
 

 

                                                                        

                                                                 

 

 
 صيةالبيانات الشخ  
 

 د/ منصور محمد أحمد محمد.. أ  -االســــــــــــم:

 م.11/11/1191 -تاريــخ الميــالد:

 م 19/11/1111  -تاريــخ التعيين :

 .م بوظيفة معيد31/1/1111  -تاريخ استالم العمل:

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -الوظيفــــــــــة:

   قسم القانون العامورئيس أستاذ **                                    

  المدير األكاديمي لشعبة دراسة القانون باللغة اإلنجليزية  **             

  

 لمؤهالت العلمية      ا       

 

 
 جامعة المنوفية بتقدير جيد جداً. 3993دور مايو  -ليسانس حقوق** 

 جامعة عين شمس بتقدير جيد. 3991ايو دبلوم القانون الجنائى دور م** 

 جامعة المنوفية بتقدير جيد. 3991م دور مايو  دبلوم القانون العا** 

مةةع التوةةةية بابةةع الرسةةالة علةةى نفقةةة  -درجةةة الةةدكتورا  فةةى الاقةةوق جامعةةة القةةاير  بتقةةدير جيةةد جةةداً ** 

 .م12/31/3999الجامعة فى 

 

 

 

 التدرج الوظيفى     

 
 م.31/33/3993العام اعتباراً من معيد بقسم القانون  -

 جامعة المنوفية       

 كلية الحقوق              

  إدار  الشئون اإلدارية        

 دريسشئون ييئة الت          



( 111م بقرار رئيس الجامعة رقم: )13/2/3991مدرس مساعد بقسم القانون العام اعتباراً من  -

 م.13/2/3991بتاريخ 
( بتاريخ 3133م بقرار رئيس الجامعة رقم: )12/1/1222مدرس  بقسم القانون العام اعتباراً من  -

 م.33/1/1222
بتاريخ  1113د/ رئيس الجامعة رقم 2بقرار السيد أ 12/31/1229قانون العام اعتبارا من بقسم الأستاذ مساعد  -

19/31/1229   

د/ رئيس 2اإلشراف على قسم القانون العام بكلية الاقوق بمدينة السادات اعتبار من تاريخ ةدور قرار  أ -

 13/2/1232وحتى  1229/1232وذلك للعام الجامعى  1/3/1232بتاريخ  31الجامعة رقم 

بتاريخ  1191د/ رئيس الجامعة رقم 2قسم القانون العام باقوق السادات اعتبارا من ةدور قرار أ رئيس -

3/9/1233   

د/ رئيس 2وكيل كلية حقوق السادات لشئون التعليم والاالب اعتبارا من تاريخ ةدور قرار السيد أ -   

 1233/1231للعام الجامعى  19/33/1233بتاريخ  1293الجامعة رقم 

د/ رئيس الجامعة رقم 2قائم بعمل رئيس قسم القانون العام باقوق السادات اعتبارا من ةدور قرار أ - 

  1231/1231للعام الجامعى   11/9/1231بتاريخ  3219
يخ بتار 23بقرار عميد الكلية رقم األشراف على مجلة العلوم القانونية واالقتصادية بكلية الاقوق جامعة المنوفية  -

1/1/1233  

بتاريخ  1123د/ رئيس الجامعة رقم 2بقرار أ 11/1/1233أستاذ بقسم القانون العام اعتبارا من  -

11/1/1233 

  1/1/1233بتاريخ  1131د/ رئيس الجامعة رقم 2رئيس قسم  القانون العام اعتبارا من ةدور قرار أ -

د/ رئيس الجامعة رقم 2بقرار أ 3/33/1233ن مديرا لقسم دراسة القانون باللغة اإلنجليزية اعتبارا م -

 ولمد  ثالث سنوات  32/33/1233بتاريخ  3332

  1233/1231عضو مجلس تأديب أعضاء ييئة التدريس  جامعة مدينة السادات للعام الجامعى  -

 113د/ رئيس الجامعة رقم 2وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من ةدور قرار أ -

  32/1/1231بتاريخ 
 

 

 

 األعباء الدراسية     

 

