
 

                                               

 

 

 

 
 
 

 :البيانات الشخصية
 د/ محمد سامى السيد  الشوا .االسم : أ     

 
 م 41/3/4591 تاريخ الميالد :    

م بوظيفة مدرس بحقووق 34/41/4591( 1)0م مدرس مساعد بحقوق الزقازيق 49/7/4591( 4)  تاريخ التعيين :    

 الزقازيق

  0م بوظيفة مدرس حقوق المنوفية 1/7/4599:  تاريخ استالم العمل    

 عميد كلية الحقوق األسبق - : ةـــــــــوظيفــــــــــال   

 أستاذ متفرغ  بقسم القانون الجنائي -                                     

   رئيس قسم القانون الجنائى -                                     

 41ش افريقيا الحى الثامن مدينة نصر شقة  39 -العنوان:    

 11741144/01***  المنزل -ت :     

 4149515/040***             المحمول     

 1139199***              العمـل     

                               ***1139197  

وحتووى  4/5/1041معووار ألكاديميووة العلوووم الشووراية بالشووارقة اعتبووارا موون  -: األجووازات الصا ووة

49/1/1049 

 المؤهالت العلمية: 

 0م1791ليسانس حقوق  والشرطة بتقدير جيد عام  -1

 0م بتقدير مقبول جامعة عين شمس 1791دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور أكتوبر   -2

 0م بتقدير جيد جامعة عين شمس 1799دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى دور مايو  -3

 0م13/12/1791دكتوراه فى القانون من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف  -1

 لوظيفى :التدرج ا
 0م11/9/1792مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى حقوق الزقازيق اعتبارا من  -1

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 

 



 0م31/12/1791مدرس بقسم القانون الجنائى حقوق الزقازيق اعتبارا من  -2

 م 2/9/1799مدرس بقسم القانون الجنائى اعتبارا من   -تم نقلة من جامعة الزقازيق إلى جامعة المنوفية لنفس الوظيفة  -3
 م1771/ 17/2مساعد بقسم القانون الجنائى حقوق المنوفية اعتبارا من  أستاذ -1
 0م  11/3/1771( بتاريخ1219م بقرار رئيس الجامعة رقم) 9/3/1771قائم بعمل رئيس قسم القانون الجنائى اعتبارا من   -1

 0م 11/9/2001( بتاريخ 307رقم) م بقرار رئيس الجامعة 29/9/2001بمدينة السادات اعتبارا من   -قائم بعمل وكيل الكلية  -1

 0م 27/10/2002( بتاريخ 723م بقرار رئيس الجامعة رقم ) 29/10/2002أستاذ بقسم القانون الجنائى اعتبارا من  -9
 ولمدة ثالثة سنوات 10/11/2002(بتاريخ 799بقرار رئيس الجامعة رقم) 29/10/2002رئيس قسم القانون الجنائى اعتبارا من  -9

 0م 11/11/2001( بتاريخ 2191بقرار رئيس الجامعة رقم ) 29/10/2001يسا القسم اعتباراً من تجديد تعيينه رئ -7
 ولمدة ثالث سنوات  2/9/2001بتاريخ  1311بقرار رئيس الجامعة رقم  1/9/2001كلية الحقوق جامعة المنوفية اعتباراً من د لعمي -10
  11/1/2009بتاريخ  102رقم    مجلس الشعب رئيس د/ 0السيد أ بقرار 11/1/2009مجلس الشعب اعتبارا منبمستشاراً قانونيا    – 11

ولمةدة  7/11/2009بتةاريخ  3011د/ رئيس الجامعةة رقةم 0بقرار السيد أ 29/10/2009تجديد تعيين سيادته رئيساً لمجلس القسم بالكلية اعتباراً من   - 12

 ثالث سنوات 

بتةاريخ  1012رقةم    الجامعةة رئةيس د/ 0السيد أ بقرار 2011/ 13/1حتى  1/2010/   11تبارا منمجلس الشعب اعبمستشاراً قانونيا   13

19/1/2010 

د/ رئةيس الجامعةة رقةم 0بقةرار السةيد أ 1/9/2007تجديد تعيين سيادته عميةدا بكليةة الحقةوق بشةبين الكةوم جامعةة المنوفيةة اعتبةاراً مةن  -11

  1/1/2010حتى   29/1/2007بتاريخ  1100

  1/9/2012بتاريخ  110د/ رئيس الجامعة رقم 0بقرار أ 1/9/2012أستاذ متفرغ اعتبارا من  -11

 31/9/2011وحتةى  21/10/2011بتةاريخ  1291د/ رئةيس الجامعةة رقةم0اعتبارا من صدور قرار السيد أرئيس قسم القانون الجنائى  -11

 أو لحين وجود أستاذ

للعةةام  31/9/2011بتةةاريخ  2093د/ رئةةيس الجامعةةة رقةةم 0بقةةرار أ 1/9/2011تجديةةد قيةةام سةةيادته برعبةةاا رئاسةةة القسةةم اعتبةةارا مةةن  -19

 أو لحين وجود أستاذ أو أستاذ مساعد  31/9/2019حتى  2011/2019الجامعى 

 -الندوات الخاصة بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان المصرى :
  التقنيةفي صة بحق االنسان ندوة خا -1        

 ندوة خاصة بحقوق الطفل -2      

 مشاركة فى الندوات التى تعقد بمركز بحوث الشرطة بالجامعة بركاديمية الشرطة - 3   

   بمعهد حقوق االنسان باسكرامربورج بفرنسا  ةالمشاركة فى ندو-1       

 بمدينة ستراسبورج بفرنسا  2009يوليو  10يونيو وحتى  30ندوة خاصة بالمعهد الدولى لحقوق اإلنسان فى الفترة من   -1       

