
 

 
 ــةــبيــان حال    
 البيانات الشخصية:

ـــ  ــع 0أ -:    االســـــــــــــــ ــم محم ــع ى  د/ محم

 الصافورى.

 م.1491/ 1/ 5  -: تاريــخ الميـــــالد

 م.1411/ 3/ 72  -تاريـــخ التعييـــن:

 م.1411/ 9/ 71 -:  لتاريخ استالم العم

   فلسفة القانون وتاريخه متفرغ بقسم أستاذ - :  وظيفــــــــــةــــال

  اريخهرئيس قسم فلسفة القانون وت -:             

 المدير السابق لمركز التعليم المفتوح بالجامعة -:         

 المؤهالت العلمية:
 1791  ليسانس حقوق جامعة القاهرة -1

 م.1792دبلوم الدراسات المتعمقة فى القانون المقارن من جامعة باريس دور مايو  -2
 م.1792دبلوم الدراسات المتعمقة فى تاريخ النظم من جامعة باريس دور أكتوبر  -1

 م.1791نوفمبر  2دكتوراه فى القانون من جامعة باريس  -4

 التدرج الوظيفى:
 111د/   رئميس الجامعمة رقمم 0بقمرار السميد  أ م1799/ 1/ 29مدرس بقسمم تماريخ القمانون ااتبمارا  ممن  -1

  9/5/1799بتاريخ 

/ 9بتماريخ ( 925م بقمرار رئميس الجامعمة رقمم:  1771/ 11/ 21أستاذ مسااد بذات القسم ااتبمارا  ممن  -2
 م.1771/ 12

 727بقممرار رئمميس الجامعممة رقممم  م17/12/1771ااتبممارا مممن فلسممفة القممانون وتاريخممه قسممم  سقممائم بعمممي رئممي -1

 0م 29/12/1771بتاريخ 

بقمرار رئميس  1771/ 12/ 17ااتبمارا  ممن  فلسمفة القمانون وتاريخمه تجديد قيمام سميادته بعممي رئميس  قسمم -4

 1/1/2001م وحتى 1779/ 1/ 9( بتاريخ : 199   الجامعة رقم

م بقممرار رئمميس 1799/ 5/ 2مممن  البيلممة ااتبممارا قممائم بعمممي وكيممي الشليممة لةمملون مدمممة المجتممم  وتنميممة  -5

   م1779/ 1/5( بتاريخ 494  ، الجامعة رقم

بقمرار رئميس الجامعمة  2001/ 1/1قائم بعممي وكيمي الشليمة لةملون الدراسمات العليما والبتمور ااتبمارا  ممن  -1

 م5/7/2005وذلك حتى   م1/1/2001بتاريخ ( 292  رقم ،

بتمماريخ  1205بقممرار رئميس الجامعممة رقمم  29/5/2009أسمتاذ بقسممم فلسمفة القممانون وتاريخمه ااتبممارا  ممن -9

19/1/2009 
بتمماريخ  1241د/ رئمميس الجامعممة رقممم 0رئمميس قسممم فلسممفة القممانون وتاريخممه ااتبممارا  تمماريخ دممدور قممرار السمميد أ -9

21/1/2009  
 4125بقمرار رئميس الجامعمة رقمم  21/7/2009لمركز التعليم المفتوح لمدة امام ااتبمارا  ممن تماريخ  تعيينه مديرا   -7

 21/7/2009بتاريخ 

  20/11/2009بتاريخ  2949د/ رئيس الجامعة رقم 0بقرار السيد أ 5/1/2009أستاذ متفرغ ااتبارا  من   -10
بتمممماريخ  1149يس الجامعممممة رقممممم د/ رئمممم0رئمممميس قسممممم فلسممممفة القممممانون وتاريخممممه ااتبممممارا مممممن دممممدور قممممرار أ -11