 
 )تدريس التابيقات العملية لالبة الفرقة األولى فى ماد  القانون الدستوري( ويو يعمل بوظيفة معيد**  

اإلداري **)تةدريس التابيقةات العمليةة لالبةة الفرقةة ال انيةة فةى مةاد  القةانون  ** ويو يعمل بوظيفة مدرس مسةاعد

 عملية لالبة الفرقة ال ال ة فى ماد  القضاء اإلداري (والتابيقات ال

 

 

  

  وأستاذ مساعد  ويو يعمل بوظيفة مدرس 

 2م1222/1223تدريس ماد  العقود اإلدارية لالبة الفرقة الرابعة فى العام الجامعي  **

 2م1223/12221فى العام الجامعي  ةتدريس ماد  القضاء اإلداري لالبة الفرقة ال ال  **

 2م1221/1221يس ماد  العقود اإلدارية لالبة الفرقة الرابعة فى العام الجامعي تدر**



 2م1221/1221تدريس ماد  القضاء اإلداري لالبة الفرقة ال ال ة فى العام الجامعي **

  2م 1221/1221تدريس ماد  القانون اإلداري لالبة الفرقة ال انية فى العام الجامعي  **
 2م1221/1221العام بالدراسات العليا فى العام الجامعي  نلالبة دبلوم القانوتدريس أساليب الباث ** 

 2م 1221/1223تدريس ماد  القضاء اإلداري لالبة الفرقة ال ال ة فى العام الجامعي ** 

 2م1221/1223تدريس ماد  القضاء اإلداري لالبة الفرقة ال ال ة فى العام الجامعي  **  

 2م 1221/1223لالبة دبلوم القانون العام بالدراسات العليا فى العام الجامعي تدريس أساليب الباث **  

 2م 1223/1223تدريس ماد  العقود اإلدارية لالبة الفرقة الرابعة فى العام الجامعى ** 
 2ات م بكلية الاقوق فرع الساد1223/1223دريس ماد  العقود اإلدارية لالبة الفرقة الرابعة فى العام الجامعى ** ت 

 م1223/1223تدريس ماد  القضاء اإلداري لالبة الفرقة ال ال ة فى العام الجامعي ** 
 2م1223/1223تدريس ماد  القضاء اإلداري لالبة الفرقة ال ال ة بكلية الاقوق فرع السادات فى العام الجامعي  ** 

   2م1223/1223فى العام الجامعي  تدريس ماد  مسئولية الدولة عن أعمالها لالبة دبلوم العلوم اإلدارية**  

   1223/1221** تدريس ماد  العقود اإلدارية لالبة الفرقة الرابعة فى العام الجامعى 

   1223/1221** تدريس ماد  قضاء التأديب للفرقة ال ال ة فى العام الجامعى 

   1223/1221** تدريس ماد  الوظيفة العامة لالبة دبلوم العلوم اإلدارية فى العام الجامعى 

   1221/1222** تدريس ماد  العقود اإلدارية لالبة الفرقة الرابعة فى العام الجامعى 

  1221/1222** تدريس ماد  القانون اإلدارى لالبة الفرقة ال انية فى العام الجامعى 

  1221/1222** تدريس ماد  قضاء اإللغاء لالبة الفرقة ال ال ة فى العام الجامعى 

  1221/1222الوظيفة العامة لالبة دبلوم العلوم اإلدارية فى العام الجامعى   ** تدريس ماد 

 باقوق بنها  1233/1231** تدريس ماد  القضاء اإلدارى للفرقة ال ال ة للعام الجامعى 

 باقوق بنها 1233/1231** تدريس ماد  القانون اإلدارى مع التعمق لدبلوم القانون العام للعام الجامعى 

 باقوق بنها 1233/1231س ماد  القضاء الدستورى لدبلوم الدراسات القضائية للعام الجامعى تدري **

 

 

 

 النشاط العلمى والثق افى

 

 
 ** مااضر بمركز تنمية القدرات والمهارات عن الجوانب القانونية لقانون تنظيم الجامعات             

 الشعبية المالية لساصاةات المجاختو تشكيل عنالمالية  الشعبية  ** مااضر ألعضاء المجالس

