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 المؤلفات العلمية: منها:000

تكوبن -تعريف العقد وتقسيماته ( العقد، المجلد األول:1المصادر ) االلتزامات،القانون المدني، -1

.العقد  

د ودراسة فقهية قضائية مقارنة في ضوء التوجهات التشريعية والقضائية الحديثة وقانون العق

.2018الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية  (،2016الفرنسي الجديد )  

.جزاء االخالل بالعقد-اثار العقد ( العقد، المجلد الثاني:1القانون المدني، االلتزامات، المصادر )-2  



في ضوء التوجهات التشريعية والقضائية الحديثة وقانون العقود  دراسة فقهية قضائية مقارنة

إلشارة الى المشروع التمهيدي لتعديل قانون المسؤولية المدنية (، مع ا2016الفرنسي الجديد )

.2018الفرنسي، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية   

من القانون المدني  7-1231 إلى 0110الموادقانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، -3

.2018الفرنسي )ترجمة(منشورات الحلبي الحقوقية   

.2016المنفردة الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة  باإلرادةالفسخ -4  

.2016اثار الوعد بالتفصيل بين مرحلتي الترقب والعزم، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة -5  

.2016إثبات الخطأ الطبي، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة -6  

.2016الجامعة الجديدة  دار،الطبعة الثانية  المعلوماتية، الميكنة عقد مراحل التفاوض في-7  

 المريض أو حق المريض الطب بين الممارسة وحقوق االنسان، دراسة في التزام الطبيب بإعالم-8

.2012في اإلعالم، دار الجامعة الجديدة   

وتشريعات حماية  والتشريعية الحديثةالوسيط في عقد البيع، في ضوء التوجهات القضائية -9

.2012، دار الجامعة الجديدة المستهلك  

.2012الجامعة الجديدة  القانونية، دارالمدخل لدراسة القانون، القاعدة -10  

.2012دار الجامعة الجديدة -االحكام العامة-الوجيز في عقد االيجار-11  

الحقوق العينية األصلية، حق الملكية والحقوق المتفرعة عن الملكية، دار الجامعة الجديدة -12

2011.  

الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة في مواجهة بعض المظاهر التكنولوجيا الحديثة، -13

.2011منشورات الحلبي الحقوقية   

تطور عقد الوكالة، مضمون التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة، دراسة فقهية قضائية مقارنة في ضوء -14

.2011منشورات الحلبي الحقوقية   

.2010االجتماعية، دار المطبوعات الجامعية  شرح التأمينات-15  

.2010مبادئ القانون، دار المطبوعات الجامعية -16  

.2006قانون األحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر ولبنان، منشورات الحلبي الحقوقية -17  

.2006، القاعدة القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية األولالمدخل لدراسة القانون، الجزء  -18  

.2006المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق، منشورات الحلبي الحقوقية -19  

.2005التعاقد عن بعد، دار الجامعة الجديدة -20  

2005  موجز الحقوق العينية األصلية، الجزء األول، حق الملكية، منشورات الحلبي الحقوقية-21  



.2005التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية قانون االثبات في المواد المدنية و-22  

وااليجار، منشورات الحلبي الحقوقية  التأمين)الضمان(-القانون المدني، العقود المسماة، البيع-23

2001.  

.1997القانون الزراعي، دار الجامعة الجديدة -24  

الخاص ؤلف مشترك يخص المؤلف منها الجزء المراكز القانونية )م منالحقوق وغيرها -52

.1996بالحقوق الذهنية( منشأة المعارف   

.1996الموجز في عقد البيع، دار الجامعة الجديدة -26  

.1994دروس في التأمينات االجتماعية، دار الجامعة الجديدة -27  

.1994الوجيز في نظرية االلتزام، دار الجامعة الجديدة -28  

.1992الجامعة الجديدة  األول( دار منه الجزء المؤلف يخص-مبادئ القانون )مؤلف مشترك-29  

باللغة الفرنسية( )لدكتوراه لدراسة مقارنة، رسالة -التعسف في السيطرة في المسائل التعاقدية-30

 AIX-MARSEILLEبجامعة  AIX-EN-PROVENCE   -مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية

 (1992-ا)فرنس

بلوم الدراسات لفرنسية( لنيل درجة د)باللغة االنطاق الحالي لالبطال بسبب الغبن، بحث -31

-Aix-en،كلية الحقوق والعلوم السياسية  DEA Droit Privéeفي القانون الخاص  المتعمقة 

Provence   جامعةAix-Marseille   1987 . 

