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 دسوقي حجر
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   االبحـاث
 العلميـة.

        المهارات
 .الشخصيـة
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 علميـــــــةالبحاث ألاالمؤلفات و 

  2019 -دار النهضة العربية  -موسوعة ابن حجر في التأديب فقًها وعماًل. 

  دار النهضـة  -2016لسـنة  81 حجر في شرح قـانون الخدمـة المدنيـةموسوعة ابن
 .2018 -عربية ال

 القاهرة. -دار النهضة العربية  - حجر في التحكيم موسوعة ابن 

   أصول وفلسفة قانون الخدمة المدنية باالشتراك مـع دكتـور محمـد علـي عبـد السـالم
 .2019  عة حلوانلية الحقوق  جامكسه لطلبة دبلوم القانون العام   يتم تدري

  دراســـة مقارنـــة – فـــي القـــانون اإلداري بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدةالـــوجيز  
 عبد السالم. يباالشتراك مع د. محمد عل

  الــوجيز فــي القــانون اإلداري المصــري  دراســة مقارنــة  باالشــتراك مــع د. محمــد علــي
   عبد السالم.

  باالشتراك مـع د. محمـد  ضراب وأثرهم على حرية الرأي والتعبيرجمهر واإلوالتالتظاهر
 .م2017القاهرة   -دار النهضة العربية -على عبد السالم

 القاهرة –دار النهضة العربية  -قوانين وتشريعات مهنية. 

 جراءات التقاضي    دراسة مقارنة.الوسيط في دعوى اإللغاء وا 

 باالشــتراك مــع د. محمــد علــى   دراســة مقارنــة -ري والقــانون الدســتو  الــنظم السياســية
  .جامعة حلوان -بكلية الحقوق  مدرس القانون العامعبد السالم 

  بشأن تنظيم الجامعات. 1972لسنة  49الجوانب القانونية والمالية في قانون 

 دار النهضـــة العربيـــةدراســـة مقارنـــة  – ء فـــي العقـــد اإلداري مبـــدأ أولويـــة العطـــا  - 
 .2018حلوان منذجامعة  –دبلوم العلوم اإلدارية بكلية الحقوق ه بتدريس يتم .القاهرة

 عهـد التكنولـوجي العـالي مالعقد المدني والعقـد اإلداري  يـتم تدريسـه بال - إدارة العقود
 فرع مطروح. – إدارة أعمال -بالعاشر من رمضان

 .المشكالت العملية في العقود اإلدارية  دراسة مقارنة 

  يتم تدريسه في أكثر من كليةمقارنةدراسة  –حقوق اإلنسان  . 
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 .كليــة  –تم تدريســه لطلبــة دبلــوم العلــوم اإلداريــة يــ -التحكــيم فــي المنازعــات اإلداريــة
 .2016/ 2015 منذ جامعة المنوفية –الحقوق 

 وازدراء األديـان   جريمـة شـارل ايبـدو االرهابيـة   قانون هيئة حامي الحقوق الفرنسـي
 .القاهرة -يةدار النهضة العرب –

  ـــة ـــر القضـــائية لفـــا المنازعـــات اإلداري ـــة –الطـــرق  ي ـــب  – دراســـة مقارن دار الكت
 .دار شتات -بالمحلة الكبرى  القانونية

 .تشريعات سياحية وفندقية  دراسة مقارنة 

  عهـــد م  يـــتم تدريســـه بال نظريـــة الحـــ  –نظريـــة القـــانون   المبـــادل العامـــة للقـــانون
 .فرع مطروح – إدارة أعمال – رمضان التكنولوجي العالي بالعاشر من

  يــتم تدريســه الشــركات التجاريــة –التــاجر  –القــانون التجاري األعمــال التجاريــة    
 .فرع مطروح – إدارة أعمال– عهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضانمبال

 .حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام السلطة التأديبية 

  ضـــوء القـــانون الـــدولي  ة وتطبيقيـــة معاصـــرة فـــيدراســـة فقهيـــ –الحـــ  فـــي الحيـــاة
 سالمية.والشريعة اإل

 مهارات شخصيـــــة

  علميالنشر التدريبية في دورة . 