 اإلدارية** مااضر لموظفى شركة مصر للبترول عن العقود 

 ** مااضر بمديرية الشباب والرياضة بشبين الكوم

 ** مااضر بالمركز القومى للمرأ  بالمنوفية 

 

 

 

  المؤلف ات العلمية   
 

 مفهوم  العقد اإلدارى وقواعد إبرامه  -



 ا غير التعاقدية مسئولية الدولة عن أعماله -

 د/ مجدى شعيب .قضاء التأديب باالشتراك مع أ -

 د/ داود الباز .قضاء اإللغاء باالشتراك مع أ  -

 التنظيم اإلداري باالشتراك مع د/ شعبان رمضان أحمد  -

 النظم السياسية باالشتراك مع د/ مامد فوزى نويجى  -

 رى ) لالبة التعليم المفتوح ( اإلجراءات العملية أمام القضاء اإلدارى والدستو -

 الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء اإلدارى الصادر   ضد اإلدار   -

 النظام القانونى للتوجيه اإلدارى  -

 دور مجلس الدولة فى المجال التشريعى " دراسة مقارنة "  -

 فى النظام الدستورى  التوازن بين مفهوم النظام العام وممارسة الاقوق والاريات  -

 الرقابة الالحقة على دستورية القوانين فى فرنسا  -

 الصلح فى القانون اإلدارى -

 دور سلاة القضاء اإلدارى لألمور المستعجلة فى توجيه أوامر لإلدار  -

 قرينة الخاأ فى مجال المسئولية غير التعاقدية لألشخاص المعنوية العامة .  -

 راسة مقارنة "الاق الدستورى المؤسسى " دالتعسف فى استعمال  -
 
 

 

 قدرات أعضاء هيئة التدريسدورات تنمية           

 
 الدورات المؤهلة لوظيفة أستاذ مساعد    -أوال:

  33/3/1222وحتى  31/3/1222** إعداد وكتابة الباوث العلمية فى الفتر  من 

  11/3/1222وحتى  12/3/1222** توكيد الجود  واالعتماد فى الفتر  من 

  19/3/1222وحتى  12/3/1222** الجوانب القانونية بالجامعات فى الفتر  من 

  1222/ 3/1وحتى  1/1/1222** تصميم المقرر فى الفتر  من 

  31/1/1222وحتى  32/1/1222** إدار  الباث العلمى فى الفتر  من 

  32/2/1229وحتى  31/2/1229** دور  المشروعات التنافسية المالية والعالمية فى الفتر  من 

 لوظيفة أستاذ  المؤهلةدورات  ال  -ثانياً :
  33/9/1233وحتى  33/9** دور  تنظيم المؤتمرات العلمية فى الفتر  من 

  32/9/1233وحتى  31/9** دور  نظم االمتاانات وتقويم الاالب فى الفتر  من 

  11/9/1233وحتى   13/9ر  من ** دور  مهارات االتصال فى انماط التعليم المختلفة فى الفت

     19/9/1233وحتى  12/9** دور  معايير الجود  فى العملية التدريسية فى الفتر  من 

  13/31/1233وحتى  12/31** دور  الجامعة والناس فى الفتر  من 

  3/3/1233وحتى  3/3** دور  إدار  الناس فى الفتر  من 

 

 

 



 النشاط الطالبى واالجتماعى  
 

 ة الجوالة رائد لجن -

 رائد لجنة الرحالت االجتماعية -

 رائد اللجنة الرياضية -

 رائد اللجنة ال قافية -

 رائد لجنة األسر واألنشاة الاالبية -

 عضو لجنة العلوم والتكنولوجيا  -

 مشرف على نادى المعلومات  -

 التدريبية عضو بالمكتب العلمى للمااكمة    -  

 

 

 

 المؤتمرات العلمية 
 

   3/3/1229لعلمى السنوى األول " المااكم االقتصادية  وأثاريا فى تنمية االست مارات فى المؤتمر ا -        

 مؤتمر تاسين جود  برنامج الدراسات العليا " مواجهة التاديات وتوجه ناو المستقبل والتنمية "  -

