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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   
 

  ذات الصلة بقوانین اإلنترنتالعدیدةمن مؤلفاتھ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  )لیبي الجنسیة  ( 1962.مایو.14 لیبیا في -زي بنغا : تاریخ المیالدمكان و

Place & date of birth : Benghazi  May 14, 1962 (Libyan) 
 

   1984 جامعة عین شمس – لیسانس حقوق - 1
- Licensee Degree of law.  Fac. of Law. Ain shames University 1984 
 

 1992 قاریونس جامعة – كلیة القانون – دبلوم الدراسات العلیا - 2
- High Diploma in Criminal Law. 
Fac. of Law, University of Garyounes, Benghazi 1992 

  
رسالة بعنوان الحمایة الجنائیة للثروة   (1995  جامعة قاریونس- كلیة القانون – ماجستیر في القانون - 3

  ) النفطیة
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- Master Degree in Law ( = equal to " Doctorat De troiseme siecle " 
in France ) 
Thesis: The Legal Protection of Oil in the Libyan Criminal Law. 
1995. Fac. of Law University of Garyounes Benghazi 

  
/ الجرائم الناشئة عن استخدام االنترنت ( ).2004) ( االنترنتقانون/ ( الجنائيقانونال دكتوراه في – 4

  .شمس جامعة عین/ كلیة الحقوق .  دراسة مقارنة)اإلجرائیة وعیة والجوانب األحكام الموض
PhD (Doctorate of State), Subject chosen For the Thesis: Cybercrime & 
Cyberinvestigation, A comparison study (EU, Arab & USA laws). 

 
 

  .شاري وخبیر تدریب وبحوث ودراسات است– محام ومستشار قانوني – محاضر في القانون:  المھنة
Occupation : Legal Adviser – Lawyer. 

  
  ) مستشار قانوني غیر متفرغ  (موسوعة التشریعات العربیة مستشار

- Legal Advisor of ALE 
The ARABIC LEGISLATIONS ENCYCLOPEDIA 
(Guinness Rec. 1999- Book 2002 P. 156) 
http://www.alenc.com 

  
من  ذ )  جامع  ة ال  دول العربی  ة  (اإلداری  ة المنظم  ة العربی  ة للتنمی  ة -) غی  ر متف  رغ (مست  شار ق  انون االنترن  ت 

واض  ع فك  رة وبرن  امج الم  ؤتمر ال  دولي لق  انون االنترن  ت ون  دوات      . (2006 وحت  ى دی  سمبر  2005م  ارس 
  ). وورش عمل قانون االنترنت بالمنظمة

Cyberlaw Consultant at ARADO, LAS Since Marsh 2005 to Dec. 2006.  
Founder of the International Conference of Cyberlaw ICCY. 

  
 أس تاذ  . (جامع ة الزق ازیق بم صر   / كلیة الحق وق ) القانون الخاص( غیر متفرغ في قسم الدراسات العلیا  أستاذ

معد برنامج دبلوم قانون االنترنت للعام الدراسي  ).2006/ 2005ة  مادة العقود الرقمیة دفع-قانون االنترنت
 إلى بذات الكلیة والذي تم تقدیمھ من قبل سعادة الدكتور بیومي طرطور نائب رئیس الجامعة        2007/ 2006

  . للجامعاتاألعلىالمجلس 
  

  العمل األھلي
   )  أھلیةمنظمة . (ع. م.  القاھرة ج–الجمعیة المصریة لقانون االنترنت  مؤسس

  .   تنفیذا ألحد توصیات رسالة الدكتوراه2004 سبتمبر 27تم تأسیسھا في 
   القاھرة بمصر - مدینة نصر – خلف نادي الدفاع الجوي - عمارات رابعة االستثماري 58:  عنوان الجمعیة

Founder of the Egyptian Association of Cyberlaw.   
  

 لق انون االنترن ت بمختل ف    اإلقلیمیةلقانون االنترنت، وتأسیس الجمعیات واضع فكرة تأسیس الجمعیة الدولیة  
 -  اإلداری ة والمستشار العلمي للمؤتمر الدولي لقانون االنترنت برعایة المنظمة العربیة للتنمی ة    . التخصصات

   .2005 أغسطس 25-21الغردقة  -جامعة الدول العربیة 
www.cyberlawnet.net 

 
 للجمعی ة العربی ة لق انون    -2006 س بتمبر  4 إل ى  -2005 أغسطس 30في الفترة من  ) تالمؤق(األمین العام   

  تنفیذا للنظام األساسي للجمعیة الصادر في الم ؤتمر ال دولي األول     www.cyberlawnet.netاالنترنت    
نت في وذلك حتى انعقاد المؤتمر العربي األول لقانون االنتر). 2005 أغسطس 25الغردقة  (لقانون االنترنت   

  .  للجمعیةإدارة حیث انتخب أول رئیس مجلس 2006 سبتمبر 5
  

  .تطوعي – .2006 سبتمبر 8 الجمعیة العربیة لقانون االنترنت منذ إدارةرئیس مجلس 

http://www.alenc.com
http://www.cyberlawnet.net
http://www.cyberlawnet.net
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   المصنفات التالیةلھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Books الكتب:  أوال

  التألیف
 دار - الطبعة األول ى  -  العالم االفتراضي وقانونھإلى مدخل  - مع المعلوماتي والحكومة االلكترونیة   المجت - 1

 الطبعة الثالث ة دار  -2004القاھرة .  الطبعة الثانیة دار النھضة العربیة- 2003 اإلسكندریة  -الفكر الجامعي   
  . 2006النھضة العربیة 

Information Society & E Government (Introduction to Cyberlaw) 
 1st ed. 2003. 2nd ed. 2004. 3rd Ed. 2006. 

  
  2003 اإلسكندریة –- دار الفكر الجامعي - الطبعة األولى - ھیكلة التشریع النفطي اللیبي - 2

The Architecture of the Libyan Petroleum Law 2003 
 

 :  الطبعة الثانیة -2000 التشریعات العربیة القاھرة موسوعة :  الطبعة األولى - مشكلة قواعد البیانات - 3
   .2003 اإلسكندریة -–دار الفكر الجامعي 

Data Base Problem – 1st ed. 2000,  2nd ed.  2003 . 
 