  دورة تدريب المدربينT.O.T 

  سلوب العلمي لتشخيص وحل المشكالت. األبرنامج 

  الذكاء الوجداني مدخل لزيادة دافعية انجاز العملدورة تدريبية فى. 
  يالتحكيم الدول في دورة تخصصية. 
 تحكيم الدوليال يف ية دورة تمهيد. 

 دارة الناجحة لألفراداإل في تدريبية  دورة. 

 اليينــفراد  ير المألمالية لال فيتدريبية  دورة. 

 ذاتــــــوي  الـــــفن تس يف تدريبية  دورة. 

 يغيلـــــــــالتخطيط التش يدورة تدريبية  ف. 

 يـــــستراتيجالتخطيط اال يدورة تدريبية ف. 

 اع.ــفن االقن يدورة تدريبية ف 
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  ـيف.فن التأل يفدورة تدريبية 

 يدورة العمل المؤسســـــــ يدورة تدريبية ف. 

 دارة االجتماعــــــــــــــاتإ يدورة تدريبية ف. 

 يفية التعامل مع الشخصيات الصعبةكي دورة تدريبية ف. 

 الفكرية منازعات التحكيم والملكية يدورة تدريبية ف.   

 عين شمس آدابمن مركز اللغات بكلية  لالتو يف. 

  دورةICDL   معتمدة من اليونسكو اآلليبالحاسب . 
 (كتب دراسية بكلية احلقوق)

 "مرحلة الليسانس"

  دراسـة مقارنـة  باالشـتراك مـع د. محمـد  -النظم السياسية والقانون الدسـتوري
 جامعة حلوان. -حقوق على عبد السالم مدرس القانون العام بكلية ال

  الوجيز في القـانون اإلداري المصـري  دراسـة مقارنـة  باالشـتراك مـع د. محمـد
 علي عبد السالم.

 .جراءات التقاضي  دراسة مقارنة  دعوى اإللغاء وا 

  دراســـة  –طـــرق فـــا منازعاتـــه   –مشـــكالته  –العقـــد اإلداري   إبـــرام العقـــد
 مقارنة.

  مرحلة الدراسات العليا 
 

 يــتم تدريســه بــدبلوم دراســة مقارنــة  –يــة العطــاء فــي العقــد اإلداري مبــدأ أولو  
منـــــذ العـــــام الجـــــامعي  جامعـــــة حلـــــوان -العلـــــوم اإلداريـــــة بكليـــــة الحقـــــوق 

2017/2018. 

 ــة ــي المنازعــات اإلداري ــيم ف ــ -التحك ــة  ي ــة دبلــوم دراســة مقارن تم تدريســه لطلب
 م الجـــامعيالعـــا جامعـــة المنوفيـــة منـــذ –كليـــة الحقـــوق  –العلـــوم اإلداريـــة 

2015/2016. 

 .اإلضراب في المراف  العامة  دراسة مقارنة 

 2016لسنة  81رقم المصري  شرح قانون الخدمة المدنية. 
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  ـــدريس ـــة الت ـــاملين بالجامعـــات المصـــرية  أعضـــاء هيئ ـــب الع  –الطـــالب–تأدي
 العاملين .

