جامعة المنوفية
كلية الحقوق
شئون هيئة
التدريس

البيانات الشخصية:
االســــــــــــم:أ 0د /عبد هللا حنفى عبد العزيز خليفة.
تاريــخ الميــالد4691/7/41 :م.

تاريــخ التعيين 4697/6/41 :م
تاريخ استالم العمل4697/41/3 :م .
الوظيفــــــــــة :أستاذ مساعد بقسم القانون العام.
األجازات الخاصة -:أجازة خاصة بدون مرتب اعتبارا من يوليو  1001وحتى 1042/1/12
للتعاقد للعمل بأكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية بالكويت

المؤهالت العلمية:
-4
-1
-3
-1

ليسانس حقوق القاهرة دور مايو  4699تقدير جيد جداً.
دبلوم القانون العام حقوق عين شمس دور أكتوبر 4696م بتقدير جيد.
دبلوم العلوم اإلدارية حقوق عين شمس دور مايو 4660م بتقدير جيد.
درجةة الةدكتوراف ةةى ال قةوق جامعةةة عةين شةةمس 4667/44/6م بتقةدير جيةةد جةدا مةةة مرتبةة ال ةةر
وتبادل الرسالة مة الجامعات األخرى.

التدرج الوظيفى:
.a
.b
.c
.d
.e
.f

معيد بقسم القانون العام حقوق المنو ية اعتباراً من 4697/6/41م.
مدرس مساعد بقسم القانون العام حقوق المنو ية اعتبارا من 4660/44/9م.
مدرس بقسم القانون العام حقوق المنو ية اعتباراً مةن 4667/41 /19م بقةرار ريةيس
الجامعة رقم )1 1( :بتاريخ 4669/4/1م.
أستاذ مساعد بقسم القانون العام اعتبارا من  1043/9/11بقرار أ0د/ريةيس الجامعةة
رقم  26بتاريخ 1043/7/1
أمين اللجنة الفرعية للتعليم المفتوح بكلية ال قوق جامعة المنو ية
عضواً لمجلس إدارة الخدمة العامة بكلية ال قوق جامعة المنو ية اعتبارا مةن صةدور
قرار السيد أ0د /رييس الجامعة رقم  1916بتاريخ 1049/44/14

وقد أعطى له هذا البيان بناء على طلب
سيادته لتقديمه إلى من يهمه األمر
شئون هيئة التدريس
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دورات تنمية المهارات
 دورة إدارة الب ث العلمى ( )4ى الفترة من  2/19وحتى 1009/2/30 توكيد الجودة واالعتماد ى الفترة من  9/1وحتى 1009/9/2 االتجاهات ال ديثة ى التدريس ى الفترة من  9/49وحتى 1009/9/10 استخدام التكنولوجيا ى التدريس ى الفترة من  7/1وحتى 1009/7/1 -دورة تصميم المقرر

المؤلف ات العلمية

 القضاء اإلدارى " اإللغاء والتعويض والتأديب " الجزء الثانى باالشتراك مة أ0د /عبد العظيم عبد
السالم و د /ه ام م مد البدرى  4666م
 قضاء التعويض "مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية " دار النهضة العربية  1000م "
 القضاء اإلدارى " الكتاب الثانى – الن اط اإلدارى "  1004/1000حقوق المنو ية
 رقابة الم كمة الدستورية العليا على دستورية القوانين ى مصر دروس عملية لطلبة الفرقة األولى
باالشتراك مة أ0د /عبد العظيم عبد السالم
 العقود اإلدارية " الكتاب األول " ماهية العقد وأحكام إبرامه ( دار النهضة العربية ) 1004
دور النقابات ى ال ياة الدستورية دراسة مقارنة ( دار النهضة العربية ) 4669

األنشطة التدريسية ....

( ق ام بتدريس المواد اآلتية )

 مرحلة الليسانس







القانون الدستورى
القانون اإلدارى
القضاء اإلدارى
العقود اإلدارية
اإلدارة العامة
ال قوق وال ريات العامة
األمن االجتماعى

شارك فى أعمال االمتحانات بف اعلية ،
ويتمثل ذلك فى اآلتى -:

 عضو كنترول مرحلة الدراسات العليا
 عضو كنترول مرحلة االنتظام واالنتساب
 اإلسهام بفاعلية ى ظهور م روع بنك األسئلة التقيمية للمواد الدراسية المختلفة

المؤتمرات والندوات
 -4المؤتمر العلمى األول بكلية ال قوق جامعة المنو ية عن الم اكم االقتصادية
 - 1شارك بال ضور والنقاش العديد من الندوات والمؤتمرات ب قوق المنو ية

 - 3متابة لكل الفعاليات القانونية واالقتصادية والسياسية على الساحة المصرية

عضوية الجمعيات العلمية
 -عضو الجمعية المصرية لالقتصاد والعلوم السياسية
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