 -،  سل سلة الق انون والط ب    )  مجموع ة بح وث   (ات والمؤثرات العقلی ة ف ي الق انون اللیب ي      كتاب المخدر  - 4
الطبع ة  ( ف رع بنغ ازي   إدارة.. عیة الوطنی ة اللیبی ة لمكافح ة المخ درات والم ؤثرات العقلی ة         الجم - العدد الثاني 

 اللیب  ي اإلع  الن بمناس  بة انعق  اد الن  دوة األول  ى ح  ول 2002 ، الطبع  ة الثانی  ة الق  اھرة 1999األول  ى بنغ  ازي 
   ) .2002 / 4 / 16 القاھرة – 1993  أبریل 16لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة المؤرخ 

Drugs in Libyan Law. Collections of articles, Publisher: the Libyan 
National Ass. For Antidrug 1st ed.1999 Benghazi, 2nd ed. Cairo 2002. 
 

   ھذا الكتابالبحوث التي یشملھا
 . تاریخ حركة تشریع المخدرات ومتغیراتھا في لیبیا -
 .  بتعدیل قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة اللیبي1994نة  لس19تعلیق على القانون رقم  -
 . المخدرات والمؤثرات العقلیة والجنایات والجنح المرتكبة ضد شخصیة الدولة -
 . رؤیة قانونیة في الحكم االعتباري الجدید للمخدرات والمؤثرات العقلیة في القانون اللیبي -
 .تكنولوجیا المخدرات والمؤثرات العقلیة -
  .  المخاطب بالقاعدة الموضوعیة في القانون الجنائياإلنسانيالسلوك  -
  
 الطبع ة  - الج امعي اإلس كندریة   دار الفك ر  - الطبع ة األول ى   - المخدرات والمؤثرات العقلی ة عب ر االنترن ت           - 5

  2004الثانیة دار النھضة العربیة القاھرة 
Cyberdrugs – 1st ed. 2003 – 2nd ed. 2004 

 
  2003 اإلسكندریة – دار الفكر الجامعي – الطبعة األولى –لحمایة الجنائیة للثروة النفطیة  ا- 6

The Criminal Protection of Oil Wealth – 2003 
  
   .2004 دار النھضة العربیة القاھرة - األولى الطبعة – غسل األموال عبر االنترنت - 7

Cyberlaundry 1st ed. Cairo 
 

 – الطبع ة المی سرة   - اإلجرائی ة األحك ام الموض وعیة والجوان ب    / شئة عن اس تخدام االنترن ت      الجرائم النا  - 8
  .2004 القاھرة - دار النھضة العربیة - األولىالطبعة  . 2004 جامعة عین شمس القاھرة -كلیة الحقوق 

Cybercrime & Cyberinvestigation,  PhD Thesis – 1st Ed. Cairo Egypt 
2004. 



 
4

  
  2005 دار النھضة العربیة القاھرة - الطبعة األولى-یكان اال- 9

ICANN- 1st Edition. Cairo Egypt 2005 Tunis WSIS 2005. 
  

 و الفریق العربي لمنظمات المجتمع عض- 2005على ھامش القمة العالمیة للمجتمع المعلوماتي تونس 
 الجمھوریة التونسیة لثالثمائة بدعوة لحضور القمة من فخامة السید رئیس  (2005 تونس  -المدني

  .  ) شخصیة من المجتمع المدني العالمي
  

  . جامعة الزقازیق بمصر-  كلیة الحقوق-  قسم الدراسات العلیا-  العقد الرقمي– 10
Digital Contracts- Fac. Of Law- Zakazik Uni. 2006 
 

 ت الجمعیة العربیة لقانون االنترنت  مطبوعا- األولى الطبعة -Digital Evidence  الدلیل الرقمي – 11
2007.  

Digital Evidence- 1st ed. AACY Publishing.  

  
 Translationsالتحقیق والترجمة 

 دار النھضة العربیة القاھرة – الطبعة األولى – المتعلقة باالنترنت في القضاء األمریكي المبادئ أشھر - 1
2004 .   

Cyberspace Cases in the US Jurisdiction. 1sted. Cairo 2004. 
  
 ترجم  ة ودراس ة وتحقی ق للمرش د الفی  درالي    – األمریك ي  الجنائی ة عب ر االنترن  ت ف ي الق انون     اإلج راءات  - 2

 دار النھضة العربیة - الدلیل االلكتروني في التحقیقات الجنائیةإلىاألمریكي لتفتیش وضبط الحواسیب وصوال 
  .2005الطبعة الثانیة . 2004 القاھرة – الطبعة األولى –

Cyber- Investigations In The US Law, A Translation study of the FBI 
"Searching and seizing computers & obtaining electronic evidence in 
criminal investigations" Guide. 
 
 

 القانون بجامع ة ج ورج   أستاذ (Orin S. Kerr ترجمة كتاب البروفیسور  - نطاق الجریمة االفتراضیة - 3
  . 2004 الطبعة األولى -  دار النھضة العربیة–)واشنطن

Cybercrime's Scope: Interpreting 'Access' and 'Authorization' in 
Computer Misuse Statutes. (Prof. Orin S. Kerr's Article) ARABIC 
TRANSLATED VERSION. CAIRO 2004. 

  
 األمریكيترجمة وعرض للمرشد الفیدرالي  (األمریكيجرائم الملكیة الفكریة في القانون  االتھام في - 4

  .2005 دار النھضة العربیة القاھرة -األولى الطبعة -)لالتھام في جرائم الملكیة الفكریة
THE US "PROSECUTING INTELLECTUAL  PROPERTY CRIMES" GUIDELINES, ARABIC 
TRANSLATED VERSION. CAIRO 2005. 
 

 دار - األولى الطبعة - 1999 المتحدة لعام األمم ترجمة لمرشد - التحكم في جرائم الحاسوب وردعھا - 5
  . 2005النھضة العربیة القاھرة 

United Nations Manual on the prevention and control of computer-
related crime 1999 (International review of criminal policy) Arabic 
Translated version. Cairo 2005. 
 
 

 الطبع  ة - ترجم  ة ودراس  ة وتحقی  ق للم  ذكرة التف  سیریة   - ح  ول الجریم  ة االفتراض  یة األوروبی  ة االتفاقی  ة - 6
   .2005 دار النھضة العربیة القاھرة -األولى
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EU Cybercrime Convention (A Translated Study of the Explanatory 
Report 2001) Cairo 2005. 