  أبحاث منشورة في التخصص المطلوب 
 

  بمجلة كليـة    بحث محكم للنشردراسة مقارنة  –مبدأ أولوية العطاء في العقد اإلداري 
 .جامعة حلوان -الحقوق 

   التطـــورات الحديثـــة للمســـاءلة التأديبيـــة للطـــالب فـــي الجامعـــات المصـــرية الحكوميـــة
 معة حلوان.اج –والخاصة واألهلية  محل تحكيم للنشر بمجلة كلية الحقوق 

 

 ــرأي ــر عــن ال ــة التعبي ــان وحري ــة  حكــمبحــث م -مفهــوم ازدراء األدي ــة كلي   منشــور بمجل
لكلية الحقوق جامعة حلوان  )احتـرام  –في المؤتمر العلمي السنوي السادس  –الحقوق 

 م.2015األديان وحرية التعبير عن الرأي( مايو 

  دراسة مقارنة. –االضراب في المراف  العامة 

  دراسة مقارنة. -الشطط لتشريعي في القضاءين اإلداري والدستوري 

 دراسة مقارنة. –ناع رقابة االمت 
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 ةـــالقانونيو التدريسية  الخبرات

  فـــرع  -رمضـــان العاشـــر مـــن –مـــدرس العلـــوم القانونيـــة بمعهـــد التكنولوجيـــا العـــالي
 .إدارة العقود  -القانون التجاري  –  المبادل العامة للقانون  مطروح

 بأكثر من كلية.ن والتشريعات المهنية مدرس مادتي حقوق اإلنسان والقواني 

  م2016/ 2015 منـذ العـام الجـامعي جامعـة حلـوان –محاضر منتدب بكليـة الحقـوق 
 .وحتى تاريخه

 جامعة القاهرة. -وقياداته أعضاء هيئة التدريسبمركز قدرات معتمد  دولي مدرب 

  الري   الزراعة   الماليةبأكثر من وزارة –مدرب بقطاع التدريب   . 

 الجهــاز المركــزي للتنظــيم  –  وصــالح ســالمرب بمركــز إعــداد القــادة  بشــارع عــدليمــد
 واإلدارة .

  جروب . همدرب بالمجموعة الدولية للتدريب   صبر 

 بدار المعارف  بالقاهرة.  أراكالعربي للتدريب  مركز المدرب ب 

 وقضايا التحكيم مستشار رئيس جامعة حلوان في العقود. 

  ة للجامعات الخاصة.ائح الجامعياالشتراك في إعداد اللو 

  الت التخرج وملتقي توظيف الطالب.عداد المؤتمرات العلمية وحفإفي االشتراك 

  ( 2012) جامعـــة حلـــوان –دارة العامـــة للشـــئون القانونيـــة العقـــود بـــاإل ةعام إدار مـــدير
 .وحتى اآلن

 على أعمال المناقصات والمزايدات مين الجددتدريب المحا. 

 تحرير عقود الجامعة مع الغير. 

 حتى اآلنو  م2012منذ عام   م تجارى دوليتحكي مستشار. 

  2011 قليوبية عام  –رئيس مجلس إدارة مركز شباب منطي. 

 مـن  بجامعـة حلـوان اعتبـاًرا –باإلدارة العامة للشـئون القانونيـة  مدير إدارة التحقيقات
 .2012وحتى 1/7/2006

  م2016حتى م 2006عضًوا بمجلس إدارة المركز التجاري بجامعة حلوان منذ. 

 ولجــان المناقصــات  حلــوان جامعــةبالمختلفــة لجــان إختيــار مــديرو االدارات عضــًوا ب
 .والمزايدات
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  إدارة  –محام باإلدارات القانونية المختلفـة باحـدى الجامعـات المصـرية )إدارة القضـايا
ارة الفتـوى إد –إدارة التظلمـات  -ي صيا ة العقود وبحث الملكية والتسـجيل العقـار 

 . (والحجز اإلداري ة تنفيذ األحكام إدار  –تحقيقات وال
 محام حر لمدة سنتين. 

