرى.

.1محاضر لمادة القانون المدنى لمفرقة الثانية ،بكمية الحقوق جامعة حموان.

اخلرباث األخزي :


انهغبث (حذ يستىي االتمبٌ  -ممتبس – جيذ – يتىسط):

المغة العربيووة  :ممتواز
المغة الفرنسوية  :جيد

المغة االنجميزية  :جيد
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