  
  .EPIC لمؤسسة الخصوصیة الدولیة 2005 ترجمة موجز وملخص تقریر عام -7

http://www.epic.org/alert/EPIC_Alert_13.18.html 
   لندن-نشره بالعربیة مؤسسة المنارة

http://www.almanara.org 
  

 Articles البحوث: ثانیا 
  
 جامعة قاریونس  -بلوم الدراسات العلیا بقسم العلوم الجنائیة بحث باالشتراك مع دفعة د- الجریمة الطبیة - 1

   . 1991بنغازي  -جامعة العرب الطبیة  - الندوة األولى حول المسئولیة الطبیة إلىمقدم 
MD Crimes. Benghazi 1991  

 
ھنة و السالمة  ندوة أمراض المإلى  بحث مقدم - الحمایة الجنائیة لنظام الطیران المدني في القانون اللیبي- 2

كما   )1996  ابریل  11  إلى  9 بنغازي  من - الھیئة العامة للقوى العاملة -المھنیة للعاملین بالنقل الجوي 
 / 6 / 19 المملكة المتحدة ، في العدد األسبوعي الخم یس  - لندن -نشر ھذا البحث في جریدة العرب العالمیة     

   .1997 / 6 / 21 ، 20 الجمعة ، السبت  - 1997
The Criminal Protection of the Civil Aviation System. Benghazi 1996. 
Published at El Arab Newspaper (UK) June 1997 
 

 – ق انون العقوب ات   إنسان - السلوك اإلنساني المخاطب بالقاعدة الموضوعیة في القانون الجنائي   - 3
 - 1999  یونی و  24 – 19 بنغ ازي   - وربانة ال سفن   الدورة الطبیة الثانیة للقانونیینإلىبحث مقدم   
  . الجمعیة الوطنیة اللیبیة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة – فرع بنغازي إدارةمطبوعات 

Man in Criminal Law. Benghazi 1999 
  
جدی د وب ین    تطبیق التشریع الجنائي ف ي الفت رة الزمنی ة م ا ب ین ال شروع ف ي أعم ار المجتم ع العمران ي ال              - 4

 واألم ان البیئ ي     م ؤتمر االنت شار العمران ي   إل ى مقدم ة  ) ورق ة عم ل    ( تكامل مقوماتھ ف ي الق انون الم صري         
  .  الجمعیة المصریة للتشریعات الصحیة والبیئیة -  2001  یونیو 5 -فندق سمیر أمیس– القاھرة

Environment & Egyptian Criminal law. Cairo 2001 
  
  .یروس االیدز بین التسبب في بث جراثیم ضارة وقتل الناس جزافا جریمة نشر ف- 5

The Crime of Disseminating HIV  Between Causing an Epidemic through 
Disseminating Harmful Germs & Killing People Randomly (A Legal view 
of how to qualify A Crime). A Legal Comment on The Criminal Basis of 
the Judgment No. 607 /2003 dated 6/5/2004. Issued by: Benghazi 
Criminal Court.  Published at www.reallibya.org (Opinion list) June 9, 
2004. 
 

  .2004 لیبیا - تعقیب على تقریر منظمة العفو الدولیة - 6
A Comment on the Amnesty International’s Report regarding Libya (A 
Legal View) Published at www.reallibya.org (Akakus for strategic 
studies) June 9, 2004 – Human Rights. 
 

  . مدى توافق التسلیم في قضیة لوكربي مع القانون اللیبي- 7
Lockerbie Case and the Extradition in the Libyan Law. 

http://www.epic.org/alert/EPIC_Alert_13.18.html
http://www.almanara.org
http://www.reallibya.org
http://www.reallibya.org
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Published at www.reallibya.org (Opinion list- Akakus for strategic 
studies) June 19, 2004 

  
  ).  عبر االنترنتاإلجراممحاولة لتأریخ علم  ( مجرم االنترنت - 8

Internet Hacker, A historical essay to Cyber-Criminology,  Published at 
www.reallibya.org (Akakus for strategic studies) July 9, 2004 at Internet 
Law and www.mengos.net at July 12, 2004. 
 

   الحقوق والحریات وااللتزامات الرقمیة- 9
Digital Rights, Freedoms & Responsibilities. At www.mengos.net Aug. 
2004, www.arabcaucus.net Sep. 2004, www.reallibya.org Sep. 2004 
(Akakus for strategic studies). 
 

 بح   ث من   شور عل   ى أك   اكوس للدراس   ات  - األس   س التاریخی   ة لرقاب   ة االمتن   اع ف   ي الق   ضاء اللیب   ي   - 10
  : على الموقع التالي- 2004 في موقع لیبیا الحقیقیة بتاریخ یولیو اإلستراتیجیة

http://www.reallibya.org/portal/kanoon_nezam_qadaa.htm  
 

 بح ث من شور ف ي دوری ة     –) اتفاق قانوني ام ق انون اتف اقي  ( عالقات لیبیا بدول الجوار الطبیعي  - 11
   .2004 بتاریخ سبتمبر org.reallibya.www – موقع لیبیا الحقیقیة –أكاكوس االلكترونیة 

Akakus for strategic studies at www.reallibya.org Sep. 2004. 
  

لكی ة الفكری ة   م ؤتمر الم   (إلى ورقة عمل مقدمة -المشكلة ورؤیة الحمایة مستقبلیة ...  قواعد البیانات  - 12
مركز دراس ات الملكی ة الفكری ة بالتع اون م ع مرك ز معلوم ات ودع م الق رار بمجل س            )   فرص متاحة للتنمي   ..

   .2004 أكتوبر  13 / 12 ھیلتون النیل - األلمانیةالوزراء المصري ومؤسسة كونراد ادیناور 
Database… Problem and the Future vision of Protection. 

