
 
 
 
 

                                                               

 بيــــــان حالــــــة

 
 البيانات الشخصية:

 د/ عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف. -االســــــــــــم:

 م.11/6/1661 -تاريــخ الميــالد:

 م96/8/1686  -تاريــخ التعيين :

 . م9/19/1661 -تاريخ استالم العمل:

 بقسم القانون العام. أستاذ مساعد -الوظيفــــــــــة:

 األجازات الخاصة : 
   أجااا خ صا ااد لعاادخ عااام لشععااق مستياااوا رانونرااا لااو لي التيبرااد  التعشاارم بد لااد ر ااي  اا  ال تاايخ ماا

   21/1/9112 حت  92/19/9112

   91/6/9111أجا خ صا د لشتعارد لشععق بجامعد العشك سعود بالععشكد العيبراد الساعودلد اعترااوا ما 

  16/1/9116 حت  

   حتااا   2/6/9111أجااا خ لعاادخ عاااام لعيا قااد الم جااد بالععشكاااد العيبرااد السااعودلد  ااا  ال تاايخ ماا 

19/6/9111 

  حتاا   12/6/9111 اا  ال تاايخ ماا   أجااا خ صا ااد لشتعارااد لشععااق بجامعااد الياااورد بد لااد ا ماااوا 

8/1/9119  

 المؤهالت العلمية:
a.  جامعد القاهيخ. - م  كشرد الحقوق 1686بتقدلي جرد جداً  لرسانس الحقوق د و مالو 

b.  القاهيخ. جامعد - حقوقكشرد البتقدلي عام جرد م   1661دبشوم العشوم ا داولد د و أكتوبي 

c.  القاهيخ. جامعد - حقوقال كشرد دلي عام جرد م بتق 1669دبشوم القانون العام د و مالو 

D   .  م.21/1/9111     جامعد القاهيخ بتقدلي جرد جداً  -كشرد الحقوق  دوجد الدكتوواه    الحقوق م 

 التدرج الوظيفى:
  م96/8/1686ون العام اعتراواً م  معرد بقسم القان (1

 م.16/6/1669مدوس مساعد بقسم القانون العام اعتراواً م   -9

 م92/6/9111مدوس بقسم القانون العام اعتراواً م   -2

 جامعة المنوفية

 كلية الحقوق

إدارة الشئون 

 اإلدارية

شئون هيئة 

         التدريس



 1188د/ وئاارس الجامعااد وراام 1بقااياو أ 21/2/9116أسااتاذ مساااعد بقساام القااانون العااام اعتراااوا ماا   -4

   21/2/9116بتاولخ 

 -المؤلف ات واألبحاث العلمية :
 التييلع  " دواسد مقاوند"  لالنحيافالععالجد القضائرد  السراسرد  -1

 لدالعقود ا داو -9

 رضاء التعولض  -2

د/ منصاوو محعاد 1أ ما  باالشاتيا حعالد الحقوق  الحيلا  العامد    رضاء العحكعد الدستوولد العشرا    مصاي  -4

 أحعد 

 -النشاط العلمى :
 جامعد العنو رد –بكشرد الحقوق  القانون الدستووى  تدولس مادخ -

  9111/9119م الدواس  عد ع  العاتدولس مادخ العقود ا داولد ل الب ال يرد الياب -
  9112/ 9119مادخ القانون ا داوى ل الب ال يرد الثانرد ع  العام الجامع  تدولس  -

 م  9119/9112رضاء التعولض " ل الب ال يرد الثالثد ع  العام الجامع   –تدولس مادخ القضاء ا داوى " رضاء ا لغاء  -

 م  9114/9112بكشرد الحاسرا   الععشوما  ع  العام الجامع   تدولس مادخ حقوق ا نسان ل الب ال يرد األ ل  -

  9112/9116رضاء التعولض ل الب ال يرد الثالثد ع  العام الجامع   –تدولس مادخ القضاء ا داوى  -

  9112/9116تدولس مادخ التدولب القانون  ل الب ال يرد األ ل  ع  العام الجامع   -

  9112/9116ب ال يرد األ ل  بكشرد النندسد بعنوف ع  العام الجامع  تدولس مادخ حقوق ا نسان ل ال -

  9112/9116تدولس مادخ ا داوخ العامد ل الب الدواسا  العشرا " دبشوم العشوم ا داولد " ع  العام الجامع   -

