
 جامعة المنوفية  
 كلية الحقوق  

 

 
 البيانات الشخصية :

 0عمر التحيوى  دد/ محمود السي 0أ:االسم  

  0م81/7/8691 : تاريخ الميالد

 0فرع الخرطوم -م جامعة القاهرة8/7/8616-تاريخ التعيين:

 0م8/8/8660بجامعة المنوفية  :   -:تاريخ استالم العمل

  المدينة والتجارية  ترئيس قسم  المرافعاوأستاذ      -:ة ـــــــــــالوظيف

   لوحدة ضمان الجودة واالعتماد   المدير التنفيذى                

  منوفية –الباجور    906بحرى السكة الحديد الدور السادس شقة رقم   –برج حجازى   -: وانـــالعن
 المؤهالت العلمية :

 0بتقدير عام جيد جدا  –م 8619دور مايو سنة  –جامعة القاهرة  –ليسانس حقوق  -8

 0ول م بتقدير عام مقب8617دور مايو  ==–دبلوم الدراسات  العليا فى القانون الخاص جامعة القاهرة   -6
 0م بتقدير عام جيد 8611دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام جامعة القاهرة دور أكتوبر  -3

م عن رسالة بعنوان : " اتفاق التحكيم ، وقواعده فى 61/5/8665درجة الدكتوراه فى القانون فى  -1

 0م8661( لسنة 67قانون المرافعات ، وقانون التحكيم المصري رقم : )

 -: التدرج الوظيفي
  0م8/7/8616فرع الخرطوم بتاريخ  –جامعة القاهرة  –معيد بقسم قانون المرافعات  -8

( بتاريخ 5جامعة المنوفية بقرار األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة رقم ) –نقل إلى كلية الحقوق  -6

  0م89/8/8660

  م65/6/8660اعتبارا من  –مدرس مساعد بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة المنوفية  -3
  0م65/9/8665اعتبارا من  –مدرس بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة المنوفية  -1

م بقمرار 66/9/6001اعتبمارا ممن  –بكليمة الحقموق جامعمة المنوفيمة  –أستاذ مساعد بقسمم قمانون المرافعمات  -5

   0م1/7/6001(بتاريخ 8816رئيس الجامعة رقم )

( بتمماريخ 168م بقممرار رئمميس الجامعممة رقممم )  3/5/6005تبممارا مممن قممائم بعمممل رئمميس قسممم المرافعممات اع -6

 م 3/5/6005

اعتبارا من يندب سيادته للقيام بعمل وكيل كلية الحقوق بمدينة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -7

  55/9/4002بتاريخ  4552د/ رئيس الجامعة رقم 0تاريخ صدور قرار أ
وكيددل كليددة الحقددوق بمدينددة السددادات لشددئون خدمددة المجتمددع وتنميددة البيئددة  للقيددام بعمددليجدددد بدددب سدديادته  -2

  57/2/4009بتاريخ  5956د/ رئيس الجامعة رقم 0اعتبارا من تاريخ صدور قرار أ



د/ رئديس 0اعتبدارا مدن صددور قدرار أقيام سيادته بعمل وكيل الكلية لشئون خدمدة المجتمدع وتنميدة البيئدة  -9

  4055/4054للعام الجامعى  49/55/4055بتاريخ  2094الجامعة رقم 
د/ 0يجدد لسيادته قيامه بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمدع وتنميدة البيئدة اعتبدارا مدن صددور قدرار أ -50

  4054/4052للعام الجامعى  42/9/4054بتاريخ  5062رئيس الجامعة رقم 
د/ رئيس الجامعدة رقدم 0بقرار أ 49/7/4052أستاذ بقسم قابون المرافعات المدبية والتجارية اعتبارا من  -55

  6/2/4052بتاريخ  500

 مالجامعمة رقم أ.د/رئميس بكلية الحقوق شبين الكموم بقمرار  ةالمدنية والتجاري ترئيس قسم قانون المرافعا-86 

   86/1/6083بتاريخ  960

 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة واالعتماد  -83

بتددداريخ  429د/ رئددديس الجامعدددة رقدددم 0بقدددرار السددديد أ 5/2/4052 رئيسدددا لمجلدددس القسدددم اعتبدددارا مدددن -52

 ولمدة ثالث سنوات  57/7/4052

 المؤتمرات العلمية

 59-52المؤتمر العربى الثالث للقابون التجارى والبحرى كلية النقل الدولى اللوجيستيات  -                       

  4009إبريل 

 الحلقـات الدراسية
  5995ديسمبر  52-50استدامة وازدهار المدينة والبيئة  –ت الجغرافية بظم المعلوما -     

 دورات تنمية المهارات
 5/2/4005وحتى  4/2دورة االتجاهات الحديثة فى التدريس فى الفترة من  -      

