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 المؤهالت العملية 

 الوظيفة الحالية 

بموجب قرار رئيس الجمهورية  2012/ 8/ 26نائب رئيس مجلس الدولة، جمهورية مرص العربية، ابتداء من  •
 وحتى اآلن. 

ي    •
ي إلدارة التفتيش الفت 

، باإلضافة إىل رئاسة المكتب الفت  ي
(  )عضو إدارة التفتيش الفت  ي

 خاللالتفتيش القضائ 
ي 
 . 2021/ 2020العام القضائ 

ي بموجب قرار رئيس الجمهورية  ولة عي   مندوبا مساعدا بمجلس الد •
 
 . 1997/ 9/ 2 ف

عامة(   • نيابة  )معاون  وظيفة  ي 
 
ف الجمهورية  عي    رئيس  قرار  مبموجب  ة  الفتى حتى    1997/ 5/   خالل 

1/9/1997 . 

ة من  • ي الفتى
 
طة ف ي وظيفة ضابط شر

 
 . 1997/ 5/ 4حتى  1996/ 8/ 1عي   ف

العليا   • اإلدارية  المحكمة  لدى  الدولة  ي 
مفوض  بهيئة  من عضو  ة  الفتى ي 

 
ف الثانية(  )الدائرة  الدولة  بمجلس 

 . 2000/ 9/ 30وحتى  1998/ 10/ 1

ة من  • ي الفتى
 
ي لرئيس مجلس الدولة ف

 .  2002/ 9/ 30وحتى  2000/ 10/ 1عضو بالمكتب الفت 

ة  • ي الفتى
 
ي دائرة منازعات األفراد، ف

 
ي الدولة لدى محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة ف

عضو بهيئة مفوض 
 . 2004/ 9/ 30وحتى  2002/ 10/ 1من 

ي  •
ي العام القضائ 

 
 . 2006/ 2005عضو بالمحكمة اإلدارية بطنطا ف

ة من عام  • ي الفتى
 
ي لرئيس مجلس الدولة ف

 .  2007وحتى عام  2006عضو بالمكتب الفت 

ة من عام  • ي الفتى
 
 . 2010وحتى عام  2007عضو بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ف

، لمدة سبع سنوات  • ي للمحكمة اإلدارية العليا باإلضافة إىل عمله األصىلي
 عىل المكتب الفت 

ً
فا /أو مشر

ً
كان رئيسا

ة من   ي الفتى
 
ة 2017/ 9/ 30وحتى    2010/ 10/ 1ف ي إعداد عدد ست عشر

 
ف/ أو شارك ف ة أشر ، وخالل هذه الفتى

ة من  مجموعة دورية ومتخصصة ومجمعة ألحكام المحكمة اإلدارية العليا الص ي الفتى
 
  2004/ 10/ 1ادرة ف

، وشمل هذا أعمال فرز األحكام وتصنيفها ومراجعتها واستخالص المبادئ القانونية منها 2016/ 9/ 30وحتى  
 واعداد فهرس شامل لها وللنصوص القانونية المطبقة فيها. 

ة بالمحكمة اإلدارية العليا بموجب قرار رئيس مجلس ا • (  382لدولة رقم )ألحق للعمل عضوا بالدائرة العاشر
 . 2013 ةلسن

ة من  • ي الفتى
 
ة بالمحكمة اإلدارية العليا، ف  . 2017/ 9/ 30إىل   2013/ 10/ 1عضو بالدائرة العاشر

ي القانون العامماجيستت   
 
 م1999عام   ف

طة    أكاديمية الشرطة-من كلية الشرطة م1996عام ليسانس الحقوق والشر

لمان  ي رقم )أمي   عام التر لمان العرئر ، بموجب قرار التر ي  . وحتى اآلن 2021/ 4/ 1، ابتداء من 2021( لعام 23العرئر

ي شغلها 
 المناصب الت 

 كامل محمد فريد شعراوي 
ي  لمان العرئر  عام التر

 أمي  
 
 

 المستشار
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ة  • ي الفتى
 
   . 2020/ 9/ 30إىل  2017/ 10/ 1عضو بالدائرة السابعة بالمحكمة اإلدارية العليا ف

 .  2011ام رئيس للجنة )إنشاء الهيكل اإلداري للحفظ المركزي بمجلس الدولة( ع •

وع   2013( لسنة  127عضو باألمانة الفنية للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم ) • بشأن إعداد مشر
يعية.  ي ضوء التطورات الدستورية والتشر

 
 لتعديل نصوص قانون مجلس الدولة، ف

الدراسة التحليلية المعدة لمراجعة    2019( لسنة  934عضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم ) •
بالمحكمة  والخاصة  الدولة  مجلس  ميكنة  وع  من مشر الثالثة  المرحلة  بشأن  المتكاملة  الحلول  كة  من شر

 اإلدارية العليا. 

