
 

 

                                                                              

 

                                

 

 

 

 

 

 
 البيانات الشخصية:

 ./ أيمن إبراهيم عبد الخالق العشماوىد  -االســــــــــــم:

 .م 01/01/0691  -تاريــخ الميــالد:

 م.01/7/0697 -تاريخ  التعيين:

 م.0697/ 0/9  -تاريخ استالم العمل:

   أستاذ مساعد بقسم القانون المدنى    -: الوظيفــــــــــة

عة             قوق جام ية الح مدنى بكل قانون ال سم ال ئيس ق ** ر

 المنوفية بشبين الكوم

بكلييية الحقييوق جامعيية قسييم القييانون المييدنى رئيييس  **              

 المنوفية بمدينة  السادات

أمين اللجنة الفرعية لبرنامج التعليم المفتوح ))  **            

د/ رئيس الجامعة رقم 1التدريس بنظام الساعات المعتمدة (( بقرار أ

        16/0/1101بتاريخ  067

الاورر   111_ شاةة  1بارا    شاار  ااا ا الداادا  _ اباراا ب ااير ال يار _  –جمهورية مصر العربية _ شبين الكوم :  العنوان

 األرل 

  10111447960  --  10001720910  -موبايل:   1191211171:  تليفون

 -:اإليميل 

Dr _ ayman _ Law@yahoo.com   

 المؤهالت العلمية:

 مع مرتبة ال رف.م جامعة  نطا بتةوير اام جيو جواً 0699درر مايو  -ليدانس حةوق  -

 م جامعة اين شمس بتةوير جيو.0696دبلوم الةانون الجنائى درر مايو  -

 م جامعة اين شمس بتةوير جيو.0661دبلوم الةانون ال اص درر مايو  -

)  بتةااوير جيااو جااواً مااع مرتبااة ال اارف 01/9/0669دكتااوراف  ااى ال ةااوق جامعااة اااين شاامس  -

 باالشتراك مع جامعة بوردر بفرندا ( 
 التدرج الوظيفى :  

 م.01/9/0697معيو بةدم الةانون المونى ااتبارا من  -

 م.20/00/0661مورس مدااو بةدم الةانون المونى ااتبارا من  -

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 



( بتااريخ 260م بةرار رئيس الجامعة رقام )9/0669/ 09مورس بةدم الةانون المونى ااتبارا من  -

 م0/6/0696

د/ رئايس الجامعاة 1بةارار الدايو ا 19/01/1116ااتباارا مان استاذ مدااو بةدم الةاانون الماونى  -

   1116/ 19/01بتاريخ  1717رقم 

قيااام ساايادتإل باإلشااراف الااى قداام الةااانون المااونى بكليااة ال ةااوق بموينااة الدااادا  بةاارار رئاايس  -

  2/0/1101بتاريخ  01الجامعة رقم 

د/ 1ال ةاوق بمويناة الداادا  بةارار ا تجويو قيام سيادتإل باإلشراف الى قدم الةانون المونى بكلياة -

رحتااااى  1101/1100رذلااااع للعااااام الجااااامعى  11/9/1101بتاااااريخ  0691رئاااايس الجامعااااة رقاااام 

20/7/1100 

د رئايس 1قيام سيادتإل بعمل رئيداً لةدم الةانون المونى بكلية ال ةوق ب بين الكاوم بةارار ا -

 21/7/1100رحتى   00/9/1101بتاريخ  0911الجامعة رقم 

قيااام ساايادتإل باإلشااراف الااى قداام الةااانون المااونى بكليااة ال ةااوق بموينااة الدااادا    تجويااو -

رحتاااى  1/6/1100بتااااريخ  1169د/ رئااايس الجامعاااة رقااام 1ااتباااارا مااان راااورر قااارار ا

21/7/1101 

 041د/ رئيس الجامعة رقم 1بةرار ا 0/9/1101قيام سيادتإل بعمل رئيداً للةدم ااتبارا من  -