  
 االنترن ت  مؤتمر محركات البحث عب ر  إلى بحث مقدم -یعة القانونیة لمحركات البحث عبر االنترنت    الطب - 13

   .2005 فبرایر 10 - 6شرم الشیخ ) جامعة الدول العربیة (اإلداریةالمنظمة العربیة للتنمیة  -
Online Search-engines, A Legal Aspect. ARADO, Search engines 
Conference, Feb. 10, 2005. ARADO LAS 
 

 المنظم ة العربی ة   - بالتعاق د  اإلدارة ن دوة   -)  م شكالتھ  - أنواع ھ  -ه  خصائص – مفھومھ(  العقد الرقمي    - 14
  .2005 فبرایر 20/24 شرم الشیخ -)  جامعة الدول العربیة  (اإلداریةللتنمیة 

Digital Contracts. ARADO LAS 
 

 - القط اع الخ اص  بأس الیب  المرافق العامة إدارة ندوة -فكر المؤسسي تأثیر تكنولوجیا المعلومات على ال  - 15
  .2005 ابریل 14-10 القاھرة فندق شیراتون -اإلداریة المنظمة العربیة للتنمیة 

 
 المنظمة العربی ة للتنمی ة   - ندوة نظم المعلومات النفطیة- حمایة المعلومات في القاعدة القانونیة النفطیة - 16

  .2005 ابریل 28-24شیخ  شرم ال- اإلداریة
Information Protection in the Oil Law, ARADO, Sharmelsheikh, April 24-
28th, 2005 

  
 الم شروعات ال صغیرة والمتوس طة ف ي     وإش كالیات  ن دوة مح ددات   - برامج الحاسوب وبراءات االخت راع     - 17

  .2005 مایو 14 -10 القاھرة - اإلداریة المنظمة العربیة للتنمیة -الوطن العربي
Computer programs & patent- ARADO, Cairo May 10-14th, 2005. 
 

 - اإلداری ة  المنظمة العربی ة للتنمی ة   - االنترنتإدارة ندوة تأثیر محركات البحث على - تقریر عن االیكان - 18
  .2005 أغسطس 4 - یولیو31 اإلسكندریة

http://www.reallibya.org
http://www.reallibya.org
http://www.mengos.net
http://www.mengos.net
http://www.arabcaucus.net
http://www.reallibya.org
http://www.reallibya.org/portal/kanoon_nezam_qadaa.htm
http://www.reallibya.org
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ICANN- ARADO Alex. 31st July, 4th Aug. 2005. 
 

 -  اتح اد ع ام غ رف التج ارة وال صناعة     -  لیبی ا –  ن دوة ط رابلس  - التنظیم الق انوني لالنترن ت   إلى مدخل   - 19
   .2005 أغسطس 7الفندق الكبیر طرابلس 

Introduction to Cyberlaw- Tripoli Libya 7th Aug. 2005 (Grand Hotel). 
  

 25 -21الغردق ة  ( ال دولي األول لق انون االنترن ت     تغطیة فقھیة للتنظیم القانوني لالنترنت ف ي الم ؤتمر     - 20
  ). 2005أغسطس 

Leading Workshop in the ICCY 1, Herghada Egypt Aug. 21- 25, 2005. 
 

 الم ؤتمر العرب ي األول لالس تثمار ف ي بنی ة      -  أصول تكنولوجیا المعلومات كق یم مالی ة  -  الحصة الرقمیة- 21
   .2005 سبتمبر 1 - أغسطس28 اإلسكندریة اإلداریةعربیة للتنمیة  المنظمة ال- المعلومات والمعرفة

Digital assets- 1st Arab Conference, Investment in the information 
infrastructure- ARADO, Alex., Aug. 28 – Sep. 1, 2005.  

  
 المنظمة العربیة - لكترونیة المؤتمر العربي الخامس للحكومة اال- الكبرى للحكومة االلكترونیةالمبادئ22 - 

  .2005 سبتمبر 8 -4 شرم الشیخ -اإلداریة للتنمیة 
Electronic Government’s Grand Principals- 5th Arab Conference for E 
Gov. – ARADO Sahrm El Sheikh Sep. 4- 8, 2005. 

  
 م سقط س لطنة   -اإلداری ة  ة للتنمی ة   المنظم ة العربی   - مؤتمر أمن المعلوم ات - األمریكي القانون الوطني  - 23

  .2005 دیسمبر 21 -18عمان 
The US Patriot act- CyberSecurity Conference- ARADO Muscat Oman- 
Dec. 18- 21, 2005.  

  
 -  منت دى الكوی ت ح ول تنظ یم اس تخدامات االنترن ت والن شر االلكترون ي        إل ى  بحث مقدم -   الدلیل الرقمي -24

  .2006 مارس 27 - 25 دولة الكویت 
Digital Evidence- Kuwait Digital Content Forum- Kuwait City, State of 
Kuwait Mars 25-27, 2006.  

  
/  ھیئ ة تنظ یم االت صاالت   - ورش ة عم ل ح ول الجریم ة االفتراض یة      إل ى  بحث مق دم     - عبر االنترنت  اإلثبات -25

  . 2006 أبریل 4 -2مسقط سلطنة عمان 
  

 – 2006 یونی و  1 إل ى  م ایو  29 الرب اط  - ن دوة التوقی ع االلكترون ي   إلى بحث مقدم  -لكتروني التوقیع اال  -26
  . اإلداریةوزراة العدل المغربیة بالتعاون مع المنظمة العربیة للتنمیة 

  
 المؤتمر - بین الحق في الخصوصیة والتجارة االلكترونیةRFID تحدید الھویة بواسطة ترددات الرادیو     -27

. 2006 یونی  و 6 -4 األردن خل یج العقب ة   -ل ح ول ال شراء االلكترون ي ف ي المؤس سات الحكومی ة      العرب ي األو 
  . باألردن بالتعاون مع دائرة اللوازم والمشتریات الحكومیة اإلداریةالمنظمة العربیة للتنمیة 

  
   Articlesالمقاالت : ثالثا 

  
  )   االنترنتارةإدمنعطفات في موضوع  ( مصر  -  مقال في جریدة شرم الشیخ- 1

  .2005العددین ینایر وفبرایر 
  
 مجل ة وات ا للترجم ة    - )  ق انون االنترن ت  إط ار  ف ي  األمریك ي  -تعریب المصطلح االنجلیزي  ( مقال بعنوان    - 2

، لإلط  الع عل  ى الن  سخة الرقمی  ة عب  ر     2005  الع  دد األول  - الجمعی  ة الدولی  ة للمت  رجمین الع  رب   / واللغ  ات
  االنترنت
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http://www.arabicwata.com/WATA_Magazine/Articles/index.html  
  