  9116/9111ام الجامع  تدولس مادخ القضاء ا داوى " رضاء التأدلب ، رضاء ا لغاء " ل الب ال يرد الثالثد ع  الع -

  9116/9111تدولس مادخ العقود ا داولد ل الب ال يرد اليابعد ع  العام الجامع   -

جامعد العشك سعود  –تدولس مادخ روانر   مرادئ العقاطعد العيبرد بنظام الساعا  الععتعدخ بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد  -

  9111/9118 بالععشكد العيبرد السعودلد لشعام الجامع 

جامعد  –بنظام الساعا  الععتعدخ بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد نظام مجشس الو واء بالععشكد العيبرد السعودلد تدولس مادخ  -

  9111/9118العشك سعود بالععشكد العيبرد السعودلد لشعام الجامع  

جامعد العشك سعود بالععشكد العيبرد  –د  العشوم السراسرد بنظام الساعا  الععتعدخ بكشرد األنظع القضاء ا داوىتدولس مادخ  -

  9111/9118السعودلد لشعام الجامع  

جامعد العشك سعود  –تدولس مادخ روانر   مرادئ العقاطعد العيبرد بنظام الساعا  الععتعدخ بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد  -

  9118/9116بالععشكد العيبرد السعودلد لشعام الجامع  
جامعد  –تدولس مادخ نظام مجشس الو واء بالععشكد العيبرد السعودلد بنظام الساعا  الععتعدخ بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد  -

  9118/9116العشك سعود بالععشكد العيبرد السعودلد لشعام الجامع  

جامعد العشك سعود بالععشكد العيبرد  –السراسرد تدولس مادخ القضاء ا داوى بنظام الساعا  الععتعدخ بكشرد األنظعد  العشوم   -

  9118/9116السعودلد لشعام الجامع  

  9116/9111ع  العام الجامع  ) دبشوم العشوم ا داولد (  تدولس مادخ العقود ا داولد ل الب الدواسا  العشرا -

 9116/9111لد ( ع  العام الجامع  تدولس مادخ العقود ا داولد ل الب الدواسا  العشرا ) دبشوم العقود ا داو -

  9116/9111تدولس مادخ النظم السراسرد ل الب ال يرد األ ل  " بينامج العشرم القانون  الع توح  " لشعام الجامع   -

  9116/9111تدولس مادخ التدولب القانون  ل الب ال يرد  األ ل  لشعام الجامع   -

جامعد العنو رد لشعام الجامع  بعنوف األ ل  بكشرد النندسد ا لكتي نرد تدولس مادخ حقوق ا نسان ل الب ال يرد  -

9116/9111  

 9116/9111ع  العام الدواس   " بينامج التعشرم القانون  الع توح "تدولس مادخ العقود ا داولد ل الب  -
  9116/9111عام الجامع  ع  ال الدواسا  العشرا" دبشوم القانون العام "تدولس مادخ القانون ا داوى ل الب  -

رضاء التعولض " ل الب ال يرد الثالثد ع  العام الجامع   –" رضاء ا لغاء  ا داويتدولس مادخ القضاء  -

9116/9111  

 9116/9111تدولس مادخ ا داوخ العامد ل الب الدواسا  العشرا " دبشوم العشوم ا داولد " لشعام الجامع   -



  السابقد بكشرد الحقوق بعدلند  السادا  صالل  تيخ ترعترنا لجامعد العنو رد االنتداب لتدولس العواد -

بكشرد  81 طشرا  اليعرد  21تدولس ) مادخ مساق ( القانون الدستووى بنظام الساعا  الععتعدخ ل الب اليعرد  -

 بد لد ا ماوا  العيبرد العتحدخ نصوو  كاالقانون جامعد الياورد  يع 

بكشرد القانون جامعد  81 طشرا  اليعرد  21(  ل الب اليعرد  9( ، )1ق ( القانون ا داوى)تدولس ) مادخ مسا

 بد لد ا ماوا  العيبرد العتحدخ نصوو  كاالياورد  يع 

بكشرد القانون جامعد الياورد  يع  81 طشرا  اليعرد  21تدولس ) مادخ مساق ( رانون حعالد الررئد ل الب اليعرد 

  ماوا  العيبرد العتحدخبد لد ا نصوو  كا

بكشرد القانون جامعد الياورد  يع  81 طشرا  اليعرد  21تدولس ) مادخ مساق ( مناهج الرحث العشع  ل الب اليعرد 