22/1/2011   



د/ رئميس الجامعمة رقمم 0بقمرار أ  1/9/2012قسمم فلسمفة القمانون وتاريخمه ااتبمارا ممن ل ارئيسمتجديد تعيين سيادته  -12

  11/9/2011بتاريخ   402
معمة رقمم د/ رئميس الجا0بقمرار أ  1/9/2011تجديد تعيين سيادته رئيسما لقسمم فلسمفة القمانون وتاريخمه ااتبمارا ممن  -11

  2011/2014للعام الجامعى   17/9/2011بتاريخ   117

د/ رئميس الجامعمة رقمم 0بقمرار أ  1/9/2014تجديد تعيين سيادته رئيسما لقسمم فلسمفة القمانون وتاريخمه ااتبمارا ممن  -14

 أو لتين وجود أستاذ بالقسم  11/9/2015وحتى   22/9/2014بتاريخ   271

د/ رئميس الجامعمة رقمم 0بقمرار أ  1/9/2015ة القمانون وتاريخمه ااتبمارا ممن تجديد تعيين سيادته رئيسما لقسمم فلسمف -15

 أو لتين وجود أستاذ بالقسم  11/9/2011وحتى   5/9/2015بتاريخ   19

 

 -:والثقافى   العلميالنشاط  
 المؤلفات -أوالً :

 فى العصرين االسالمى والتديث   تاريخ القانون المصرى -1

 القانون المصرى القديم -2

 القانونية القديمة لدى اليهود واإلغريق والرومانالنظم  -3

 القانون الرومانى -4

 األبحاث الع مية -ثانيًا :

 فشرة القانون لدى فالسفة المسيتية  -1

 تتوالت الفشر القانونى المصرى -2

 الترية السياسية   بالفرنسية ( ى متاولة ف -3

 نةأة فشرة الةخصية القانونية   بالفرنسية (  -4

 يهودنظرات فى الةريعة ال -5

  فشر ونظم العرب قبي اإلسالم  -6

    الثقافيالنشاط   -ثالثًا :

الى الطالب  الطالبية واإلشراف  االجتمااى لسيادته نةاط بارز فى أامال الريادة  

  واالشتراك فى الرحالت العلمية لطلبة الشلية  .

 المهمات العلمية
  2005ن أول مارس بفرنسا ( ولمدة شهر ااتبارا م –مهمة المية بجامعة  ريمز 

 اذ زائر ـتـــــــــأس
أستاذ زائر لتدريس مادة تاريخ النظم القانونية واالجتمااية  وذلك مالل الفصي الدراسى األول  -  

 بشلية الةرطة بدبى  2001/2002للعام الجامعى 

اليمينية أستاذ زائر لشلية الةريعة والقانون قسم القانون الخاص  بجامعة دنعاء  بالجمهورية  -  

  2003/2004وذلك إللقاء متاضرات فى فلسفة القانون وتاريخه لطلبة الدراسات العليا بها للعام الجامعى 

 الدورات التدريبية 
هارات    قعرات وم ية  كز تنم ية بمر ية اآلت لعورات التعريب صل ى م ا ح

 السادة أىضاء هيئة التعريس بجامعة المنوفية

   22/1/2002وحتى  22/1لفترة من فى ا واالاتمادتوكيد الجودة  -

   00/1/2002وحتى  22/1السااات المعتمدة فى الفترة من  -

   22/5/2002وحتى  22/5الجوانب القانونية بالجامعات فى الفترة من  - 

   5/6/2002وحتى  0/6فى الفترة من  تصميم المقرر  -

    12/6/2002حتى  10/6فى الفترة من  إدارة البتث العلمى  -



 أعطي  له هذا  البيان بناء  على طلبه سيادته  لتقديمه إلى من يهمه األمر وقد
 يعتمد               المدير العام          مدير اإلدارة  التدريس  شلون هيلة        

عميدددددد               

 الكلية

                     

عباس مبروك أ.د/  }

 {الغزيرى 



 