 االنتدابات داخل جمهورية مرص العربية 
ي القاهرة واإلسكندرية لفحص وبحث التظلما  2004ندب عام  •

ت لعضوية اللجنة المؤقتة المشكلة ببورصتى
 المقدمة من العاملي   بها وتسوية ما يتصل بها من مسائل قانونية.  

 لعضوية لجنة مراجعة إعادة هيكلة البورصة المرصية.   2011ندب عام  •

ي المادة )  2006ندب عام   •
 
( من قانون حماية 26لعضوية لجنة التظلمات والمعارضات المنصوص عليها ف

 بوزارة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا.  2002لسنة  82حقوق الملكية الفكرية الصادرة بالقانون رقم 

ة من عام   • ي الفتى
 
طة ف ي لضباط الشر

، وذلك 2010وحتى عام    2007ندب لعضوية مجلس التأديب االبتدائ 
 . بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ا عضو إبان التحاقه بالعمل 

وزير   • قرار  بموجب  الخارجية  بوزارة  والقنصىلي  الدبلوماسي  السلك  أعضاء  تأديب  مجلس  لعضوية  ندب 
رقم   بالعمل  2010لسنة    3642الخارجية  التحاقه  إبان  وذلك  لوز   ا عضو ،  الفتوى  الداخلية بإدارة  ارات 

 . والخارجية والعدل

كة المرصية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية.   •  للشر
ً
 قانونيا

ً
 عمل مستشارا

منذ   • والصناعة(  التجارة  )وزارة  لالعتماد  ي 
الوطت  بالمجلس   

ً
قانونيا  

ً
مستشارا حتى    2008/ 1/ 30عمل 

31/3/2021 . 

الختيار الوظائف القيادية   2017لسنة    1103ة رقم  عضو اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير التجارة والصناع •
ي لالعتماد )وزارة التجارة والصناعة( منذ

 .   2021/ 3/ 31حتى  2017/ 8/ 21بالمجلس الوطت 

 لجهاز مدينة  •
ً
 قانونيا

ً
ة من عام  6عمل مستشارا ي الفتى

 
   2014إىل عام  2009أكتوبر ف

ي سويف •
 ألجهزة مدن بت 

ً
 قانونيا

ً
كجهة ندب واحدة  -طيبة -اسوان-قنا-سوهاج -وطأسي-المنيا -عمل مستشارا

 .   2012/ 4/ 2بموجب موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاري    خ 

و • زايد،  الشيخ  مدن  ألجهزة  القانونية  الشئون  عىل   
ً
فا مشر  

ً
قانونيا  

ً
مستشارا موافقة 6عمل  بموجب  اكتوبر 

           2012/ 9/ 26المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاري    خ 

ي الدعوى التحكيمية رقم   •
 
 لهيئة التحكيم ف

ً
 ورئيسا

ً
 ثالثا

ً
اع القائم  2011لسنة    13ندب محكما ي الت  

 
كة   ف بي   شر

القاهرة للمالحة الجوية  للعاملي   بمركز  للبناء واإلسكان  التعاونية  للهندسة والمقاوالت والجمعية  البنيان 
 .  بشأن عقد مقاولة أعمال أبرم بي   الطرفي  

ي  •
 
يعات المنظمة للرياضة ف اته القانونية لدراسة التشر ي مهمة مؤقتة لمدة ثالثة شهور لالستعانة بختر

 
ندب ف
وع قانون الرياضة الجديد عام مرص وال ي إعداد مشر

 
 .  2012مشاركة ف

ة طبقا لنص المادة الثامنة من قانون الضمان االجتماعي رقم  •  للجنة التظلمات بمحافظة الجت  
ً
ندب رئيسا

 . 2015لسنة  1142بقرار رئيس مجلس الدولة رقم  2010لسنة  137

والرئا • النيابية  االنتخابات  عىل  ي 
القضائ  اف  لإلشر أجريت ندب  ي 

التى الدستور  تعديل  عىل  واالستفتاء  سية 
 . 2019، و2018، و2005و 2004و 2001و 2000أعوام
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 مهام خارج جمهورية مرص العربية: 
ي مهمة رسمية إىل ألمانيا وهولندا وبلجيكا لمدة   •