 20 لندن في - منشور على موقع مجلة المنارة االلكترونیة- عراجین المسماري ودروس في الثقافة اللیبیة-3

  2006فبرایر 
http://www.almanara.org/gadhya/2006/0206/200206/4.htm  
 

  
 -من شور عل ى موق ع مجل ة المن ارة االلكترونی ة      . اإلن سانیة علماء  ... عالقة االنترنت بدور علماء المسلمین     -4

   2006 مارس 10لندن في 
http://www.almanara.org/gadhya/2006/0306/100306/3.htm  

  
 - أكت وبر  ( الع دد الراب ع   -  المجل د ال سادس  -  منشور ف ي مجل ة مكتب ات دوت ن ت      -  مشكلة قواعد البیانات   -5

  .الطبعة الورقیة والرقمیة.  ) 2006  دیسمبر -نوفمبر
www.ipisegypt.com  

  
  اركات العملیة والندوات والدوراتالمش: رابعا 

  
  )  أوراق عملأوالمحاضرات الواردة ھنا ھي المحاضرات غیر المكتوبة في ھیئة بحوث  (
  

   موسوعة التشریعات العربیةإدارةمساعد باحث في : أثناء الدراسة الجامعیة
 فھرسة التشریع العربي (صاحب الموسوعة والدنا المستشار المرحوم محمد أبوبكر بن یونس مساعد باحث ل

 (وم ساعد باح ث للمست شار المرح وم محم د ن صر ال دین كام ل         . صدر التشریع الجزائري ونفذ في الجزائ ر    ). 
  ). يمراجعة فھرسة التشریع المصر . (1984 إلى 1982، من الفترة ) رئیس محكمة استئناف القاھرة

  
  )1984مایو  (د الدراسة الجامعیة بع

 خطة تنمیة التشریع في الدول  إعداد). (1994 -1985الفترة من  (باحث في موسوعة التشریعات العربیة 
  ). العربیة لمكافحة ظاھرة التضخم التشریعي

  
  ).1995(باحث بدرجة مستشار قانوني في موسوعة التشریعات العربیة 

  
ث والدراس ات   خط ط البح و  إع داد  البح وث والدراس ات العلمی ة وف ي     إع داد ك ادیمیین ف ي   مساعدة العدید م ن األ    

   .والرسائل األكادیمیة
  

المشرف عن ش ئون   ( المخدراتالجمعیة الوطنیة اللیبیة لمكافحة فرع بنغازي بإدارةعضو اللجنة العلمیة في    
  ). البحوث والمؤتمرات والندوات والدورات

  
 ، 2004 تقری ر ع ن االنترن ت ف ي لیبی ا      إع داد  ف ي  اإلس تراتیجیة أك اكوس للدراس ات   رئیس لجنة الخب راء ف ي      
  وعل      ى موق      ع ش      بكة المنظم      ات غی      ر الحكومی      ة   org.reallibya.wwwمن      شور عب      ر موق      ع  

net.mengos.www.  
  

 ونائ ب رئ یس   - 1999 بنغ ازي  -حضیریة للدورة الطبی ة الثانی ة للق انونیین وربابن ة ال سفن      رئیس اللجنة الت 
  .اللیبی     ة لمكافح     ة المخ     درات والم     ؤثرات العقلی     ة   ی     ة الجمعی     ة الوطن- ف     رع بنغ     ازي  إدارة. ال     دورة 

  
ار ال شامل   المخ درات والم ؤثرات العقلی ة م ن أس لحة ال دم      إع الن رئیس اللجنة التحضیریة للندوة األولى حول   

 الجمعی ة الوطنی ة   - ف رع بنغ ازي   إدارة -  أع ضاء اللجن ة العلمی ة ف ي الخ ارج     - ) 2002ندوة القاھرة أبریل   (
  .اللیبیة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة

  

http://www.arabicwata.com/WATA_Magazine/Articles/index.html
http://www.almanara.org/gadhya/2006/0206/200206/4.htm
http://www.almanara.org/gadhya/2006/0306/100306/3.htm
http://www.ipisegypt.com
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 یونی و  5  )فن دق س میر أم یس     (م ؤتمر االنت شار العمران ي واألم ان البیئ ي الق اھرة      مشاركة بورقة عم ل ف ي       
  .لجمعیة المصریة للتشریعات الصحیة والبیئیة ا-  2001 

  
 -س یراكوزا   ( التابع ة للجمعی ة الدولی ة لق انون العقوب ات      –عضو مؤس س للجمعی ة اللیبی ة لق انون العقوب ات           

   .1992طرابلس ).  ایطالیا
  

 (یقی ة   األفرال دمار ال شامل الجمعی ة   محاضرة في الندوة األولى حول المخدرات والمؤثرات العقلیة من أس لحة       
  .2004 أغسطس 4 األربعاء -الزمالك–القاھرة )  االتحاد األفریقي

  
القاھرة فندق )  ندوة شیخ الشھداء عمر المختار (مشاركة بمحاضرة في ندوة منظمة الكتاب األفرو أسیویین     

  .2004 أغسطس 30شبرد 
 

 -لمجتم ع المعلوم ات    األول م ي اإلقلیف ي الم ؤتمر   )  الحقوق والحری ات وااللتزام ات الرقمی ة    (مشاركة ببحث   
 األلمانی ة ھانری ك ب ل    (برعای ة   . 2004  س بتمبر  15 - 13 الھاش میة  األردنیةفندق الرویال عمان بالمملكة   

  ).األردنیة والحكومة 
  

، مرك ز دراس ات الملكی ة      فرص متاحة للتنمی ة -في مؤتمر الملكیة الفكریة )  قواعد البیانات (مشاركة ببحث  
 والحكوم ة  األلمانی ة كونراد ادیناور  (برعایة .  ھیلتون النیل– 2004 أكتوبر 12/13اھرة بمصر الفكریة الق 

  ).المصري
  

 األولى وعضو المجموعة التأسیسیة  مؤسس فكرة المؤتمر التأسیسي األول للمؤتمر الدولي لقانون االنترنت       
عی ات المتخص صة المرتبط ة بق انون      لق انون االنترن ت والجم  إقلیمی ة وصاحب فكرة تأسیس جمعی ات    . بالقاھرة
وواضع تقریر ن داء المجموع ة التأسی سیة لتأس یس     .  الجمعیة المصریة لقانون االنترنت  -ومؤسس  . االنترنت