 

 التدريبية الخبرات
  المساهمة بالشرح والمادة العلمية كاملة 

 جامعة القاهرة. -مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس وقياداته ( أ

 ة والمالية في الجامعات.يالجوانب القانون برنامج 

 لية.وزارة الما –قطاع التدريب   ( ب

 م في حماية المال العام.ادور الموظف الع برنامج 

  شرح قانون الخدمة المدنية.دورة 

 :مركز إعداد القادة ( ج

 :الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة –بشارع عدلي 

 .برنامج القرار اإلداري 

 .برنامج العقود اإلدارية 

 أخصائي شئون قانونية. برنامج 

  والئحته التنفيذية. 2016لسنة  81برنامج  قانون الخدمة المدنية رقم 

 .برنامج إجراءات التقاضي 

  تأديب الموظف العام.برنامج 

  الحوكمة .برنامج 

 .برنامج األطر التشريعية للوظيفة العامة في ضوء قانون الخدمة المدنية 

 شارع صالح سالم:ب
 قانونية.ال القرار اإلداري من الناحية 

 بشـأن التعاقـدات التـي تبرمهـا الجهـات  2018لسـنة  182الشراء فـي قـانون  نظم
 العامة.
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 د( المجموعة الدولية للتدريب   صبره جروب 
 .دورة إعداد كراسة الشروط وصيا ة العقود 

 ت العملية واإلجرائية ذات الصلة في اختيار المتعاقد.دورة المشكال 

 نشاءات.الجوهرية في عقود اإل البنود  -

عفـاء   وبنـود تخفيـف المسـئولية واإلقضائية في التعـويا دون خطـأ النظريات ال -
 منها  وتطبيقات عملية.

 الشروط العامة في العقود   وتطبيقات عملية. -

 اإلدارات القانونية. دورة تنمية وتعزيز قدرات مديري وأعضاء 

 العقد وتدقيقه. -

 كتابة الرأي القانوني وتطبيقات عملية. -

 مشكالت العقود الحكومية. -

 كتابة المشورة والفتوى القانونية ومذكرات المرافعات أمام المحاكم. -

 تطبيقات عملية على صيا ة العقود الحكومية. -

 األصول الفنية للصيا ة القانونية. -

 فسير الصوص التشريعية والعقدية. المشكالت العملية في ت -

 مذكرات التفاهم ومرحلة ما قبل التعاقد. -

 .دورة الضبط اإلداري والحجز اإلداري 

 .دورة تحرير العقد ودور العضو القانوني في المناقصة 

 .دورة إعداد وصيا ة اللوائح التنفيذية والتنظيمية والقرارات الوزارية 

  والموارد البشرية. أعضاء اإلدارات القانونيةدورة تنمية وتعزيز قدرات 

  2018لسنة  182في ضوء القانون  الصيا ة القانونية للعقوددورة. 

  دارة الموارد البشرية.دورة  اإلدارة اإللكترونية وتنمية الشئون القانونية وا 

 .دورة كتابة المشورة ومذكرات المرافعات 

 .دورة عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص 

 .مشكالت التفسير للنص التشريعي والصيا ة العقدية 

 :لموارد المائية والري قطاع التدريب بوزارة اهـ( 
  شرح قانون الخدمة المدنية.دورة 
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  بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 2018لسنة  182شرح قانون دورة. 

 .ندوة عن الصيا ة القانونية للعقود بكفر الشيخ ودمنهور البحيرة 

  ة الري بالزقازي . دورة شرح قانون الخدمة المدنية بقطاع تدريب وزار 

 بالقاهرة. بدار المعارف  أراك  العربي للتدريب مركزال ( و

 .دورة الفساد اإلداري 

  الرسوم القضائيةدورة. 

  شرح قانون الخدمة المدنية.دورة 

 .دورة الصيا ة القانونية للعقود 

 ها. اشكاالتو  تنفيذ األحكام  دورة 

 .دورة احتراف العقود اإلدارية 

 ية والقانونية في المناقصات والمزايدات.دورة الجوانب المال   

 .دورة طرق الطعن القضائي واشكاالت التنفيذ 

 .امتيازات السلطة العامة والحجز اإلداري 

 .الضبطية القضائية 
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  الشهادات