 -: أوجه النشاط
 إلقاا محاضرات فى معرض سوق القاهرة الدولى -1

 المركز القومى للبحوث الجنائية واالجتماعية بمحاضرات  -2

  ديمية الشرطةمحاضر بكلية الدراسات العليا بركا -3
 محامى بالنقض  -1

 المؤتمرات 
 المشاركة فى المؤتمرات الخاصة بالجمعية المصرية لقانون العقوبات  -1

 األعمال الطبية فى قانون العقوبات  -2

 حماية حقوق اإلنسان فى اإلجرااات الجنائية  -3

 جرائم الحاسب اآللى  -1
 المملكة العربية المغربية  –المؤتمر الدولى السابع للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية المنعقد بجامعة " موالى إسماعيل " بمكانس  -1

المةةؤتمر العلمةةى السةةادس عشةةر عةةن " التحكةةيم التجةةارى الةةدولى " والةةنى تنممةةه كليةةة القةةانون ومركةةز اإلمةةارات للبحةةوث والدراسةةات  -1

 بربو ظبى  30/1/2009 – 29الفترة من  االستراتيجية فى

 عمانبسلطنة المؤتمر  العلمى " التحكيم الدولى " والنى تنممه كلية الحقوق جامعة قابوس بمدينة مسقط  -9
 بفرنسا  2007نوفمبر  23 – 20المؤتمر العلمى " المنتدى الثانى للجمعية الفرنسية المصرية للتعاون والتنمية فى الفترة من  -9

 المؤلفات واألبحاث 

 " دار النهضة العربية"                     دور المؤمن لديه فى الدعوى الجنائية      -1

 "  دار النهضة العربية "           نمم المعلومات فى قانون العقوبات                  – 2

 " دار النهضة العربية"                                 الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللى         -3

 " دار النهضة العربية"               الخطر الطبى فى القضااين المصرى والفرنسى   -1



 " دار النهضة العربية "    جرائم الحاسب اآللى أمام القضاا الفرنسى                                                   -1
 " دار النهضة العربية "    ة الناشئة عن المشروعات االقتصادية الخاصة                   المسئولية الجنائي -1

" دار النهضةةةةةةةةةةةةةةةةة     الوساطة والعدالة الجنائية                                                                        -9

 العربية" 

" دار النهضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                                                          القانون اإلدارى الجزائى                   -9

 العربية " 

 " دار النهضة العربية "    السياسة الجنائية لمواجهة غسيل األموال                                                    - 7

 " دار النهضة العربية "                            الجريمة المنممة وصداها على االنممة العقابية          -10

 " دار النهضة العربية "   جرائم البلطجة فى قانون العقوبات المصرى                                     – 11

 " دار النهضة العربية "     المسئولية الجنائية لألطباا                                                                 – 12

 " 91" مجلة األمن العام عدد                      األسس المنهجية لدراسة ظاهرة الجريمة فى المجتمع العربى      – 13

 " 99" مجلة األمن العام عدد    حق العقاب فى المجتمع االشتراكى                                               – 11

" مجلةةةةةةة األمةةةةةةن                     رضا فى المسئولية الجنائية لألطباا                                           ال – 11

 " 97العام عدد 

" مجلة األمةن العةام                                                     مسئولية المجتمع عن التبليغ بالجرائم                                           – 11

 " 92عدد 

" مجلة األمن العام عدد                                                    القانون الطبيعى كمصدر للقانون الجنائى                                  – 19

103 " 

" مجلةةة األمةةن                                                                جسةةم اإلنسةةان ومقتضةةيات اإلثبةةات                                       – 19

 " 101العام عدد 

  -النقابات والجمعيات العلمية :

 عضو فى الجمعية الدولية فى قانون العقوبات  -1

 عضو فى نقابة المحاميين  -2

 عضو بالجمعية المصرية للقانون الجنائى -3

 عضو اللجنة العلمية الدائمة للقانون الجنائي   -1

 المهمات العلمية والزيارات 

 "  وكلية الحقوق جامعة المنوفية 9عدة مهمات علمية فى فرنسا عالوة على ابرام اتفاقية للتبادل العلمى بين " جاون باريس  ** 

  -الجوائز التقديرية :    

      حاصل على جائزة جامعة المنوفية التقديرية 

       
 تم فى عهد  سيادته   
 بدا الدراسة بشعبة دراسة القانون باللغة اإلنجليزية  

 توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومى المصرى لحقوق اإلنسان 

  توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة المحامين لفرع شبين الكوم 

  اتخاذ الخطوات الفعلية العتماد الكلية من جانب الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد فى التعليم 

  استحداث الدبلومات اآلتية فى التسجيل للدراسات العليا 

     دبلوم التجارة واالستثمارات الدولية  -    دبلوم العقود 

 ة والمالية دبلوم العلوم االقتصادي -   دبلوم الدراسات القضائية 

  والتحكيمية  –وحدة ذات طابع خاص يتولى المهام التدريسية  –إنشاا مركز الخدمة العامة 

  ووضع األسئلة وإعالن النتائج واالستغناا تماماً عن النتائج الورقية –ميكنة نمم التقويم 

 ا الكلية والمشرفين على التعاون والتكامل مع كلية حقوق السادات بتفعيل خطة النتدابات القائمين بعمل وكال

 األقسام 

 االنتدابات



 الندب للعمل بركاديمية العلوم الشرطية فى الشارقة بدولة اإلمارات 

  الندب للتدريس بالدراسات العليا بركاديمية الشرطة المصرية  

 

عميد                                                                                                      

 الكلية

                                                                                               { 

 {أبو الصير أحمد عطية  /د0أ
       



 


