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 البيانات الشخصية
 .صالح حامد محمد حسنين: االسم

 .4890مايو  41: تاريخ الميالد
 .مسلم: الديانة

 .متزوج: اإلجتماعيةالحالة 
 .مصري: الجنسية

 .إعفاء: الخدمة العسكرية
 

 :المؤهالت العلمية

 .(الثاني على الدفعة)بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف 1664ليسانس الحقوق جامعة عين شمس  -4

 .بتقدير جيدجداً  1669حقوق عين شمس  -دبلوم القانون العام  -1

 .بتقدير جيدجداً  1668عين شمس  حقوق -دبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية  -1

التراكم الرأسمالي الالزم للتنمية اإلقتصادية ودور السياسة الضريبية " دكتوراة في العلوم اإلقتصادية والمالية في موضوع  -1
 .بتقدير جيدجداً  11/9/1641بتاريخ  حقوق عين شمس -"دراسة مقارنة -في تحقيقه

 

 :واإلدارية األكاديميةالخبرات 
 .44/4/1669خ يبتار كلية الحقوق جامعة عين شمس -بقسم اإلقتصاد السياسي معيد  -4
 .11/4/1646بتاريخ  لية الحقوق جامعة عين شمسك-بقسم اإلقتصاد السياسي  مدرس مساعد -1

 :تدريس العديد من المواد المتعلقة باإلقتصاد مثل -1

 – 1668/1646 – 1669/1668)   في األعوام الجامعية التحليل اإلقتصادي الجزئي - أ
1646/1644 – 1644/1641- 1641/1641). 

 – 1668/1646 – 1669/1668)   في األعوام الجامعية التحليل اإلقتصادي الكلي - ب
1646/1644 – 1644/1641- 1641/1641). 

 – 1668/1646 – 1669/1668)   في األعوام الجامعية النظم اإلقتصادية  - ت
1646/1644 – 1644/1641- 1641/1641). 
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 1646/1644 – 1668/1646 – 1669/1668)   في األعوام الجامعية النقود والبنوك  - ث
– 1644/1641- 1641/1641- 1641/1641). 

 – 1668/1646 – 1669/1668)   في األعوام الجامعية لعالقات اإلقتصادية الدوليةا - ج
1646/1644 – 1644/1641- 1641/1641- 1641/1641 -1641/1640 

– 1640/1640). 

 1646/1644 – 1668/1646 – 1669/1668)   في األعوام الجامعية المالية العامة - ح
– 1644/1641- 1641/1641). 

 – 1668/1646 – 1669/1668)   في األعوام الجامعية التشريع الضريبي - خ
1646/1644 – 1644/1641- 1641/1641- 1641/1641 -
1641/1640- 1640/1644). 

دبلوم التحكيم ، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، العام  –التحكيم في المنازعات الضريبية  - د
 (نظام الساعات المعتمدةب (.1641/1640الجامعي 

 

ير دوحتى اآلن وأشغل حالياً منصب نائب م 1668العمل بوحدة ضمان جودة التعليم بالكلية منذ  -1
 .وحدة ضمان الجودة

كلية الحقوق جامعة عين شمس بتاريخ   -يبقسم اإلقتصاد السياس (أستاذ مساعد)  التعيين مدرس -0
14/44/1641 . 

مستشار اللجنة العلمية باتحاد طالب كلية الحقوق جامعة عين شمس بدءاً من العام الجامعي  -0
1640/1640. 