  6/7/1101بتاريخ 

و لداايادتإل العماال باإلشااراف الااى قداام الةااانون المااونى ب ةااوق الدااادا  ااتبااارا ماان  تجوياا -

  12/6/1101بتاريخ    0171د/ رئيس الجامعة رقم 1رورر قرار ا

بةارار  0/9/1102تجويو قيام سيادتإل بعمل رئيدا لةدم الةانون المونى بالكلياة ااتباارا مان  -

  4/9/1102بتاريخ  192د/ رئيس الجامعة  رقم 1ا
 026 مبكلية ال ةوق شبين الكوم بةرار ا.د/رئيس  الجامعاة رقا المونىةانون الرئيس قدم  -

ار ل اين  29/7/2692رحتاى  9/8/2692رذلع ااتباارا مان   91/8/2692بتاريخ 

 رجود استاذ  
  2699اضو منت ب بمجلس إدارة نادى ااضاء هيئة التوريس بجامعة المنو ية  ى اام  -
د/ رئايس 6اضو بمجلس إدارة مركز ال ومة العامة بكلية ال ةوق جامعة المنو ياة بةارار ا -

  22/9/2692بتاريخ  976الجامعة رقم 
د/ 6مفتاو  بكلياة ال ةاوق جامعاة المنو ياة بةارار اامين اللجنة الفراياة لبرنااما التعلايم ال -

  21/9/2692بتاريخ  917رئيس الجامعة رقم 
 الم رف الى اللجنة الثةا ية بإدارة رااية ال باب بالكلية  -
بكلية ال ةوق شبين الكوم بةارار ا.د/رئايس   المونىةانون الرئيس قدم تجويو تعيين سيادتإل  -

رحتاااى  9/8/2692رذلااع ااتبااارا ماان   21/0/2692بتاااريخ  2921 مالجامعااة رقاا

 ار ل ين رجود استاذ   29/7/2695
بكلية ال ةوق شبين الكوم بةارار ا.د/رئايس   المونىةانون الرئيس قدم تجويو تعيين سيادتإل  -

رحتاااااى  9/8/2695رذلاااااع ااتباااااارا مااااان   5/7/2695بتااااااريخ  76 مالجامعاااااة رقااااا

 ار ل ين رجود استاذ 29/7/2690
بكلية ال ةوق شبين الكوم بةرار ا.د/رئيس   المونىةانون الرئيس قدم تجويو تعيين سيادتإل   -

رحتاااى  9/8/2690رذلااع ااتبااارا ماان   92/7/2690بتاااريخ  9227 مالجامعااة رقاا

 ار ل ين رجود استاذ  29/7/2697

 



                                                البعثات والمهمات العلمية واإلعارات إلى الخارج                                 

 بجامعة بوردرا  0664رحتى اام  0661بعثإل إشراف م ترك إلى  رندا من اام  -0

 بجامعة نانت 0661مهمة المية إلى  رندا اام  -1

 1117إاارة إلى كلية األنظمة رالعلوم الدياسية بجامعة الملع سعود بالمملكة العربية الدعودية اام  -2
 دورات : ييييييال

  1991دورة فى اللغة الفرنسية من المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة  -1

  1991/ 1992 دورة فى اللغة الفرنسية من أحد المعاهد المتخصصة بروايو بفرنسا  -2

  1998جامعة المنوفية  –دورة إعداد المعلم  الجامعى من كلية التربية  - 1     

 .  1999جامعة المنوفية عام  نيوتر  مودورة فى الكمب -4     

دورة مهارات التفكير من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية عاام  -5     

2115 

الدورة التأسيسية ألعضاء هيئة التدريس الجدد  من جامعة الملك سعود بالمملكاة العربياة الساعودية عاام  -6

2112 

دورة مشاروعات البواوا التنافسااية المولياة والعالمياة ماان مركاز تنمياة قاادرات أعضااء هيئاة التاادريس  -2

