
 

      

 
 

 البيانات الشخصية:
 
 

 د/ عبد الرحمن السيد محمد قرمان.أ االســــــــــــم:

 م.22/8/9191تاريــخ الميــالد: 

  فى وظيفة مدرس 4/9114/ 91 تاريخ التعيين :

 قسم القانون التجارى ورئيس أستاذ  الوظيفــــــــــة:

  وكيالً للكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع       

 3/1/9181 -:تاريخ استالم العمل

  231982/248-  -شممممبيك الكمممموم  -كفممممم المةمممميل ة -عمممممارث  يمممم  -ش عاصممممم  ممممماالعنوووو ا : 

2929198021 

 المؤهالت العلمية:
 م.9189ليسانس  قوق جامعة اإلسكندرية بتقديم عام جيد جداً مايو  -9

 بتقديم جيد  قوق عيك شمس . 9188الخاص دور أكتوبم دبلوم القانون  -2

 بتقديم جيد  قوق عيك شمس. 9181دبلوم القانون المقارن دور مايو  -3

إشمما   -1/3/9114دكتوراه فى ال قوق مك جامعة القاهمث بتقمديم جيمد جمدا ممع ممابمة الشمم  فمى  -4

 م.9114بفمنسا  Rennesمشتمك بيك جامعة القاهمث وجامعة رن 

 ال ظيفى:التدرج  
 م.94/0/9181معيد بقسم القانون التجارى اعتباراً مك  -9

 م.21/1/9181مدرس مساعد بقسم القانون التجارى اعتبارا مك  -2

بتمماري   9319م بقمممار رئمميس الجامعممة رقممم 91/4/9114مممدرس بقسممم القممانون التجممارى اعتبمماراً مممك  -3

24/4/9114 

( 112م بقمممار رئمميس الجامعممة رقممم:  39/92/9111أسممتاذ مسمماعد بقسممم القممانون التجممارى اعتبمماراً مممك  -4

 م.92/99/9111بتاري  

 2م 92/9/2229قائم بعمل رئيس قسم القانون التجارى اعتبارا مك -9
 2م24/9/2229( بتاري  130م بقمار رئيس الجامعة رقم   22/9/2229أستاذ بقسم القانون التجارى اعتباراً مك   -0
 م 29/9/2229بتاري   108بقمار السيد الدكتور / رئيس الجامعة رقم   29/9/2229رئيس قسم القانون التجارى اعتبارا مك  -1

  93/8/2292بتاري   090د/ رئيس الجامعة رقم 2رئيس قسم القانون التجاري اعتبارا  مك صدور قمار أ – 8     

 

 

ة شئ   اإلداري  إدارة ال

س تدري ئة ال ي  شئ   ه

 



بتماري   9909د/ رئميس الجامعمة رقمم 2وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وانمية البيئة اعتبارا مك صدور قممار أ -1

 ولمدث ثالث سنوات   29/99/2292

 رئيس مجلس  إدارث صندوق التأميك االجتماعى ألعضاء هيئة التدريس والعامليك بجامعة المنوفية -92

 اإلنتوووواج العلمى:
 :أوالً: المؤلفوات العامووووة                      

 م.9111القاهمث  –الشمكات التجارية، دار النهضة العمبية  -9

 م.2222القاهمث  –عمليات البنوك طبقا لقانون التجارث الجديد، دار النهضة العمبية  -2

 م.2222 الوسيط فى قانون التجارث الجديد، اإلفالس والةلح الواقى منه، دار النهضة العمبية القاهمث -3

 م.2222نظمية األعمال التجارية والتاجم، المكتبة الجامعية  -4

 م.9118القانون الب مى الجديد ، المكتبة الجامعية  -9

 ثانياً: األبحووووواث:  
 م.9119دار النهضة العمبية  – ــــق الشمكاء فى استمداد ال ةص فى الشمكة ذات المسئولية الم دودث  -9

 م.9119دراسة مقارنة بيك القانونيك المةمى والفمنسى دار النهضة العمبية القاهمث عقد التأجيم التمويلى ،  -2

 .9118الممكز القانونى لمديم االستثمار ، دار النهضة العمبية بالقاهمث  -3

 م.9111ال ال  بيك الشمكاء كسبب ل ل الشمكة أو فةل الشميك منها، دار النهضة العمبية القاهــــــمث  -4

 م.9111لسم المةمفى، دار النهضة العمبية القاهمث نطاق االلتزام با -9

 م.9118ا كام الشيك فى قانون التجارث الجديد،  -0
 2229مسئولية أعضاء مجلس اإلدارث او المديميك عك ديون الشمكة المفلسة دار النهضة العمبية بالقاهـــــــمث  -1

 م.2222لعمبية بالقاهمث اشغيل اجارث المفلس خالل فتمث اإلجماءات التمهيدية ، دار النهضة ا -8

االاجاهات ال ديثة فى  ماية العالمة التجارية المشمهورث طبقما الافاقيمة التممبس والقمانونيك المةممى والفمنسمى، دار  -1

 م.2223النهضة العمبية القاهمث 

 م . 2224المنافسة الطفيلية ، دار النهضة العمبية بالقاهمث  -92

 الج ائز العلمية  
 

 م 2229د/ مةطفى بهجت عبد المتعال للمتميزيك لعام 2** منح سياداه جائزث السيد أ                

 
 شهادات تقدير  

 9111**  ةول سياداه على شهادث اقديم للقب عضو هيئة التدريس المتميز مك جامعة المنوفية لعام               

ك جامعة المنوفية وذلك بمناسبة العيمد السمنوى للجامعمة وذلمك لمما ب لمه **  ةول سياداه على شهادث اقديم م              

 مك جهد مخلص فى ا قيق رسالة الجامعة السامية

 دورات   
والمنعقمدث خمالل الفتممث   emes** شارك سياداه فى ب ضموره دورث   اسمتخدام نظمام التعلميم اإللكتمونم                

         94/92/2221إلى  92/92/2221مك 



  من يهمه األمر ىوقد أعطى له هذا البيان بناء على طلب سيادته لتقديها إل
       مدير اإلدارة                       شئون هيئة التدريس  

                     المدير العام               

 يعتمد 

عـميد              

 الكلية

                                              

 { ابو الخير احمد عطيةأ.د/    }