 .1/46/1640عضو المكتب الفني لعميد كلية الحقوق جامعة عين شمس بدءاً من  -4

العلوم القانونية واالقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق جامعة عين شمس مدير فريق تطوير مجلة  -9
 .وإنشاء المجلة اإللكترونية

 :الخبرات المهنية
الحصول على العديد من الدورات المهنية المتخصصة من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

ونقابة المحامين األمريكية بالقاهرة , اإلسالمي بجامعة األزهر ، ومركز صالح كامل لإلقتصاد بجامعة عين شمس 
 :مثل بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة عين شمس

سبتمبر إلى األول من  18في الفترة من ) .مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالميةدورة  - أ
 .(1641أكتوبر 

 .(1641 أغسطس40إلى 41في الفترة من ) .الساعات المعتمدةدورة   - ب

 .(1641سبتمبر  41إلى 46في الفترة من ) .دورة نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب - ت

 .(1641سبتمبر  0إلى  1في الفترة من ) .دورة إستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية - ث



سبتمبر  1أغسطس إلى 14في الفترة من. ) دورة مهارات اإلتصال في أنماط التعليم المختلفة - ج
1641.) 

 (.1641سبتمبر  8إلى  4في الفترة من .) أخالقيات البحث العلمي  دورة - ح

 (.1669أكتوبر  14إلى  10من  في الفترة. )دورة مهارات العرض الفعال - خ

 (.1669سبتمبر  9إلى  0في الفترة من . )دورة إدارة الوقت واإلجتماعات  - د

 (.1668اغسطس  41إلى  44في الفترة من .)دورة تنظيم المؤتمرات العلمية  - ذ

 –مركز صالح كامل لإلقتصاد اإلسالمي  –دورة المنهجية اإلسالمية اإلقتصاد اإلسالمي نموذجاً  - ر
 .1644يوليو  –ه  4111شعبان  – جامعة األزهر

عقدت بكلية الحقوق جامعة عين شمس بالتعاون مع نقابة    ورشة عمل –طرق التدريس الفعالة  - ز
 1641سبتمبر  48إلى  44في الفترة من  المحامين األمريكية

 .1641/1640بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي دريس في دبلومات الدراسات العلياالت - س

، والتي عقدت بمقر  " كيفية المذاكرة واالستعداد لالمتحانات " إلقاء محاضرة في ندوة بعنوان  - ش
وذلك في إطار نشاط اللجنة العلمية باتحاد طالب كلية  كلية الحقوق جامعة عين شمس ،

 .41/41/1640الحقوق ، برعاية عميد الكلية ، في 

دورة سفراء الدعم النفسي للطالب بجامعة عين شمس  - ص
 .1640إبريل  0مارس حتى  40والتي عقدت خالل الفترة من 

وتدريب  اإلشراف على نموذج المحكمة الصورية - ض
 –والذي تم عرضه بكلية الحقوق " اكاة للمحكمة الدستورية العليا نموذج مح"  الطالب على

 .ضمن أنشطة اللجنة العلمية بالكلية 18/1/1644 الموافق ي يوم األربعاءن شمس فجامعة عي

 :مؤلفات وأبحاث
 "دار النهضة العربية ،القاهرة، " (دراسة مقارنة)الضريبة على الدخل  قانون الوسيط في شرح أحكام ،

1641. 

  "1641، القاهرة ، " الوجيز في العالقات اإلقتصادية الدولية. 

  " دراسة تحليلية في ضوء آراء الفقه والتشريعات  –جدوى التحكيم في فض المنازعات الضريبية
وهو بحث مقبول  ، .1640، دار النهضة العربية ، القاهرة ، " الضريبية المقارنة واإلتفاقيات الدولية

 .1641جامعة عين شمس ، عدد يوليو  –للنشر بمجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، كلية الحقوق 

 " 1640، القاهرة ، " الوجيز في علم المالية العامة. 