 

 

 منها :مقاالت وتعليقات

قراءة في التجربة الفرنسية و  بعض مظاهر الحماية القانونية للمستهلك المتعاقد إلكترونيا-1

 ، العدد2014عدل السنة الثامنة واالربعون، ، بحث منشور بمجلة الالتشريعات العربية الحديثة

 وما بعدها. 1145ص  الثالث

ونيدروا والتشريعات الوطنية، بحث منشور ضمن أعمال ية المنفردة بين مبادئ الباإلراد الفسخ-2

، معهد توحيد القانون الخاص ولجنة األمم لقانون :مؤتمر الهاي المؤتمر اإلقليمي حول "توحيد ا

التعاون مع جامعة بجامعة بيروت العربية –نظمته كلية الحقوق  المتحدة للقانون التجاري الدولي"

.وما بعدها 47ص  2016 ، منشورات زين الحقوقية 11/09/2012-10جونز هوبكنز بتاريخ   

 ودور القضاء المستعجل. ة المنفردةباإلراد إلغاء العقد-3

       ، منشور 05/02/2013بتاريخ  757م تعليق على قرار قاضي األمور المستعجلة في المتن رق

 وما بعدها. 387العدد األول ص، 2016،مجلة العدل، السنة الخمسون ب



  ( وقانون العقود 1948بين القانون المدني المصري )  L’imprévisionالطارئة الظروف -4

جامعة بيروت -( دراسة ألقيت في ندوة كلية الحقوق والعلوم السياسية2016الفرنسي الجديد )

. 18/05/2016( بتاريخ 2016في قانون العقود الفرنسي الجديد )شباط  تالعربية بعنوان: نظرا

، ومعدة للنشر بمجلة 2016نشرت الدراسة بأعداد محدودة   بمعرفة مطبعة السالم اب/أغسطس 

 .2017ت القانونية التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، العدد األول الدراسا

الثانية االحتفال بالمئوية  كلية الحقوق بمناسبة الطبية، بحث مقدم إلى  المسؤوليةنظرة في تطور -5

جامعة بيروت العربية –(نظمته كلية الحقوق 2004-1804للقانون المدني الفرنسي )

 251ص  2005منشور ضمن أعمال الندوة، منشورات الحلبي الحقوقية،  22/30/2004بتاريخ

 .وما بعدها

انهاء عقد التأمين بعد وقوقع كارثة وضرورات حماية المؤمن له في القانون الفرنسي -6

جامعة بيروت العربية: الجديد في –بحث مقدم  في مؤتمر كلية الحقوق  ،والمصري واللبناني

منشور ضمن  ،26/4/2006-24في الفترة من  ،التأمين(في لبنان والوطن العربيمجال الضمان )

 .وما بعدها 417،الجزء الثامن ص2007الحلبي الحقوقية، منشورات ،المؤتمرأعمال 

 

 

 منها : ،محاضرات وأنشطة علمية أخرى

جامعة اإلسكندرية في –المشاركة في أعمال مؤتمر "سالمة المباني" نظمته كلية الحقوق  -1

الصيانة وسالمة المباني، وتقديم ورقة بحثية  حول: مشكلةمحاضرة ب 11-12/2/1993

مقترح  ،شرع إلى تنظيم اتحاد مستأجري العقار وفقاً لنظام نموذجيمتتضمن دعوة ال

جامعة -كلية الحقوق تصدرها ،واالقتصاديةللبحوث القانونية  بمجلة الحقوقمنشور 

 .      بعدها.  وما  67 ص، 1995األول والثاني، العدد ،اإلسكندرية
محاضرة بعنوان : قضايا عملية في مكافحة الفساد: عقد بيع عمر أفندي، الفساد من منظور  -2