    2119والقيادات بجامعة المنوفية عام 

دورة التخطيط اإلستراتيجى من مركز تنمية قدرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات بجامعاة المنوفياة  -8

    2119عام 

والقانونية فى األعماا  الجامعياة مان مركاز تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريس  دورة الجوانب المالية -9

    2119والقيادات بجامعة المنوفية عام 

نظاام اتمتوانااات وتقااويم الطااكز ماان مركااز تنميااة قاادرات أعضاااء هيئااة التاادريس والقيااادات بجامعااة  -11

    2119المنوفية عام 

مركاز تنمياة قادرات أعضااء هيئاة التادريس والقياادات بجامعاة دورة فى نظام السااعات المعتمادة مان  -11

  2119المنوفية عام 

-11شااارف فااى الاادورتين المتخصصااة والمعتماادة إلعااداد الموكمااين العاارز الاادوليين فااى الفتاارة ماان  -12

بكليااة الوقااوم جامعااة المنوفيااة و لااك ببواا) توااو عنااواو ي الشااروي المو ااوعية والشااكلية  15/1/2119

 كيم( تتفام التو

شارف فى العديد من الدورات التدريبية التى عقدتها مراكز التوكيم المصرية ومنهاا   المركاز العرباى  -11

القاااهرة ( والغردقااة المصاارية للتوكاايم ي المنصااورة ( ومركااز الخدمااة العامااة بكليااة  –الخليجااى ي المقطاام 

 الوقوم جامعة المنوفية 

مساتويات مان شاركة أساكوو  2دولياة لقياادة الواساب األلاى ي دورة تدريبية عن " برنامج الرخصاة ال -14

  2119فرع المنوفية  –إيجيبو 

 

 
 المؤتمرات العلمية 

بكلياة الوقاوم   2119ماايو  6-4شارف فى الماتتمر العلماى األو  لكلياة الوقاوم جامعاة المنوفياة فاى الفتارة مان  -1

 بشبين الكوم 

فاى مو اوع "  2111إبريا   1ماار  وحتاى  11الفتارة مان  شارف فى متتمر كلية الوقوم جامعة أسايوي فاى -2

 القانوو الصوة " 

 – 11شارف فى متتمر تطوير  الدراسات القانونية بالجامعات المصرية فى ظ  متطلبات الجودة فاى الفتارة مان  -1

 هرة إبري  بجامعة القا 12



شااارف فااى المااتتمر العلمااى الساانوك الخااامس لكليااة الوقااوم جامعااة بنهااا توااو عنااواو " الجوانااب القانونيااة  -4

بقاعااة اتحتفاااتت  2111مااايو  25 – 24ثااورة المعلومااات " فااى الفتاارة ماان  –واتقتصااادية لكنفتااام المعلوماااتى 

 الكبرك بكلية التجارة جامعة بنها 

الراباا   لكليااة الوقااوم جامعااة اإلسااكندرية توااو عنااواو " الثااورة شااارف فااى المااتتمر العلمااى الساانوك  -5

 بفندم فلسطين بودائق المنتزه    22/12/2111-21والقانوو " فى الفترة من 
 عضوا للجان بكلية الحقوق 

 اضوا للجنة المكتبة بالكلية -

 اضوا للجنة الجوالة بالكلية -
 بالكلية اضوا للجنة الرحال  -
 بالكليةمدت ار اللجنة الفنية  -
 اضوا للجنة رضع اسئلة االمت انا  بةدم الةانون المونى بالكلية -
 اضو للجنة التص يح بةدم الةانون المونى بكلية ال ةوق  -
 اضو للجنة الكنتررل بالفرقة الرابعة  -
 رئيس كنتررل الفرقة الرابعة ) شعبة الوراسة باللغة االنجليزية (  -
 لتعليم المفتو  اضو بلجنة الكنتررل بالمدتوى الرابع با -
 اضو للجنة الت ةيةا   بكلية ال ةوق -
 اضوا بوحوة الجودة بكلية ال ةوق  -
 اضواً بمركز ال ومة العامة بكلية ال ةوق -
 اضواً بلجنة االختبارا  ال فوى لطلبة الوراسا  العليا ) الماجدتير ( بوبلومى الةانون ال اص ردبلوم العةود  -
 م المفتو  بكلية ال ةوق جامعة بنها  اضوا بلجنة االختبار لطلبة التعلي -