 بد لد ا ماوا  العيبرد العتحدخ نصوو  كا

   -: نشاطات أخرى
 -: القيام بإلقاء محاضرات فى كل من -

 القادخ  بالقاهيخ  ميكم إعداد .1

 تدولب العيكمى بو اوخ المواعد إداوخ ال .9

 ميكم الدواسا  الوطنرد بالعنو رد .2

 أكادلعرد السادا  لشعشوم ا داولد بالقاهيخ  .4

 ميكم إعالم مدليلد التحيلي بالرحريخ  .2

 ميكم النرق لإلعالم بالعنو رد  .6

 ميكم إعالم شعال  شيق القاهيخ  .1

 ميكم التحكرم الد ل  التحاد العحامر  الد ل   ا  يلق   .8

 كعضو بمجلس الدولة المصرى لعمل ا -

 العمل  مستشارا قانونيا لمعالى السيدة وزيرة التربية والتعليم بدولة قطر  -

جامعة الملك سعود بالمملكة العربية  –العمل أستاذ مساعد بكلية األنظمة والعلوم السياسية  -

 السعودية 

بدولة اإلمارات العربية  نخور فكاالعمل أستاذ مساعد بكلية القانون جامعة الشارقة فرع  -

 المتحدة 

 -الدورات التدريبية :
 د وخ إعداد الععشم الجامع   -

 تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس جامعة المنوفية  
 99/1/9116 حت   91/1/9116   ال تيخ م   تصعرم العقيو - 

 18/1/9116 حت   12/1/9116   ال تيخ م  التدولس باستخدام التكنولوجرا   -

 99/2/9111 حت   91/2/9111   ال تيخ م   توكرد الجودخ  االعتعاد -

   96/1/9111 حت   91/2/9111   ال تيخ م   الجوانب القانونرد بالجامعا  -

 19/6/9111 حت   11/6/9111إداوخ الرحث العشع     ال تيخ م   -

 د وخ ميي عا  الرحوث التنا سرد العحشرد  العالعرد  -

 رد األ ل  ألعضاء هرئد التدولس جامعد العشك سعود بالععشكد العيبرد السعودلد   الد وخ التأسرس -

 Windows – Microsoft -د وا  الحاسب اآلل  م  كشراد الحاسارا   الععشوماا  جامعاد العنو راد  ا  اآلتا    -

Word – Microsoft Power Point – Interne   

  -عضوية اللجان والهيئات العلمية :
   9111سم القانون العام بكشرد الحقوق جامعد العنو رد منذ عام  عضو مجشس ر -



جامعاد العشاك ساعود بالععشكاد العيبراد الساعودلد  –عضو مجشس رسم القانون العام بكشرد األنظعد  العشوم السراسارد  -

   9111/9116   ال تيخ م  

   9116 /9112عضو لجند الععتحنر  بكشرد الحقوق جامعد العنو رد  -

 9116/9111جامعد العنو رد   –لجودخ  االعتعاد بكشرد الحقوق عضو  حدخ ا -

   9116/9111جامعد العنو رد  –عضو لجند الررئد  صدمد العجتع  بكشرد الحقوق  -
  9116 حت  9111م    جامعد العشك سعود بالععشكد العيبرد السعودلد    ال تيخعضو لجند معادلد العقيوا  التييلعرد  الينادا  بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد  -

  9116 حت  9111بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد جامعد العشك سعود بالععشكد العيبرد السعودلد    ال تيخ م     العرتعثر عضو لجند الععردل   -
  9116 حت  9111برد السعودلد    ال تيخ م   عضو لجند التدولب  الند ا   االتصال العشع   بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد جامعد العشك سعود بالععشكد العي -

 حتا  9111عضو لجند العننجرد  الدواسا  العشرا بكشرد األنظعد  العشوم السراسارد جامعاد العشاك ساعود بالععشكاد العيبراد الساعودلد  ا  ال تايخ ما    -

9116  

  9116 حت  9111لععشكد العيبرد السعودلد    ال تيخ م   عضو  حدخ القراس  التقولم  بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد جامعد العشك سعود با -

  يع صوو  كان  –جامعد الياورد  –عضو لجند الند ا   الشقاءا  الثقا رد بكشرد القانون  -

