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 البيانات الشخصية:

 سامى عبد الكريم  محمود عبد الكريمد/ االسم : 

    0م82/28/2191:  تاريخ الميالد

  0م81/2/2118( بتاريخ  221م بوظيفة معيد بقرار رئيس الجامعة رقم )29/22/2112: التعيينتاريخ 

  0م21/2/2118: يخ استالم العملتار 

 0 مدرس بقسم القانون الجنائى  بكلية الحقوق: الوظيفة

 المؤهالت العلمية:

 0مع مرتبة الشرف جامعة المنوفية م بتقدير عام جيد جدا 2112ليسانس حقوق دور مايو -2

 0م بتقدير عام جيد من كلية الحقوق جامعة عين شمس 2118دبلوم فى القانون الجنائى دور مايو  -8

 0بتقدير عام جيد من جامعة المنوفية  2111دبلوم القانون العام دور مايو -1

حمايةةة  : ))  م بعنةةةوان4/4/8002بفرنسةةةا  (RENNESI)( 2درجةةةة الةةةدكتورال فةةةى الحقةةةوق مةةةن جامعةةةة رن )-4

الحقوق والحريات الفردي  خالل مرحل  التحقيقات التى تتم 

 –بمعرف  الشرط  القضائي  فى القانون المقارن الفرنسى 

 0 على الرسالة التحكيمبتقدير جيد جدا مع تهنئة لجنة  ((– المصري
 التدرج الوظيفي :

 0)تاريخ استالم العمل (29/22/2112المنوفية اعتبارا من جامعة  -معيد بقسم القانون الجنائى -2
 م12/2/2111( بتاريخ 191م بقرار رئيس الجامعة رقــم ) 12/2/2111جامع المنوفية  اعتبارا من  -مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى -8

 0م81/20/8002( بتاريخ218رقم ) م بقرار رئيس الجامعة84/9/8002جامعة المنوفية اعتبارا من  -مدرس بقسم القانون الجنائى  -3
 28/20/8029بتةاريخ  8121د/ رئيس الجامعة رقم 0مديرا لقسم الدراسة القانونية باللغة اإلنجليزية  اعتبارا من تاريخ صدور قرار السيد أ -4

 ولمدة ثالث سنوات
 اإلنتاج العلمى: 

 أوالً : المؤلفات العامة:  
 0م   8004 /8001الجزاء الجنائى  -2

 بجامعة القاهرة. –علم العقاب باالشتراك مع د/ عادل يحيى مدرس القانون الجنائى  -8

 قانون العقوبات " القسم الخاص" باالشتراك مع أ.د/ محمد سامى الشوا، أ.د/ حسام الدين محمد أحمد. -1

جامعةة  –وق كليةة الحقة –علم االجرام باالشتراك مع أ.د/ غنام محمةد غنةام أسةتار ورئةيس قسةم القةانون الجنةائى  -4

 المنصورة.

اإلجراءات الجنائية " األحكام واألوامر الجنائية وطرق الطعةن عليهةا " باالشةتراك مةع أ.د/ محمةد سةامى الشةوا  -1

 .8001/ 8004عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية 

                                  

                     

 كلي  الحقوق

          



جامعةة  –التدريب القانونى فى القسم العام العقوبةات باالشةتراك مةع أ.د/ محمةد سةامى الشةوا عميةد كليةة الحقةوق  -9

 المنوفية.

جامعةة  –التدريب القانونى فى القسم الخاص العقوبات باالشتراك مع أ.د/ محمد سامى الشوا عميد كليةة الحقةوق  -2

 المنوفية.

2- Terminologies juridiques en langue francaise 2005/ 2006. 

 ثانيًا: المؤلفات المتخصصة:
 م.8001/  8004القانون الجنائى والحريات الفردية  -2         

 م8009/ 8001دراسة موجزة لظاهرة اإلجرام المنظم  -8

  8000يونية   21التعليق على التعديالت التى ادخلت على قانون اإلجراءات الجنائيةة الفرنسةى بموجةب قةانون   -1

المكمةل لة  ب بحةى فةى  8008مةارس  4المتعلق بتدعيم الحماية المقررة لقرينة البراءة وحقوق الضةحايا ، وقةانون 

 [[.80419مرحلة االعداد برقم االيداع ب

الحمايةةة الجنائيةةة للمسةةتهلو فةةى مواجهةةة االعالنةةات الكاربةةة والمضةةللة " دراسةةة مقارنةةة " ب بحةةى فةةى مرحلةةة -4

 [.80412 االعداد برقم  اإليداع

 الخبرات التعليمية:

 بكلية الحقوق . –تدريس مادة علم العقاب لطلبة الفرقة األولى  -2

 0تدريس مادة قانون العقوبات "القسم العام" النظرية العامة للعقوبات لطلبة الفرقة الثانية بكلية الحقوق  -8

 0ثة بكلية الحقوق لطلبة الفرقة الثال -تدريس مادة قانون العقوبات "القسم الخاص"  -1

 0النظرية العامة للجريمة لطلبة الفرقة الثانية بكلية الحقوق   -تدريس مادة قانون العقوبات " القسم العام "  -4

 لطلبة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق –تدريس مادة اإلجراءات الجنائية  -1

 تدريس مادة علم اإلجرام لطلبة الفرقة األولى بكلية الحقوق . - 9

 تدريس مادة القانون باللغة الفرنسية لطلبة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق. -2

 0بكلية الحقوق  –الدراسات العليا  –لطلبة دبلوم العلوم الجنائية  –تدريس مادة اإلجراءات الجنائية مع التعمق   -2

 بكلية الحقوق. –الدراسات العليا  –لطلبة دبلوم العلوم الجنائية –تدريس مادة  قانون العقوبات مع التعمق -1

 بكلية الحقوق. –الدراسات العليا  –تدريس مادة علم اإلجرام مع التعمق لطلبة دبلوم العلوم الجنائية  -20

 بكلية الحقوق. –لطلبة دبلوم العلوم الجنائية  –تدريس مادة القانون الجنائى الدولى  -22

 لطالب دبلوم الدراسات العليا.تدريس مادة قانون العقوبات مع التعمق -28

 تدريس مادة حقوق االنسان لطلبة كلية التربية. -21

 الدورات التدريبية:
 .8002دورة إعداد المعلم الجامعى أكتوبر  -

 أنشطة أخرى :

 األعوام الجامعية –جامعة المنوفية  –رائد اللجنة الثقافية باتحاد طالب كلية الحقوق  -

 م.8002/ 8009حتى العام الدراسى  8002من العام الجامعى  -

 .8002/8002، 8009/8002عضو مجلس تأديب العاملين بجامعة المنوفية للعام الجامعى  -

 .8002/ 8002، 8009/8002عضو مجلس التأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة كفر الشيخ  -

 .8002/ 8002جامعة المنوفية  –الحقوق رائد عام اتحاد الطالب ورائد لجنة األسر واالتحادات بكلية  -

 مسئول األسر بمشروع األنشطة الطالبية بجامعة المنوفية التابع لوزارة التعليم العالى. -

 
 ) باإلنابة ( عميد الكلية       

                             {   الخير أحمد عطيةد/ 0أ}              