 كلية الهندسة جامعة المنوفية –المشاركة فى مؤتمر تنمية الريف المصرى  -

 لمعهد البيئة بالدقهلية  –األمن العربى  –البيئة  المشاركة فى مؤتمر -

 فى مؤتمر زرع األعضاء بالمركز ال قافى الفرنسى بالقاير   2المشاركة -

مؤتمر " االتجايات التشريعية الادي ة فى التنظيم القضةائى وذلةك فةى  عضو بالمركز فىالمشاركة  -

  باإلسكندريةبفندق فلساين   33/1/1232 – 32الفتر  من 

  1231إبريل  2-2شاركة فى مؤتمر " رؤية مستقبلية لدستور مصر الجديد " فى الفتر  من الم -

ينةةاير وفةةى ضةةوء  13المشةةاركة فةةى مةةؤتمر " الفةةاق القانونيةةة واالقتصةةادية لالسةةت مار  بعةةد ثةةور   -

  1231إبريل  19 – 12فى الفتر  من الدستور الجديد " 

  1233إبرايل  19 -12نونية " فى الفتر  من المشاركة فى مؤتمر " حق التظاير ، رؤية قا -

-  

 

  المشاركة فى أعمال الكنتروالت       

  كنترول مرحلة الليسانس 

  كنترول مرحلة الدراسات العليا 

  الفرقة األولى  – كنترول شعبة دراسة  القانون باللغة اإلنجليزيةرئيس 



 كنترول التعليم المفتوح 

 

 أنشطة متميزة        
المشةةاركة فةةى مشةةروع ضةةمان الجةةود  واالعتمةةاد بالتعةةاون مةةع الجامعةةات                                                    

المصرية بهدف إتمام مشروع إنشاء نظام داخلى للجود  بالكلية وذلك إلعداد النظراء المةراجعين التةى أعةدتها اللجنةة 

 القومية لضمان الجود  واالعتماد

 
 

 
 الخبرات الق انونية 

د/ رئيس 2تقديم االستشارات القانونية فى غير أوقات العمل  الرسمية بموافقة السيد أ

 12/3/1232الجامعة بتاريخ 

 
 شهادة تقدير       

 شهاد  تقدير من كلية الاقوق جامعة بنها على مشاركة سيادته المتميز  كمدرب فى دور  التاكيم التخصصية  

 لاقوق اإلسكندرية " االتجايات التشريعية الادي ة فى التنظيم القضائى "  تمر العلمىشهاد  تقدير من المؤ    

 المشاركة فى مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير      

  التى تم مناقشتها         رسائل الماجستير -أوالً :
 المكان عنوان الرسالة م

 الاقوق جامعة اإلسكندريةكلية  1212سبتمبر   11التفويض اإلدارى فى القانون الليبى فى  3

 

انتهاء خدمة الموظف العام والرقابة القضائية على القرارات الصادر  بشأنها " دراسة مقارنة  1

 12/32/1232بين التشريع العراقى والتشريع المصرى  فى 

 جامعة الدول العربية

 المنظمة العربية للتربية وال قافة

راسات قسم الد–معهد الباوث والدراسات العربية 
 القانونية

 كلية الاقوق جامعة بنها  13/1/1233المسئولية التأديبية لألطباء  فى  1

 تعديل العقد اإلدارى باإلدار  المنفرد  لإلدار  فى القانون الليبى والمصرى 3

 1231مارس 11
 كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية

 دراسة مقارنة  –حق الدفاع أمام القضاء اإلدارى الليبى  3

2/3/1231 

 –معهد الباوث والدراسات العربية 

 جامعة الدول العربية

 –معهد الباوث والدراسات العربية  دعوى المسئولية اإلدارية وفق القانون الجزائرى  1

 جامعة الدول العربية

 كلية الاقوق جامعة حلوان  1231الاكم فى الدعوى اإلدارية وتنفيذ   2

ظةةف العةةام فةةى ليبيةةا " دراسةةة مقارنةةة فةةى النظةةام الليبةةى والمصةةرى المسةةئولية التأديبيةةة للمو 2