 عضوية اللجان والهيئات العامة 

 اضو سابق بالمنظمة المصرية ل ةوق اإلندان  -

اضو قانونى بمجلس امناء مت ا دن واى بم ا ظة المنو ية بةرار الديو رزير الثةا اة ررئايس المجلاس  -

   2699لدنة  281األالى للثةا ة رقم 
 المؤلفات العامة

 القانوو مبادكء -

        عقد البي  -

 التأمين الوجيز فى أحكام عقد  -

 الكفالةعقد  -

 المدخ  فى مبادئ القانوو واتلتزام واإلثبات  -

  التطبيقات العلمية ي نظرية اإللتزام (  -

 قانوو اإلثبات -
 المؤلفات المتخصصة 

        " دراسة مقارنة "  مفهوم العقد وتطوره -

 الخطأ كأسا  للمسئولية المدنيةتطور مفهوم  -

 فع  المضرور واإلعفاء الجزئى من المسئولية -

     المسئولية المدنية عن المعلومات -    

 تفويو الفرصة " دراسة مقارنة " -

 أثر اتفاقيات الجات على قانوو الملكية الفكرية المصرك -

 " دراسة مقارنة "  مجلس العقد اإللكترونى -

 والعدالة العقدية نظرية السبب  -

 النظام القانونى للوقوم اإلدارية -
 خدمة الجامعة 



بقاعااة المااتتمرات بااادارة الجامعااة لمناقشااة  4/4/2111اتشااتراف فااى الناادوة التااى عقاادتها جامعااة المنوفيااة فااة  -1

 مشروع قانوو الملكية الفكرية 

اتشتراف فى دورة ي إعداد القيادات الشبابية فى مجا  التثقيا  السياساى التاى عقادتها إدارة إعاداد القاادة بااإلدارة  -2

وإلقاء بعا  الموا ارات بهاا  1/12/2111وحتى  22/11العامة لرعاية الشباز بجامعة المنوفية فى الفترة من 

خطااورة المطالااب  –مسااتقب  السياسااى فااى مصاار الو اا  وال –توااو عنااواو يي كيفيااة تقياايم الوركااات السياسااية 

 الفئوية ((

عضااو فااى  لجنااة التوقيااق التابعااة للجامعااة حياا) قااام باااجراء العديااد ماان التوقيقااات ماا  أعضاااء هيئااة التاادريس  -1

 د/  رئيس  الجامعة 1والموظفين من مختل  كليات الجامعة الموولين للتوقيق من قب  السيد أ

ى انتخابات  القيادات الجامعياة حيا) أشارف علاى انتخاباات العماادة ورئاساة عضو قانونى فى لجنة اإلشراف عل -4

 األقسام والمجم  اتنتخابى الخاص باختيار رئيس الجامعة و لك فى كليتى الزراعة واآلداز بجامعة المنوفية

 2111عضو قانونى فى لجنة اإلشراف على انتخابات القيادات الجامعية بجامعة كفر الشيخ  -5

   إدارة نادك أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية   عضو بمجلس  -6
 المحاضرات العامة 

بركاة  –تاك  –مديناة الساادات  –إلقاء سلسة من الموا رات بمراكز الشاباز بموافظاة المنوفياةيي شابين الكاوم  -1

ساامادوو ((  حااو  التعااديكت الدسااتورية  وبرلماااو  –الكااوم األخضاار  –أشااموو  –الشااهداء  –الباااجور  –السااب  