  "طبعة منقحة وفقاً ألحدث  -الجزء الثاني -الوسيط في شرح أحكام قانون الضريبة على الدخل
ة ومزيدة بأحكام محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة وقرارات لجان الطعن التعديالت التشريعي

 .1640القاهرة  دار النهضة العربية ، ،" الضريبي



   "دراسة تطبيقية:  تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية والوسائل المستحدثة لتسويتها " ،
، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، عدد  مقبول للنشر بمجلة العلوم القانونية واإلقتصاديةبحث 
 .1640يوليو 

 .Cairo , Egypt , 2017,“  monetary policyand  Banking ,“ Money  

  " مدى إستقاللية البنك المركزي في آداء دوره الرقابي وأثر ذلك على تحقيق االستقرار االقتصادي
للنشر في مجلة العلوم القانونية  بول، بحث مق" دراسة مقارنة مع النظام األمريكي : في مصر

 .1644، عدد يناير  واالقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

  " مقبول للنشر بمجلة الدراسات القانونية ، بحث " المتغيرات التكنولوجية على النشاط المصرفيأثر
 .واالقتصادية ، كلية الحقوق جامعة حلوان

  " دراسة تطبيقية على اإلقتصاد المصري وبعض اقتصاديات  –م التعلياإلنفاق العام على استراتيجية
 .، بحث تحت النشر" الدول العربية

  " 1640، القاهرة ، " دراسة مقارنة: تراكم رأس المال البشري ودوره في تحقيق التنمية اإلقتصادية. 

  "بحث تحت النشر"دراسة تحليلية مقارنة -نحو تدعيم سوق المنافسة في مصر ،. 

 "  دراسة تحليلية في ضوء حكم المحكمة : االختصاص القضائي بنظر منازعات الضريبة على الدخل
 .بحث تحت النشر" قضائية  10لسنة  46الدستورية العليا في الدعوى الدستورية  رقم 

 
 :اإلشراف على الرسائل العلمية 

 :الدكتوراة منها اإلشراف على العديد من رسائل املشاركة يف صالح حامد /توىل الدكتور 
/ ، مقدمة من الباحثة " الضريبة على القيمة املضافة ودورها يف حتقيق التنمية اإلقتصادية "  -1

حبقوق عني مشس ، وشارك يف واملالية العامة ، قسم االقتصاد (مصرية )مىن لطفي شاكر 
 .11/11/1112، تاريخ التسجيل  صفوت عبد السالم/د .اإلشراف مع أ

دراسة تطبيقية  –املالية والنقدية يف عالج عجز املوازنة العامة املصرية دور السياسة "  -1
واملالية العامة ، قسم االقتصاد (مصري)هيثم عيسى عليوة /، مقدمة من الباحث " مقارنة 

، تاريخ التسجيل  صفوت عبد السالم/د .حبقوق عني مشس ، وشارك يف اإلشراف مع أ
12/1/1112. 

دراسة  -PPPتنفيذ مشروعات البنية األساسية من خالل عقود دور القطاع اخلاص يف "  -2
قسم االقتصاد واملالية ، (مصرية)رغدة رشدي حممد / مقدمة من الباحثة " تطبيقية مقارنة 

، تاريخ  صفوت عبد السالم/د .العامة حبقوق عني مشس ، وشارك يف اإلشراف مع أ
 .11/2/1112التسجيل 

على الشركات املقيدة يف سوق األوراق املالية وفقًا للقانون  النظام القانوين لإلستحواذ"  -2
، قسم ( عراقي ) أمحد حسن ومسي / ، مقدمة من الباحث " دراسة مقارنة  –العراقي 



،  د رضا السيد عبداحلميد.القانون التجاري حبقوق عني مشس ، وشارك يف اإلشراف مع أ
 .12/2/1111تاريخ التسجيل 

، مقدمة من "  ستثمار األنن ي يف لل املتيارات االقتصادية العامليةالنظام القانوين لإل"  -5
، قسم القانون الدويل اخلاص حبقوق عني مشس ، ( مصرية ) جنالء حممد حسنني /الباحثة 

 .12/11/1111، تاريخ التسجيل عصام القص ي/ د .وشارك يف اإلشراف مع أ

/ ، مقدمة من الباحث  " ي يف مصر أثر العوملة االقتصادية على تطور اهليكل اإلدار "  -1
، قسم القانون العام حبقوق عني مشس ، وشارك يف ( مصري ) السيد أمحد  فهمي 