  يع صوو  كان  –جامعد الياورد  –عضو الشجند االجتعاعرد بكشرد القانون  -

  يع صوو  كان  –امعد الياورد ج –عضو لجند التحقرق    مخال ا  ال شرد  بكشرد القانون  -

  يع صوو  كان   –جامعد الياورد  –وئرس لجند العكترد بكشرد القانون  -

 -:واإلرشادات األكاديمياإلشراف على الرسائل الجامعية واألبحاث  
 ا شياف عش  العدلد م  أبحاث طالب عدخ  يق دواسرد -1

دبشوم العقودى  – العشوم ا داولد -القانون العام  ))  وما شياف عش  العدلد م  أبحاث طالب الدواسا  العشرا بدبش -9

)) 

ععراد كشراد د/ عرد العظرم عرد السالم عرد الحعرد   1( وسالد جامعرد باالشتيا  م  السرد أ ثالث ا شياف عش  عدد )  -2

كشراد الحقاوق جامعاد  –وئارس رسام القاانون العاام  –د/ محعد جعال عثعان جريلاق 1جامعد العنو رد سابقاً  السرد أ –الحقوق 

  جامعد حشوان حالراً   –العنو رد سابقاً ،  وئرس رسم القانون العام بكشرد الحقوق 

جامعااد العشااك سااعود بالععشكااد العيبرااد  –ا شااياف عشاا  العدلااد ماا  أبحاااث ال ااالب بكشرااد األنظعااد  العشااوم السراساارد  -4

 السعودلد 

بد لاد ا مااوا  العيبراد    كاانو وبجامعاد اليااورد  ايع صا –  نونا شياف عش  العدلد م  أبحاث ال الب بكشرد القاا -2

  العتحدخ
 ا شياف األكادلع  ل الب بعض ال يق الدواسرد بكشرد األنظعد  العشوم السراسرد جامعد العشك سعود بالععشكد العيبرد السعودلد  -6

ورد  ايع صاوو  كاان  بد لاد ا مااوا  العيبراد بكشراد القاانون بجامعاد الياا –ا شياف األكادلع  ل الب  بعاض ال ايق الدواسارد -1

 العتحدخ 

 -شهادات التقدير :
جامعاد القااهيخ لشحا اق عشا  أعشا  تقادلي بعاادت  االرتصااد  االرتصااد السراسا  لشعاام  –شنادخ الت وق العشع  م  كشرد الحقاوق  .1

 الجامع  

  ((1682 /1686 – 1686/1681  )) 

  1688/1686شحا شر  عش  أعش  تقدلي بعادخ القانون  الد ل  الخاص لشعام الجاملقاهي لشنادخ الت وق م  كشرد الحقوق جامعد ا .9

  1688/ 1681لشعام الجامع   شنادخ تقدلي م  كشرد الحقوق جامعد القاهيخ  لشحا شر  عش  التيترب األ ل    ال يق الثانرد .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    واه  اااااااا  الحقااااااااوق                                                                                                                شاااااااانادخ تقاااااااادلي ماااااااا  كشرااااااااد الحقااااااااوق جامعااااااااد القاااااااااهيخ  لحصااااااااول  عشاااااااا  دوجااااااااد الاااااااادكتو .4

  9111بتقدلي جرد جدا عام 

 9111/9111د/ لحرا  الجعاق  ا  العاام الجاامع  1عشا  جاائمخ أ شنادخ تقدلي  تننئد ما  كشراد الحقاوق جامعاد القااهي لحصاول   .2

 لشحا ق عش  أعش  تقدلي    وسالد الدكتوواه    القانون الدستووى 

 شنادخ تقدلي م  معند إعداد القادخ بحشوان .6

 شنادخ م    اوخ التيبرد  التعشرم بد لد ر ي بأن  كان حس  السريخ  السشو  طوال مدخ صدمت  بنا  .1

جامعد العشك سعود بالععشكد العيبرد السعودلد بأن  كان حس  السريخ  الساشو   مثااالً  –شرد األنظعد  العشوم السراسرد شنادخ م  ك .8

 لتحدى ب     األصالق  العشم صالل  تيخ ععش  بنا



وقد أعطى له هذا البيان بناء على طلب 

 سيادته لتقديمه إلى من يهمه األمر
 دارة          مدير اإل    شئون هيئة التدريس  

                           المدير العام        

 يعتمد 

                              

 عميد الكلية      

             

أبوووو ال يووور د/ 0} أ 

 {أحمد عطية 



 