  . جمعیات فرعیة لقانون االنترنت
  

 الق اھرة   - عب د الخ الق ث روت    27 العن وان  - جری دة وطن ي   -برلم ان ال شباب      -محاضرة عن جرائم االنترن ت      
  .2004 نوفمبر 22بتاریخ االثنین . ة مصر العربیةجمھوری

  
 العام ة  باألمان ة  اإلع الم  إدارة مع روض عل ى   – العربي للمجتمع المعلوماتي اإلعالنمشاركة عرض لمشروع    

 منشور على شبكة المجموعة العربیة للمنظم ات  - 2003 دیسمبر 30بجامعة الدول العربیة وتم العرض في   
   .net.arabcaucus.wwwق  غیر الحكومیة بتاریخ الح

  
 ف رع بنغ ازي بالجمعی ة الوطنی ة     إلدارة النشرات العلمی ة للجن ة العلمی ة ف ي الخ ارج التابع ة         إعدادمشاركة في   

  . اللیبیة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة
بمناس بة الی وم الع المي     (االی دز والمخ درات والم ؤثرات العقلی ة      ب ین    األولی ة العالقة القدیم ة    :  األولىالنشرة  
 ).2001لالیدز 

 ). 2002(المخدرات والمؤثرات العقلیة من أسلحة الدمار الشامل:  النشرة الثانیة
  ).2004(عالقة العادات والتقالید بالمخدرات والمؤثرات العقلیة :  النشرة الثالثة

  
ق انون  : ب اب : ، ب اب ق انون  اإلس تراتیجي  ة على موقع أكاكوس للدراس ات    ولالطالع على ھذه النشرات منشور    

.   ف رع بنغ ازي  إدارة  - مطبوعات الجمعیة الوطنیة اللیبیة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلی ة  :  المخدرات
  . org.reallibya.wwwعلى موقع 

  
 اإلداریة  المنظمة العربیة للتنمیة - في ندوة المكتبات الرقمیة)   لفكریة عبر االنترنتالملكیة ا (محاضرة عن 

  . 2005 مارس 15 القاھرة فندق شیراتون - ) جامعة الدول العربیة(
  

 بأس الیب  المراف ق العام ة   إدارة ن دوة  - ) تأثیر تكنولوجیا المعلومات على الفكر المؤس سي      (محاضرة بعنوان   
  .2005 ابریل 14-10 القاھرة فندق شیراتون -اإلداریة  المنظمة العربیة للتنمیة -القطاع الخاص
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 المنظمة -  ندوة نظم المعلومات النفطیة- ) حمایة المعلومات في القاعدة القانونیة النفطیة (محاضرة بعنوان 
  .2005 ابریل 28-24 شرم الشیخ -اإلداریة العربیة للتنمیة 

  
 اتحاد العام لغ رف التج ارة   -  لیبیا–  ندوة طرابلس- ) التنظیم القانوني لالنترنت  إلىمدخل   (محاضرة بعنوان   

   .2005 أغسطس 7 طرابلس الفندق الكبیر - والصناعة والزراعة
Introduction to Cyberlaw- Tripoli Libya 7th Aug. 2005 (Grand Hotel). 

  
 جل سة المجتم ع الم دني العرب ي ف ي القم ة       -لوم ات محاضرة عن دور المجتمع األھلي ف ي دع م تكنولوجی ا المع    

 - ثالثمائة شخصیة-أحد أعضاء المجتمع المدني العالمي  (2005العالمیة للمجتمع المعلومات تونس نوفمبر   
 جل  سات -  م  ن قب  ل فخام  ة ال  سید رئ  یس الجمھوری  ة التون  سیة لح  ضور القم  ة إل  یھمال  ذین ت  م توجی  ھ ال  دعوة 

  ).  عامةالجلسات ال/ المجتمع المدني
 

 م شروعات تكنولوجی ا   إدارة ن دوة  - م شروعات تكنولوجی ا المعلوم ات   إدارةمحاضرة عن األط ر القانونی ة ف ي     
  . 2005 نوفمبر 24 -20 القاھرة شیراتون اإلداریة المنظمة العربیة للتنمیة -المعلومات

Lecture, Legal affaires in IT Management, ARADO  SYMPOSIOM at Cairo 
Sheraton Nov. 20- 24, 2005.  

  
 فبرای ر  25 الق اھرة  - ) ال سفیر أحم د الغم راوي    ( المنتدى الثق افي الم صري   - محاضرة حول جرائم االنترنت 

2006.  
  

 محاضرات ف ي دورات مرك ز التحك یم ال دولي         : مثل -  : 2007عدة محاضرات في أماكن متفرقة خالل العام 
  . سامح عاشور نقیب المحامیناألستاذسعادة : زرئیس المرك)  الخ... المنیا-القاھرة (

الم  دیر /  الق  اھرة-نقاب  ة ال  صحفیین (2007 خ  الل ع  ام اإلن سان رئاس ة جل  سة تقری  ر ال  شبكة العربی  ة لحق  وق  
  ).  جمال عید المحامي: األستاذسعادة : التنفیذي للشبكة

  
  2005مارس 

 اإلداری ة د م ع المنظم ة العربی ة للتنمی ة     مستشار قانون االنترنت وخبیر برامج ق انون االنترن ت بالتعاق         
  ).غیر متفرغ) (جامعة الدول العربیة(
-  

  .واضع فكرة وبرنامج المؤتمر الدولي لقانون االنترنت والمستشار العلمي لھ
-  

  ).ورش العمل التدریبیة والندوات(خبیر برامج قانون االنترنت 
-  

  .اإلداریة العربیة للتنمیة منسق عام ندوات وورش عمل قانون االنترنت في المنظمة
www.arado.org.eg & www.cyberlawnet.net  

- 
  . بالكامل2006 في عام اإلداریةواضع برنامج قانون االنترنت في المنظمة العربیة للتنمیة 

  
  : المرجعیة

: ھ اتف .  جامع ة ال دول العربی ة   -اإلداری ة   المنظمة العربیة للتنمی ة  - مدیر المكتبة الرقمیة  - رؤوف ھالل . د. أ
002-0101816656   