  1231والفرنسى " 

معهد الباوث  –جامعة الدول العربية 

والدراسات العربية " قسم الدراسات 

 القانونية "



 كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية " 1231الباالن فى العقود اإلدارية  " فبراير  9

ام والرقابةة القضةائية عليعةا فةى القةانون اليمنةى " دارسةة مقارنةة " انتهاء خدمةة الموظةف العة 32

  1231مارس 

معهد الباوث والدراسات العربية 

 جامعة الدول العربية

النظام القانونى للرقابة علةى االنتخابةات دراسةة مقارنةة بةين النظةام القةانونى الكةويتى والنظةام  33

  1231/ابريل 12المصرى والنظام الفرنسى " 
 لية الاقوق جامعة المنوفيةك

   -كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية  إنهاء العقد اإلدارى باإلدار  المنفرد  لإلدار  " دراسة مقارنة بين القانونين الليبى والمصرى  31

9/1231 

 –إلسكندرية كلية الاقوق جامعة ا رقابة القضاء اإلدارى العمانى على إساء  استعمال السلاة " دراسة مقارنة "  31

 1233مارس 

كلية الاقوق جامعة المنوفية مايو  النظام القانونى للجهاز المركزى للمااسبات وديوان المااسبة فى دولة الكويت " دراسة مقارنة "  33

1233 

 حقوق المشاركة السياسية فى االنتخابات والترشيح فى ليبيا 33

 " دراسة مقارنة "  

رية  مايو كلية الاقوق جامعة اإلسكند

1233 
 1233كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية مايو  النظام القانونى لعقد االمتياز فى القانون العمانى " دراسة مقارنة "  31

 1233كلية الاقوق جامعة المنصور  يوليه  رقابة القضاء اإلدارى على القرارات اإلدارية الصادر  فى مجال الجنسية  32

 1233كلية حقوق إسكندرية أغساس  التأديبى للموظف العام فى القانون العراقى " دراسة مقارنة  الفصل بغير الاريق 32

كلية الاقوق جامعة المنصور  سبتمبر  دور القضاء اإلدارى فى حماية الاقوق والاريات العامة 39

1233 

اقوق جامعة اإلسكندرية ديسمبر كلية ال    الضوابط القانونية لتمويل األحزاب السياسية " دراسة مقارنة "  12

1233  

االسةةتجواب كوسةةيلة للرقابةةة البرلمانيةةة علةةى السةةلاة التنفيذيةةة " دراسةةة مقارنةةة فةةى القاةةاع الدسةةتورى  13

 العراقى 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية يناير 

1233 

  1233مارس  –معة اإلسكندرية حقوق جا النظام القانونى لساب القرارات اإلدارية فى التشريع الليبى والمقارن 11

دراسة مقارنة مارس  اإلسكندريةحقوق   1223السلاة التشريعية وضمانات استقاللها وفقاً ألحكام الدستور العراقى  11

1233 

 1233مارس  اإلسكندريةحقوق  دراسة مقارنة  –سلاات رئيس الدولة فى الظروف االست نائية فى ليبيا  13

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية ابريل  ية لرئيس السلاة  التنفيذية من النظامين البرلمانى والرئاسى دراسة مقارنة  المسئولية السياس 13

1233  

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية ابريل  تدرج القواعد القانونية فى النظام القانونى العراقى " دراسة مقارنة "   11

1233 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية ابريل  مبدأ المساوا  فى التعيين بالوظيفة العامة " دراسة مقارنة "  12

1233 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية ابريل  حقوق اإلنسان فى العراق بين النظرية والتابيق  12

1233 

االسكندرية ابريل  كلية الاقوق جامعة رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط اإلدارى  19

1233 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية مايو   " دراسة مقارنة " الماكمة االتاادية العليا فى العراق ودوريا فى حماية الارية الشخصية  12

1233 

القضةةةاء اإلدارى ودور  فةةةى تاقيةةةق التةةةوازن بةةةين السةةةلاة والاريةةةة " دراسةةةة مقارنةةةة بةةةين النظةةةامين  13