 .11/11/1111، تاريخ التسجيل  مىن رمضان بطيخ/د.اإلشراف مع أ

أشرف حممد /، مقدمة من الباحث " دراسة مقارنة  –آثار عقد شراء الديون التجارية "  -2
رضا السيد عبد / د.قسم القانون التجاري ، وشارك يف اإلشراف مع أ ،( أردين)حسني 
 112/11/1111، تاريخ التسجيل  احلميد

، مقدمة " دراسة مقارنة –مدى مشروعية استيالل املركز املسيطر يف العالقات التجارية "  -8
 املدرس املساعد بقسم القانون التجاري ، حقوق –هنال عطية حممد خليل / من الباحثة 

 .11/11/1111،  حسام رضا السيد/ د.عني مشس ، وشارك يف اإلشراف مع أ

/ ، مقدمة من الباحث " دراسة مقارنة  –دور البنك املركزي يف إهناض البنوك املتعثرة "  -9
، قسم القانون التجاري حبقوق عني مشس ، وشارك يف ( عراقي ) سامر شهاب محد 

 .15/2/1112التسجيل  ، تاريخ حسام رضا السيد/د .اإلشراف مع أ
 

 اللغات والحاسب اآللي:
.العربية ، اللغة اإلنجليزية اللغة -  

.إجادة إستخدام الحاسب اآللي  
 من يمكن الرجوع إليهم لإلستفسار:

 4- أ.د / ناجي عبد المؤمن : عميد كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، هاتف 64110000044.
1-  أ.د.السيد عطية عبدالواحد:أستاذ اإلقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس_ واألستاذ بجامعة عجمان 

 -646649601189هاتف. للعلوم والتكنولوجيا بدولة اإلمارات العربية المتحدة
66844068096144  

1- أ.د.أحمد عبدالعال أبوقرين : أستاذ القانون المدني ، ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس- واألستاذ 
66800019049041  -64660081141هاتف .القصيم بالمملكة العربية السعوديةبجامعة   

1- أ.د. محمد إبراهيم الشافعي : أستاذ اإلقتصاد والمالية العامة بحقوق عين شمس – واألستاذ بجامعة 
66844061689161هاتف. الشارقة   



  
Dr/ Salah Hamed Mohammed Hasanien 

Lecturer of Political Economy and Financial Law 
Faculty of Law, Ain Shams University 
Email:  dr.salahhamed2013@yahoo.com 

Salah.Hamed@law.asu.edu.eg 
Mobile number: 00201004467654 -002 01147550315  

Mailing Address: Faculty of Law, Ain Shams 
University 

El Abbasia , Cairo , Egypt 
 
Personal data 
Name:  Salah Hamed Mohammed Hasanien. 
Date of Birth: 12th May 1986. 
Social status: married. 
Nationality: Egyptian. 
Military service attitude: free from conscription. 
 

scientific qualifications 
1- Bachelor of Laws (BLL) Faculty of Law, Ain Shams University(2007) 

with overall estimate very good with honors.  

2- Diploma of Public Law  Faculty of Law, Ain Shams University(2008) 

with overall estimate very good with honors . 

3- Diploma in Economic and Financial Sciences Faculty of Law, Ain 

Shams University(2009) with overall estimate very good with 

honors . 

4- PhD in Economics and finance Thesis titled " Capital Accumulation 

that is essential for economic development and the role of Tax 

policy in its achieving – A comparative study - " , Faculty of Law, 

Ain Shams University(22/8/2013) with overall estimate very good 

with honors. 