 الشباز

إلقاء مجموعة موا رات فى المركاز القاومى للمارأة حاو  حقاوم اإلنسااو بصافة عاماة وحقاوم المارأة بصافة  -2

 خاصة 

إلقاااء مجموعااة موا اارات فااى مركااز الدراسااات الوينيااة واتسااتراتيجية  بجامعااة المنوفيااة عاان مفهااوم العقااد  -1

 يات التعاقد عبر وسائ  اتتصا  الوديثة واإلثبات اإللكترونى وتطوره وآل

ألقاء موا رة فى وزارة الشئوو اتجتماعية بموافظة المنوفية إلعداد وتدريب األخصاائيين اتجتمااعيين حاو   -4

 حماية األيفا  المعر ين لكنوراف 

ياة عان تفعيا  دور الشاباز فاى المشااركة إلقاء بع  الموا رات فى مركاز اإلباداع والتنمياة  بموافظاة المنوف -5

 السياسية وتو يح نظم اتنتخابات والوقوم السياسية والقانونية للمرأة 

إلقاااء مجموعااة ماان الموا اارات بااالمجم  اإلعكمااى بشاابين الكااوم بموافظااة المنوفيااة عاان التثقياا  السياسااى  -6

   واتنتخابات البرلمانية ، و رورة المشاركة السياسية وحقوم الطف

 2115يونياة  2،  14كتابة بع  المقاتت فى الصو  مث  يي وين أم سفينة (( "بجريدة الوفام القومى العادد  -2

 25/11/2111،  1552"  وعلى الشعب المصرك أو يكتب دستوره بنفسه فى الووار المتمدو عدد 
 المحاضرات المتخصصة   

 دبلوم العقود وتدريبهم على كيفية إجراء األبواا من خك  قاعة البو) التدريس لطلبة الماجستير فى دبلومى القانوو الخاص و 

  عقاد  –قاانوو اإلثباات  –أحكاام اتلتازام  –مصاادر اتلتازام  –نظرية الوق  -تدريس مواد ومقررات  القانوو المدنىيي نظرية القانوو

الوقوم العينية  –قانوو التأمينات اتجتماعية  –قانوو العم   –األحوا  الشخصية لغير المسلمين  –عقد التأمين  –عقد اإليجار  –البي  

الوقااوم العينيااة التبعيااة والكفالااة ((   لطااكز الفرقااة األولااى والثانيااة والثالثااة والرابعااة بكليااة الوقااوم بشاابين الكااوم جامعااة   -األصاالية 

 المنوفية

 ة والرابعة بكلية الوقوم بمدينة السادات جامعة المنوفيةتدريس مواد القانوو المدنى لطكز الفرقة األولى والثانية والثالث 

 تدريس مادة مبادئ القانوو واتلتزام واإلثبات بكلية التجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 

  تدريس مادة مبادئ القانوو واتلتزام واإلثبات بكلية التجارة جامعة المنوفية بمدينة السادات 

 انونية بكلية السياحة والفنادم جامعة المنوفية بمدينة الساداتتدريس مادة المدخ  للعلوم الق 

 تدريس مادة المدخ  للعلوم القانونية بكلية الهندسة اإللكترونية جامعة المنوفية بمدينة منوف 

 تدريس مادة المدخ  للعلوم القانونية بكلية العلوم جامعة المنوفية  بشبين الكوم 

 زراعة جامعة المنوفية بشبين الكومتدريس مادة حقوم اإلنساو بكلية ال 

 تدريس مادة حقوم اإلنساو بكلية التمري  جامعة المنوفية بشبين الكوم 

 تدريس مادة حقوم اإلنساو بكلية اتقتصاد المنزلى  جامعة المنوفية بشبين الكوم 

 تدريس مادة حقوم اإلنساو بكلية الهندسة  جامعة المنوفية بشبين الكوم 



  بمدينة السادات التشريعات السياحية بكلية السياحة والفنادم جامعة المنوفيةتدريس مادة 