 المصرى والعراقى 
   1233كلية الاقوق جامعة المنصور  مايو 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية يونيه  الضمانات الالحقة لمساءلة الموظف تأديبياً فى التشريع العراقى " دراسة مقارنة  11

1233 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية يونيه  العزل اإلدارى ألسباب سياسية " دراسة مقارنة "  11

1233 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية يونيه  ستفتاء الشعبى " دراسة فى القانون الدستورى العراقى اال 13

1233 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يونية  التنظيم الدستورى لرفع الاصانة البرلمانية فى الدستور العراقى والمصرى  13

1233 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يونية  راقى" دراسة مقارنة "والاريات العامة فى ظل الدستور العضمانات الاقوق  11

1233 

والعةراق عيب الشكل واإلجراءات فى القرار اإلدارى  دراسة مقارنة لموقف الفقه والقضاء فةى مصةر   12

" 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يونية 

1233 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يونية  نة " استقالل القضاء كوسيلة لهيبة السلاة القضائية " دراسة مقار 12



1233 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يوليه  مسئولية الدولة عن أعمال الصبط اإلدارى " دراسة مقارنة "  19

1233 

ه كلية الاقوق جامعة االسكندرية يولي النظام القانونى ألساليب إبرام العقود اإلدارية فى العراق " دراسة مقارنة " 32

1233 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يوليه  تعديل الدستور " دراسة مقارنة بين الدستور العراقى  والمصرى  " 33

1233 

مبدأ الجدار  فى تولية الوظائف العامة " دراسةة مقارنةة بةين النظةام اإلدارى الليبةى والمصةرى والنظةام  31

 اإلدارى االسالمى  

ة أغساس كلية الاقوق جامعة اإلسكندري

1233 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية أكتوبر   مدى اختصاص القضاء اإلدارى فى مسائل الجنسية " دراسة فى القانون العراقى والمقارن "   31

1233  

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية نوفمبر  دور التاكيم فى تسوية  منازعات العقود اإلدارية الدولية  33

1233 

 كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية ديسمبر  " دراسة فى القانون اإلدارى العراقى  د النفط  والغاز فى الدولة االتاادية إبرام عقو 33

1233   

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية ديسمبر   الادود الدستورية بين السلاتين التشريعية والقضائية " دراسة فى القانون  الدستورى العراقى   31

1233   

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية يناير   الاقوق وااللتزامات اإلدارية فى عقود االست مارات البترولية   32

1231   

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية يناير   اختصاةات األقاليم فى الدولة الفيدرالية  32

1231   

معة اإلسكندرية يناير  كلية الاقوق جا ضمانات العقوبة االنضباطية فى القانون العراقى  39

1231   

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية مارس  حق الموظف العام فى المشاركة السياسية " دراسة مقارنة "  32

1231   

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية إبريل   1223الاماية الدستورية لاقوق اإلنسان فى  العراق فى ظل دستور  33

1231   

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية إبريل   السلمى للسلاة فى العراق ومصر   لة والازبية والتداوالتعددية السياسي 31

1231   

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية إبريل   استقالل القضاء  31

1231   

 درية إبريلكلية الاقوق جامعة اإلسكن الرقابة السابقة والالحقة على تنفيذ الموازنة العامة فى التشريع العراقى  33

1231   

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية إبريل   دور السلاة اإلدارية فى حماية البيئة من مضار المشروعات النفاية 33

1231   

 التى تم مناقشتها    رسائل الدكتوراه -ثانياً :
 المكان عنوان الرسالة م
 كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية 11/12/1212سة مقارنة " فى الضمانات التأديبية للموظف العام فى الشريعة اإلسالمية " درا 3

1  "  كلية الاقوق –جامعة اإلسكندرية   12/4/1211عقد االلتزام المرفق العام " دراسة مقارنة 

1  "  جامعة المنوفية كلية الاقوق  11/11/1212اختيار رئيس الدولة فى النظام المختلط " دراسة مقارنة 
ى ظةةةل نظةةةام العولمةةةة  " دراسةةةة تابيقيةةةة علةةةى الوظيفةةةة التشةةةريعية للدولةةةة " فكةةةر  السةةةياد  فةةة 3