 
   ولمدة عام واحد-6200مارس 

 بكلی  ة -)الق  انون الخ  اص( ق  سم الدراس  ات العلی  ا - م  ادة العق  ود الرقمی  ة-أس  تاذ غی  ر متف  رغ لق  انون االنترن  ت 
  .یق جامعة الزقاز-الحقوق

Since Mars 2006. 
Professor of Cyberlaw at the High Studies Section- Fac. Of Law- Zakazik 
Uni.  

http://www.arado.org.eg
http://www.cyberlawnet.net


 
11

 
 ب  ذات الكلی  ة والم  صادق علی  ھ بمجل  س    2007/ 2006مع  د برن  امج دبل  وم ق  انون االنترن  ت للع  ام الدراس  ي    

  . والمجلس األعلى للجامعات2006الجامعة في یونیو 
  . رئیس قسم القانون الخاص بكلیة الحقوق- الدكتورة سھیر منتصرتاذةاألسسعادة : المرجعیة

  
   .) البروشور وجدول المحاضرات والعمل الفني (واضع المنھجیة العلمیة لألنشطة التالیة 

  
  المؤتمرات

.  الق اھرة إع الن م ؤتمر   . المؤتمر التأسیسي األول للمؤتمر الدولي لقانون االنترن ت  وإعدادصاحب فكرة    -)1(
  . 2004 سبتمبر 27القاھرة في  .  عادل النشاراألستاذالتعاون مع ب

 
برعای ة المنظم ة    .2006 أغ سطس  25 -12 - مصر - الغردقة .المؤتمر الدولي األول لقانون االنترنت    -)2(

   جامعة الدول العربیة-اإلداریة العربیة للتنمیة 
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=832 
 

برعای ة جامع ة ال دول     2006 ن وفمبر  30 -27 مالط ا  -فالیت ا  .المؤتمر ال دولي الث اني لق انون االنترن ت        -)3(
   جامعة الدول العربیة-اإلداریة المنظمة العربیة للتنمیة  العربیة ووزارة الخارجیة المالطیة

  
بتنظ یم المنظم ة العربی ة     .المؤتمر العربي األول حول نظم الشراء االلكتروني ف ي المؤس سات الحكومی ة       -)4(

 وزارة –دائرة اللوازم العامة  اإللكتروني مشروع الشراء والمحاسبة جامعة الدول العربیة و- اإلداریةللتنمیة 
المملك  ة األردنی  ة  - العقب  ة  األردن–عم  ان  مج األم  م المتح  دة اإلنم  ائي برن  ا بالتع  اون م  ع  األردن–المالی  ة 

 .2006 یونیو 6 -4الھاشمیة 
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10338 
 

 برعای  ة المجل  س العرب  ي   - الم  ؤتمر التأسی  سي الث  اني للجمعی  ة الدولی  ة لق  انون االنترن  ت     م  شارك ف  ي  -)5(
المجموع ة التأسی سیة للم ؤتمر    . (2006 یولی و  31ھ اوس الق اھرة     فن دق مین ا  - التج اري  األفریقي األوروبي

  ). الدولي لقانون االنترنت
  

  الندوات
 جامعة ال دول  -اإلداریة بتنظیم المنظمة العربیة للتنمیة  . االنترنتإدارةندوة تأثیر محركات البحث على       -)1(

  . 2005 أغسطس 4 - یولیو31  اإلسكندریة.العربیة
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=831 

 
بتنظیم المنظمة العربیة للتنمیة  . المفاھیم األساسیة حول المعامالت القانونیة واالقتصادیة لالنترنتندوة -)2(

  .2005 دیسمبر 28 -25شرم الشیخ . جامعة الدول العربیة-اإلداریة 
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1010 
 

بتنظ یم الجمعی ة الم صریة لق  انون     ).م ع ورش ة عم ل تطبیقی  ة   (الن دوة األول ى ح ول التوقی ع االلكترون  ي      -)3(
  .2006 مارس 22القاھرة  .االنترنت

 
عد البیانات المادیة والرقمی ة  قوا( لقواعد البیانات واإلداري حول التنظیم القانوني األولىالندوة العربیة    -)4(

 -اإلداری  ة بتنظ  یم المنظم ة العربی  ة للتنمی ة    ). واتخ اذ الق رار  اإلدارةواجھ ة ح ضاریة للتط  ور الق انوني وعل  م    
  2006 مارس 30 -28القاھرة  .جامعة الدول العربیة

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10042 
 

 . جامعة الدول العربیة-اإلداریة بتنظیم المنظمة العربیة للتنمیة  .الندوة األولى حول التجارة االلكترونیة -)5(
  .2006 أبریل 12-9 اإلسكندریة

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10035 
 

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=832
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=C&id=10338
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=831
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=1010
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10042
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10035
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بتنظ یم المنظم ة العربی ة للتنمی ة      . تطبیق ات التوقی ع االلكترون ي فنی ا وق ضائیا        -ندوة التوقیع االلكترون ي    -)6(
  2006ونیو  ی1 - مایو29الرباط  . جامعة الدول العربیة =ةالراداری

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10329 
 

إل ى    قانوني وإداري واقتصاديمدخل(ندوة التنظیم القانوني لالنترنت في المؤسسات الحكومیة العربیة     -)7(
 Introduction  )  ف ي ال وزارات والمؤس سات والھیئ ات وال شركات المختلف ة      النترن ت ل التنظ یم الق انوني  

into Cyberlaw 29 إلى 27القاھرة من .  جامعة الدول العربیة- اإلداریةبتنظیم المنظمة العربیة للتنمیة 
    2006 )حزیران (یونیو

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10334 
 ن وفمبر  16-12 ھذه الندوة في شكل ورشة عمل تطبیقیة في مدینة ش رم ال شیخ بت اریخ      بإعادةوتم التوصیة   

2006  
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10394 
 

 -  التج اري اإلفریقي األوروبي برعایة المجلس العربي -  حول التجارة االلكترونیة األولىالندوة العربیة    -)8(
للجمعی  ة الم  صریة لق  انون االنترن  ت وحق  وق  بتكلی  ف .  فن  دق ھیلت  ون رم  سیس .  2006 یولی  و 25الق  اھرة 