ة بعنوان "األطر القانونية و جامعة بيروت العربي-القانون المدني ، ضمن ندوة كلية الحقوق

 .9/12/2014ية لمكافحة الفساد" بتاريخ لمالع
العدالة االجتماعية وحقوق المصريين المسيحيين في الدستور الجديد، محاضرة في المؤتمر  -3

جامعة اإلسكندرية، -ه كلية الحقوقعدالة االجتماعية، نظمتالدولي حول القانون وال

ومشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتخصصة بجامعة جونز هوبكنز بالواليات 

 .20/2/2014-19يركية، اإلسكندرية المتحدة األم
نك مانح االئتمان، بحث )غير منشور( ألقى في مؤتمر "المسؤولية المهنية" بمسؤولية ال -4

 .5/4/2000-3جامعة بيروت العربية في الفترة من -نظمته كلية الحقوق
، محاضرة في 2013مشروع الدستور المصري الجديد  مسودةأوضاع غير المسلمين في  -5

، نظمتها كلية 2013لمية بعنوان "قراءة في مشروع الدستور المصري الجديد الندوة الع

 .25/11/2013جامعة بيروت العربية بتاريخ –الحقوق 



هد الدروس القضائية )لبنان( بتاريخ عة المنفردة، محاضرة ألقيت بمسخ باإلرادالف -6

12/11/2012. 
ضرورات التغيير، محاضرة في لغير المسلمين...... الشخصية نين األحوالالثورة وقوا -7

-21 من، في الفترة "والقانون ةالثور“: ناإلسكندرية، بعنوجامعة -مؤتمر كلية الحقوق

22/11/2011. 
 ضمن دورة محاضرة  ،قضايا مختارة  .....محاكم األسرة وتطبيق شرائع غير المسلمين  -8

اإلسكندرية في  جامعة–نظمتها كلية الحقوق  ،وقضايا األحوال الشخصيةمحاكم االسرة  

 .21/1/2010-18الفترة من 

التقنيات الحديثة، ومذكرته بإعداد مسودة مشروع القانون العربي الموحد لإلثبات -9

االيضاحية، وذلك بتكليف من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة 

مترأساً لجنة الخبراء التي  (مجلس وزراء العدل العرب )مقره بيروت–الدول العربية 

هذا العمل ابتداء من شهر  إلنجازشكلها وزراء العدل العرب والتي باشرت اعمالها 

في شهر  وتوالت اجتماعاتها على فترات دورية إلى أن انتهت أعمالها 2006ايار مايو/

 .2008يونيو/حزيران 

 ةمل، مقدمعتجربة مصرية، محاضرة، وورقة -الخصخصة والفساد، عمر أفندي-10

جامعة القديس  الرشيد،بالندوة العلمية الدولية التي نظمها مرصد الوظيفة العامة والحكم 

، حول اإلدارة العامة وبناء دولة القانون من منظار 16/12/2016-14يوسف، بيروت من 

 مقارن.

 

 القانون المدني المصري نموذجاً  بعض الدول اإلسالمية: القانون المعاصر في-11

الكسليك جامعة الروح القدس –ضرة ألقيت ضمن ندوة نظمتها كلية الحقوق امح

USEK))ةللفرنكوفونيمع الوكالة الجامعية  بالتعاون (AUF بعنوان: األنظمة القانونية )

 12/2/2016-11الكبرى المعاصرة ، بتاريخ 

 

 ةاإللكترونيقانون المعامالت محاضرة بعنوان عقود التجارة االلكترونية واالثبات في -12

ذات الطابع  توالبيانا ةاإللكترونيالمعامالت  نوان: قانونبعضمن ندوة  ألقيت الجديد.

 .31/10/2018فيجامعة بيروت العربية -الشخصي نظمتها كلية الحقوق

 

 

 

 

  بيروت في             

         05/12/2018 

 

 



 