14/4/1211 
 جامعة المنوفية كلية الاقوق

 كلية الاقوق جامعة بنها 11/1/1211   ضمانات الموظف العام فى التاقيق اإلدارى  3
 المنوفية كلية الاقوق جامعة 1211فبراير 11الرقابة القضائية على العملية االنتخابية   1
 كلية الاقوق جامعة المنوفية 11/2/1211دراسة مقارنة   –القوانين األساسية  2
 كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية 1211الرقابة القضائية على سلاة اإلدار  التقديرية فى مجال التأديب "دراسة مقارنة "  مارس  2
ن الوضةعى والشةريعة اإلسةالمية " دراسةة مقارنةةة بةين القةانو 1211التاكةيم فةى منازعةات العقةود اإلداريةة  9

  " 
 كلية الاقوق جامعة حلوان 

 كلية الاقوق جامعة  اإلسكندرية   1211اختصاةات الرئيس األمريكى  فبراير  32

وقةةف الموظةةف العةةام احتياطيةةاً عةةن العمةةل مةةن دول مجلةةس التعةةاون الخليجةةى " دارسةةة مقارنةةة بةةالالول  33

  1211الوظيفية المقارنة  " مارس  المعمول بها فى النظم
 كلية الاقوق جامعة بنها 



  1/1211 –كلية الاقوق جامعة بنها  آفاق الرقابة القضائية السابقة على دستورية القوانين فى مصر  31

 –عة المنوفية جام –كلية الاقوق  أيديولوجية النظام السياسى فى  إسرائيل " دراسة مقارنة مع جمهورية إيران اإلسالمية " 31

1/1211  

 –كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية  الصلح كسب النقضاء الدعوى اإلدارية  33

1/1211  

 كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية  دور القاضى فى اإلثبات أمام القضاء اإلدارى  33

الاقوق  جامعة حلوان كلية  النظام القانونى للقرار   اإلدارى السلبى " دراسة مقارنة "              31

12/11/1211                  

  1214كلية الاقوق جامعة بنها إبريل  دور الماكمة الدستورية العليا فى تاقيق التوازن بين الارية الشخصية ومقتضيات المصلاة العامة  32

  1214ة الاقوق جامعة بنها إبريل كلي التعديالت الدستورية الجديد  واالتجا  ناو االزدواجية البرلمانية فى مصر   32

كلية الاقوق جامعة االسكندرية  إبريل  منازعات التنفيذ فى األحكام اإلدارية 39

1214  

كلية الاقوق جامعة الزقازيق مايو  الاماية القضائية لاريات التجمع " دراسة مقارنة "  12

1214 

جامعة اإلسكندرية  كلية الاقوق نظرية الباالن من المرافعات اإلدارية  13

4/8/1214  

 2   كلية الاقوق جامعة المنوفية ناو قانون إجراءات إدارية مصرى " دراسة مقارنة "  11

/8/1214 

كلية الاقوق جامعة حلوان  فكر  الضرور  فى قضاء مجلس الدولة والماكمة الدستورية العليا " دراسة مقارنة "   11

9/8/1214 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية  ختيار للوظيفة العامة فى القااع اإلدارى اإلسالمى والمقارن  الصالحية كأساس لال 13

  1214أغساس 

كلية الاقوق جامعة بنها سبتمبر  التاقيق البرلمانى كأحد ةور الرقابة البرلمانية " دراسة مقارنة بين البارين ومصر والكويت "  13

1214 

كلية الاقوق جامعة المنوفية أكتوبر  منازعة اإلدارية " دراسة مقارنة " دور القاضى اإلدارى فى ال 11

1214  

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية  النظام اإلنتخابى فى الكويت وطرق الاعن عليها  12

 1214نوفمبر 

لمنوفية ديسمبر كلية الاقوق جامعة ا سبل حماية الصاة العامة من األمراض فى الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  12

1214 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية يناير  دور الماكمة االتاادية العليا فى العراق فى ضمان سياد  الدستور " دراسة مقارنة "  19