  49/55/4002وحتى  47/55دورة مهارات العرض الفعال فى الفترة من  -

  6/54/4002وحتى  2/54رة من دورة إدارة الوقت وضغوط العمل فى الفت -

  52/54/4002وحتى  55/54دورة المهارات اإلدارية فى الفترة من  -

  46/2/4005وحتى  42/2دورة موضوعات مختارة فى التدريس فى الفترة من  -

  54/7/4005وحتى  9/7فى الفترة من دورة التطوير التنظيمى  -

  52/7/4005وحتى  56/7دورة أخالقيات وآداب المهنة فى الفترة من  -    

 محاضر  
  4007بوفمبر  44-55غرفة التحكم المصرية " بربامج التحكيم فى القابون المصرى والقواعد الدولية  -    

 4007سبتمبر  2 – 5التحكيم فى القابون المصرى والقواعد الدولية  -    

  4002مايو  55 -55 –دبى  – المحكمين الدوليين إلعدادالبربامج اإلقليمى الرابع  -    

  4002مارس  44-55إلعداد المحكمين الدوليين البربامج اإلقليمى الثالث   -    

 النشاط العلمى
 بشبين الكومالحقوق كلية داخل                 

 قابون المرافعات المدبية والتجارية الفرقة الثالثة تدريس  -   

 التنفيذ الجبرى الفرقة الرابعةتدريس  -    
 الفرقة الثالثة والرابعة باللغة الفربسيةقابون المرافعات والتنفيذ الجبرى تدريس  -    

 تدريس مادة قابون المرافعات والرسوم القضائية لطالب التعليم المفتوح  -   
 بكلية الحقوق بمدينة السادات  



 تدريس قابون المرافعات للفرقة الثالثة  -

 رابعة تدريس مادة التنفيذ الجبرى للفرقة ال  -

 تدريس مادة التدريب القابوبى للفرقة الثابية  -
 تدريس مادة المرفعات والتنفيذ الجبرى للفرق الثالثة والرابعة باللغة الفربسية   -

 االنتدابات الخارجية

 ة بالساداتيماجستير ودكتوراه بمعهد الهندسة الوراث –تدريس مادة قابون البيئة لطلبة الدبلوم  -

 ضية " بالساداترياالتربية ال –فنادق السياحة وال –تربية الكليات " لطلبة بسان تدريس مادة حقوق اإل -

 تدريس مادة التشريعات السياحية والفندقية بكلية السياحة والفنادق بالسادات للفرق الثالثة والرابعة  -
 -معهد النقل الدولى  لوجستيات التقاضى –للنقل البحرى  العربيةاألكاديمية    -

 لمواد المدبية والتجارية الخبرة فى ا
 اإلسكندرية   قوحقالتحكيم فى المواد المدبية والتجارية لدبلوم الدراسات العليا ب -

 الرسائل المنفردة التى أشرف عليها  
 االسم العنوان

 عالء إبراهيم عبد الاله اعتبار اإلجرام كأن لم يكن فى قابون المرافعات

 أدهم محمد شبل محمد الشرقاوى  اتالتوفيق بين الخصوم فى قابون المرافع

 الرسائل المشتركة التى أشرف عليها  
 االسم العنوان 

 حسابينأيمن عبد الرؤف على النطاق الموضوعى للطعن بالنقض فى المواد المدبية 

 هيكل جمال أحمد سيد أحمد  االتفاق اإلجرائى فى قابون المرافعات المدبية والتجارية

الشخصى الزمنى "  –الموضوعى بطاق خصومة التحكيم 

 دراسة مقاربة بين القابون المصرى والفربسى " 

 شاهين أحمد تهامى محمد السيد 

دور سلطان اإلدارة فى مجال التحكيم فى التشريعين المصرى 

 والمقارن 

محمد فوزى حسن عبد الرحيم 

 عمران 

 ضمابات التقاضى األساسية فى مجال التحكيم " دراسة مقاربة بين

 القابون المصرى والفربسى " 

 عفت على عبد الشكور

طرق وأدلة اإلثبات أمام المحكمة دراسة مقاربة بين القابون المدبى 

 والمصرى والفربسى

 محمد محمد على مسعود حجاج

صورة من صور ى ومدى اعتبارها فكرة اإلساءة فى المجال اإلجرائ

 التعسف فى استعمال الحق

   ىأحمد طالب محمد الكندر

 رسيادته لتقديمه إلى من يهمه األموقد أعطى له هذا البيان بناء على طلب 

 يعتمد     المدير العام    شئون هيئة التدريس      مدير اإلدارة     

                                                                                                                                                   

 عميد الكلية

 {ابو الخير احمد عطيةد/  0}أ             



 