 تدريس مادة التشريعات اإلعكمية بكلية التربية جامعة المنوفية بمدينة اشموو 

 تدريس مادة التشريعات الزراعية بكلية الزراعة بجامعة المنوفية بشبين الكوم 

  فى برنامج التعليم المفتوم يي وفقا لنظام الساعات المعتمادة (( بكلياة الوقاوم جامعاة تدريس جمي  مواد القانوو المدنى السابقة

 المنوفية بشبين الكوم

  تدريس جمي  مواد القانوو المدنى السابقة فى برنامج التعليم المفتوم يي وفقا لنظام الساعات المعتمادة (( بكلياة الوقاوم جامعاة

 المنوفية بمدينة السادات

 دئ القانوو واتلتزام واإلثبات  فى برناامج التعلايم المفتاوم يي وفقاا لنظاام السااعات المعتمادة (( بكلياة التجاارة تدريس مادة مبا

 جامعة المنوفية بشبين الكوم

  تدريس مادة مبادئ القانوو واتلتزام واإلثبات  فى برناامج التعلايم المفتاوم يي وفقاا لنظاام السااعات المعتمادة (( بكلياة التجاارة

 المنوفية بمدينة السادات جامعة

 بالمملكاة العربياة  تدريس مواد المدخ  للعلوم القانونياة والعقاود المدنياة بكلياة األنظماة والعلاوم السياساية بجامعاة الملاك ساعود

 2112  السعودية 
 تدريس مواد القانوو المدنى السابقة لشعبة الدراسة باللغة اتنجليزية بكلية الوقوم بشبين الكوم 

 )) المشاركة فى لجنة المناقشة والحكم ((  لماجستيررسائل ا

نوع  اسم الباحث عنوان الرسالة م

 الرسالة

 ماجستير عبد السكم صادم خفاجى شري   أثار عقد الصلح 1

 ماجستير مومود شعباو البكرك خلي  مبدأ حسن النية وأثره فى عقد البي  2
 رسائل الماجستير المشرف عليها 

المساائولية المدنيااة للمهنااد  المعمااارك والمقاااو  " دراسااة  1

 مقارنة " 

 ماجستير  المبروف خليفة على خليفة

أثاار الطعاان بصااورية ثماان المبياا  علااى التاازام الشاافي  بايااداع  2

 قيمة العقار المشفوع فيه " دراسة مقارنة "

 ماجستير بثينة رمضاو الشككى

 التى أشرف عليها  هالدكتورارسائل  

 نوع الرسالة اسم الباحث عنوان الرسالة م

 دكتوراه هناء سعيد عبده سي  النظام القانونى للمعلومات  1

حجية البصمة الوراثية فى اإلثبات فى الماواد المدنياة "  2

 دراسة مقارنة " 

 دكتوراه عبير عبد هللا عبد هللا عبد العا 

 دكتوراه جما  سيد بيومى مومد عمراو دراسة مقارنة   –تطوير عكقة السببية فى المسئولية المدنية  1

 دكتوراه أحمد بسيونى عبد القادر الشناوك المسئولية المدنية لمأمور الضبط القضائى 4

 دكتوراه لمياء فتوى عبد الجلي  شتات المسئولية المدنية للقا ى " دراسة مقارنة "  5

 الدكتوراه )) المشاركة فى لجنة المناقشة والحكم (( رسائل 

 نوع الرسالة اسم الباحث عنوان الرسالة م

 دكتوراه مومد على أحمد النجار حقوم المتل  فى  وء الثورة المعلوماتية الوديثة  1

 دكتوراه منى مصطفى عبده مومد  اتتجاهات الوديثة فى المسئولية المدنية  2

                                                                                                                     

 اميو الكلية

                                 

                                  

  { ابو الخير احمد عطيةأ.د/   }
 