1212 

اإلسكندرية فبراير  كلية الاقوق جامعة الوسائل الدستورية للرقابة البرلمانية على أعمال الاكومة فى النظام الدستورى الكويتى والمقارن  12

1214  

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية مارس  أساس دعوى عدم الدستورية  13

1212 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية إبريل  ظاير  بطء الفصل فى الدعاوى اإلدارية  11

1212 

ان إبريل كلية الاقوق جامعة حلو اختصاص القضاء اإلدارى فى مجال التاكيم فى العقود اإلدارى  11

1212 

كلية الاقوق جامعة المنوفية إبريل  اإلدار  اإلسالمية بين التقليد والتاديث " دراسة مقارنة بالقانون الوضعى "  13

1212 

 1212كلية حقوق المنوفية مايو  نظام المدافع عن الاقوق فى فرنسا " دراسة مقارنة "  13

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يوليه  مقارنة " تاليلية ساينى " دراسةإجراءات التقاضى أمام القضاء اإلدارى الفل 11

1233 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يوليه  طرق انتهاء والية رئيس الدولة " دراسة تاليلية  مقارنة "   12

1233 

جامعة طناا أغساس كلية الاقوق  الضوابط الشرعية للدساتير فى الفقه اإلسالمى " دراسة تاليلية تأةيلية  12

1233 

كلية الاقوق جامعة بنها أغساس  الرقابة القضائية على التاكيم فى المنازعات اإلدارية  19

1233 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية أكتوبر  الموظف العام وممارسة الاقوق والاريات العامة  32

1233 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية نوفمبر  ع الدستور العراقى الاماية الدستورية للاقوق السياسية " دراسة مقارنة م 33



1233 

كلية الاقوق جامعة اإلسكندرية ديسمبر  المسئولية اإلدارية فى المجال الابى فى النظام المصرى والفرنسى  31

1233 

كلية الاقوق جامعة االسكندرية يناير  سلاة اإلدار  فى تنفيذ القوانين  31

1231  

 1231حقوق المنوفية فبراير  فى العقود اإلدارية ذات الاابع الدولى التاكيم  33

 1231حقوق االسكندرية فبراير  مسئولية الدولة عن أعمال السلاة القضائية  33

 1231فبراير  اإلسكندريةحقوق  النظام القانونى للعقود اإلدارية فى ليبيا  31

 1231حقوق اإلسكندرية فبراير  الكويتى بالمقارنة بالقانون المصرى  والقانون المقارن  وفقاً للتشريع  B.O.Tالنظام القانونى لعقد  32

 1231حقوق اإلسكندرية مارس  وقف تنفيذ الاكم اإلدارى من ماكمة النقض فى قضاء مجلس الدولة  32

 1231حقوق المنصور   مارس  القرائن فى القانون اإلدارى " دراسة مقارنة " 39

  1231حقوق  أسيوط إبريل  ة التأديبية للقضا   وضماناتها فى الفقه اإلسالمى والقانونين اليمنى والمصرى  المساءل 32

  1231حقوق أسيوط يوليو  الاماية القانونية للبيئة فى القانون اإلدارى المصرى واليمنى  33

  1231حقوق اإلسكندرية أغساس  الاماية الدستورية للاق  فى المسكن  31

  1231حقوق اإلسكندرية أغساس  النظام القانونى لرئيس الدولة فى النظام الدستورى المعاةر والفقه اإلسالمى  31

  1231حقوق اإلسكندرية سبتمبر  إختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات اإلدارية  33

  1231سكندرية سبتمبر حقوق اإل سلاة القاضى اإلدارى فى توجيه أوامر لإلدار  لتنفيذ أحكامه  33

 1231حقوق المنوفية سبتمبر  المسئولية دون خاأ للمرافق الابية العامة  31

 اوقد أعطيت لسيادته هذه الشهادة لتقديمه

 إلى من يهمه األمر

    دير اإلدارة         م     شئون هيئة التدريس                         

 عتمد                                                                                                           ي          المدير العام          
                                                                                                                  

 عميد الكلية ) باإلنابة (
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