 
 من    21سافر ف

ً
 اعتبارا

ً
  2009/ 2/ 19حتى    2009/ 1/ 30يوما

بإدارة الفتوى لوزارات   ا عضو ، وذلك إبان التحاقه بالعمل  2008لسنة    18بناء عىل قرار وزير الداخلية رقم  
 . الداخلية والخارجية والعدل

ي برنامج   2014/ 3/ 31شارك بموافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاري    خ   •
 
كخبت  ف
كة راشد الغنيم بالتعاون   )أصول تصنيف القرارات العمالية واستخالص المبادئ والتلخيص( الذي تعقده شر

ة من   ي الفتى
 
  2014/ 6/ 15مع وزارة العمل السعودية للسادة أعضاء اللجان القضائية لمنازعات قانون العمل ف

 بالمملكة العربية السعودية.  2014/ 6/ 18حتى 

 : المؤتمرات 
ة   • ي الفتى

 
ي تفعيل هذه الحماية بالقاهرة ف

 
ي اإلداري ف

ي مؤتمر حماية الملكية الفكرية ودور القاض 
 
من شارك ف

 أكتوبر.   14إىل  10

ي القاهرة.  •
 
ي عقدت ف

ي للقضاء اإلداري، التى ي العديد من مؤتمرات االتحاد العرئر
 
 شارك ف

ي  •
 
ف المساعدين  العامي    واألمناء  العامي    األمناء  السعادة  ألصحاب  والتمكي    التشاوري  نامج  التر ي 

 
ف شارك 

النيابية"   المجالس  ادارة  ي 
 
ف الحديثة  "المعايت   حول  العربية  لمانات  والتر مركز المجالس  ينظمه  والذي 

  ، ي لمان العرئر لمانية التابع للتر ي الدبلوماسية التر
 
ة من والذي اقيم حضوريا ف  جمهورية مرص العربية خالل الفتى

 . 2021سبتمتر   29إىل  25

 التكريم: التقدير و   شهادات 
من  • وتقدير  شكر  المستشار   خطاب  األستاذ  الدولة،  / السيد  مجلس  رئيس   ، ي

الحسيت   بتاري    خمحمد 
5/1/2010 

وتقدير من • العمومية   شكر  الجمعية  رئيس  الدولة،  رئيس مجلس  تناغو،  فريد  المستشار/  األستاذ  السيد 
ي  
ي العام القضائ 

 
، عىل إعداد  2014/ 2013للمحكمة اإلدارية العليا، إبان اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة ف

 مجموعات أحكام المحكمة اإلدارية العليا. 

كتور/ جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة، رئيس السيد األستاذ المستشار الد   شكر وتقدير من •
ي إعداد مجموعة تضم المبادئ القانونية 

 
الجمعية العمومية للمحكمة اإلدارية العليا، عىل الجهد المبذول ف

ي ثالثي   عاما، منذ إنشائها ىل نهاية أغسطس سنة 
 
ي قررتها دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة اإلدارية العليا ف

التى
 م. 2015

إىل السيد األستاذ المستشار/   2011/ 7/ 17السيد/ رئيس البورصة المرصية بتاري    خ  خطاب شكر وتقدير من   •
الدولة، اللجنة    رئيس مجلس  أداء  العاملي   عىل  من  المقدمة  التظلمات  بحث كافة  ي 

 
ف بعضويته  المشكلة 

ي 
 
ي اإلنجاز. بالبورصة المرصية، أثت  فيه عىل عمل اللجنة وما اتسمت به من دقة ف

 
 األداء والشعة ف

المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة السيد األستاذ المستشار/ محمد محمود خطاب شكر وتقدير من   •
تطوير منظومة العمل    جهود عىل    2021/ 3/ 20رئيس مجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاري    خ    ،حسام الدين 

ي بمجلس الدولة. 
 داخل إدارة التفتيش الفت 

ي بمجلس خطاب شكر وتقد •
ير من السيد األستاذ المستشار/ أنور أحمد إبراهيم، رئيس إدارة التفتيش الفت 

ي  عىل الجهد المبذول    2021/ 6/ 20الدولة بتاري    خ  
ي تطوير منظومة العمل داخل إدارة كرئيس للمكتب الفت 

 
ف

ي بمجلس الدولة. 
 التفتيش الفت 