بناء على طلب أمانة /  البروشور باسم الحزب الوطني الدیمقراطيإصدارتم . الجمعیة العربیة لقانون االنترنت
  . الدكتور ماھر الدمیاطي رئیس جامعة الزقازیقاألستاذوحظي برئاسة الندوة معالي . المھنیین بالحزب

  
 -اإلداری ة  بتنظ یم المنظم ة العربی ة للتنمی ة      . ح ول الملكی ة الفكری ة عب ر االنترن ت        لىاألوالندوة العربیة    -)9(

  2006) آب( أغسطس 31 -27  اإلسكندریة- جامعة الدول العربیة
10351=id&N=type?asp.sDetailsAradoActivitie/eg.org.arado.www://http  

  
 . جامع ة ال دول العربی ة   - اإلداری ة بتنظیم المنظمة العربیة للتنمیة  . االنترنت ومحركات البحثإدارة ندوة  -10

  2006 نوفمبر 14 -10القاھرة 
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10029 
 

بتنظ یم المنظم ة العربی ة    .  ندوة ح ول دور المست شار الحك ومي ف ي المؤس سات الحكومی ة والقط اع الع ام         -11
  .2006 نوفمبر 16 -12شرم الشیخ   جامعة الدول العربیة- اإلداریةللتنمیة 

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10349  
 

   جامعة الدول العربیة - اإلداریة بتنظیم المنظمة العربیة للتنمیة - االلكترونياإلرھاب ندوة حول -12
  .2006 دیسمبر 28 -26 اإلسكندریة

  ورش العمل
 - الملكی ة الفكری ة عب ر االنترن ت    -نظریة الحق عب ر االنترن ت   (رشة عمل حول المعامالت الرقمیة       و -1

بتنظ  یم المنظم  ة العربی  ة  ). األس  ماء المنازع  ة ف  ي نط  اق -ة  العق  ود الرقم  ي-م  سئولیة م  زود الخدم  ة
  .2006 فبرایر 9 -5شرم الشیخ   جامعة الدول العربیة- اإلداریةللتنمیة 

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10032 
 
ق  ام ق  سم الن  شر بالمنظم  ة بن  شر أعم  ال ھ  ذه الورش  ة ف  ي كت  اب بعن  وان المع  امالت الرقمی  ة وق  انون       

  ).  2006  اإلداریةة للتنمیة  المنظمة العربیإصدارات - االنترنت
  
بتنظ یم المنظم ة العربی ة     Digital Evidence Workshop .ورش ة عم ل ح ول ال دلیل الرقم ي      -)2(

  .2006 مارس 8 -5القاھرة   جامعة الدول العربیة-اإلداریة للتنمیة 
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10043 
 

   جامعة الدول العربیة- اإلداریةبتنظیم المنظمة العربیة للتنمیة  -  ورشة التنظیم القانوني لالنترنت-3
  . 2006 نوفمبر 16 -14شرم الشیخ 

  
  الدورات التدریبیة

http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10329
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10334
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10394
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10029
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=N&id=10349
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10032
http://www.arado.org.eg/AradoActivitiesDetails.asp?type=W&id=10043
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 بتنظ  یم الجمعی  ة  - لالنترن  ت ف  ي المؤس  سات الحكومی  ة والخاص  ة  دورة ف  ي أساس  یات التنظ  یم الق  انوني   -)1(
  . 2006 دیسمبر 14 - 9طرابلس . العربیة لقانون االنترنت

 اعتماد الجامع ة العربی ة   -أول دورة منھجیة معتمدة باللغة العربیة لتدریس منھجیة التنظیم القانون لالنترنت (
  ). المفتوحة في الدانمارك

  
  . بتنظیم الجمعیة العربیة لقانون االنترنت2007فبرایر برنامج القاھرة  -)2(

 22 – 18الق اھرة  ).  التوقی ع االلكترون ي  - الجریمة االفتراضیة- قانون االنترنت  مبادئ -التحكیم االلكتروني  (
 اعتم اد  - منھجیة التحك یم االلكترون ي  مبادئأول دورة منھجیة معتمدة باللغة العربیة لتدریس  (2007فبرایر  

  ).عة العربیة المفتوحة في الدانماركالجام
  
دورة ف  ي االن  دماج واالس  تحواذ عل  ى ال  شركات م  ع ورش  ة عم  ل تطبیقی  ة ح  ول ت  صمیم بواب  ات      -)3(

باالش  تراك م ع الخبی  ر الم  الي   (التج ارة االلكترونی  ة لل شركات المندمج  ة وال شركات الم  ستحوذ علیھ ا     
  ).   كریم العزاويعادل حنفي وخبیر تكنولوجیا المعلومات المھندس وسام

 إط ار أول دورة منھجیة معتمدة باللغة العربیة لتدریس منھجی ة ف ي    . (2007 مارس 11شرم الشیخ   
  ). اعتماد الجامعة العربیة المفتوحة في الدانمارك-ورشة العمل المذكورة

  
 -اء االلكترون ي ال شر :  العقل الب شري إدارة ( بتنظیم الجمعیة العربیة لقانون االنترنت 2007 نشاط مارس  -4

  . 2007 مارس 22 -18شرم الشیخ ). الدلیل الرقمي
  
  .2007 ابریل 26 -22 شرم الشیخ - بتنظیم الجمعیة العربیة لقانون االنترنت2007 نشاط ابریل -5
  
  . 2007 أبریل 22 -أبوظبي/  التدریب والدراسات القضائیةمعھد بتنظیم - دورة حول الدلیل الرقمي-6
  
  . 2007 مایو 24 -20 شرم الشیخ - بتنظیم الجمعیة العربیة لقانون االنترنت2007 نشاط مایو -7
بتنظیم )  نحو الرقمیةاألداءتطویر ( دورة حول دور المستشار القانوني في المؤسسات الحكومیة والخاصة -8

مك ان االنعق اد   أب و ظب ي،   / الجمعیة العربیة لقانون االنترنت بالتعاون م ع معھ د الت دریب والدراس ات الق ضائیة      
  . 2007  یولیو 5 -1شرم الشیخ بمصر 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تصمیم وتنفیذ 
   كراسي- القسم الفني بمجلة

com.kraassi.www 
  رئیس التحریر

   فتحي العریبي : الفنان اللیبي
com.ooyah@fabigraph 

  لیبیا-بنغازي 