  

Academic  and managerial expertise: 
1-Teaching Assistant in the department of political Economy - 
Faculty of Law, Ain Shams University at 17/7/2008. 
2- Assistant Lecturer in the department of political economy - 
Faculty of Law, Ain Shams University at 23/1/2010. 
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3- Teaching of many of the economic subjects, such as:-  
a) Macro Economic Analysis in The academic years (2008/2009 - 

2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 

2014/2015). 

b) Micro Economic Analysis in The academic years (2008/2009 - 

2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014). 

c) The Economic systems in The academic years (2009/2010 – 

2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013). 

d) Money and Banking in The academic years (2008/2009 - 

2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014). 

e) International Economic Relations in The academic years 

(2008/2009 - 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 

2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016). 

f) Public Finance in The academic years (2008/2009 - 2009/2010 – 

2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013). 

g) Tax legislation years (2008/2009 - 2009/2010 – 2010/2011 – 

2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 - 2014/2015- 2015/2016- 

2016/2017). 

h) Arbitration in tax disputes for students of " Diploma of Arbitration 

" in The credit hour system Faculty of Law, Ain Shams University 

in The academic year 2014/2015. 

 

4- A member in the "Unit of Education Quality Assurance" since 
2009 ; now am the Deputy Director of the Unit. 
 
5- Appointed as a Lecturer in the department of political economy - 
Faculty of Law, Ain Shams University at 27/11/2013. 
6-Consultant of the Scientific Committee of Students' Union in the 
Faculty , since The academic year 2015/2016. 

7-  Member of the technical Bureau of the dean of the Faculty 
of Law, Ain Shams University, starting from 4/10/2016. 
8-  Director of the Development Group of the Journal of Legal 
and Economic Sciences, published by the Faculty of Law, Ain 
Shams University and the creation of the electronic journal. 
 
 
 



Professional experiences   
Get specialized scientific sessions/courses from the center 
of developing Capacities  of staff members in Ain Shams 
University , Saleh Kamel Centre for The Islamic economy 
in El Azhr University and the American  Syndicate of 
lowers in Cairo , these sessions/courses are:- 

a) Session of "The local and international Competitive 

research projects" at the period from 29th September to 

the 1st of October 2012. 

b) Session of "The credit hours" in the period from 13th – 

15th  August 2013.  

c) Course about "examination systems and Modification of 

students behaviors" in the period from 10th – 12th  

September 2013. 

d) Course of "technology using skills in teaching" in the 

period from 3rd – 5th  September 2013. 

e) Course of "communication skills in the different 

Educational patterns" in the period from 31th August – 2nd  

September 2013. 

f) Course of "Ethics of Scientific Research" in the period 

from 7th  – 9th  September 2013.  

g) Course of "The Effective Presentation" in the period from 

25th  – 27th October 2008. 

h) Course of " Time and meetings management" in the 

period from 6th  – 8th September 2008. 

i) Course of "Organizing scientific meetings" in the period 

from 11th – 13th  August 2009. 

j) Course of " The Islamic methodology: The Islamic 

economy as an example" in Saleh Kamel Centre for The 

Islamic economy in El Azhr University Shaban 1432/July 

2011. 



k) Participation in "Workshop on effective teaching 

methods" done by Faculty of Law, Ain Shams University In 

collaboration with the American  Syndicate of lawyers. 

l) Teaching in Diplomas for postgraduates  in The credit 

hours system Faculty of Law, Ain Shams University at The 

academic year 2014/2015. 

m) Give a lecture Under the title "How to study and be ready 

for the exam" in a meeting Held in the faculty as one of 

the  Activities of the Scientific Committee of Students' 

Union  Under the patronage of Dean of the College. 

n) Student psychological support course at Ain Shams 

University, held from March 15 to April 5, 2016. 

o) Supervision of the mock Court model and training of 

students on a "simulation model of the Supreme 

Constitutional Court", which was introduced at the 

Faculty of Law, Ain Shams University on Wednesday, 

29/3/2017 in the activities of the Scientific Committee of 

the College. 

Books and researches 

1- “The medium in the Income tax legislations - A comparative study 

“ , Dar El Nahda , Cairo , Egypt, Firist Edition , 2014. 

2- “The brief in International Economic Relations” , Cairo , 

Egypt , 2014. 

3- “Feasibility of Arbitration in Resolving Tax Disputes : An 

analytical study under the views of scientists , tax 

legislation comparison and International Agreements “ , 

Search accepted for publication, Journal of Legal and 
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