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 م.61/5/6551 تاريــخ الميــمد:

 م.61/66/6515 تاريخ  التعيين:

 م.6551/  3/  66 تاريخ استم  العمل:

 بقسم القانون المدنىأستاذ  متفرغ  -: ـةــــــالوظيفــ

  ألساتذة القانون المدنى أو القانون الخاص عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية -:         
 طنطا –ش االمام الغزالى القسم الثانى  4 -العنـــــــوان :

  3414541/141***     المنزل -ت : 

 3113131/161***     المحمول       

 1135111 – 1135114 ***         العمــل       

  1131141/141 ***فاكس 

E – Mail Dean . law @ Menofia edu .eg  

 المؤهالت العلمية:     
   م4791ليسانس حقوق عين شمس  -1

   م4791دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الجنائية حقوق القاهرة  -2

    م4794الخاص حقوق القاهرة  دبلوم الدراسات العليا فى القانون-3

   1م 49/7/4799درجة الدكتوراه فى الحقوق جامعة القاهرة  -5

 :التدرج الوظيفى    
 م.49/44/4797مدرس بقسم القانون المدنى حقوق المنوفية    -1

( بتتتتتار   953م بقتتتترار رئتتتتيس الجامعتتتتة ر تتتتم  22/44/4771أستتتتتاا مستتتتاعد بقستتتتم القتتتتانون المتتتتدنى حقتتتتوق المنوفيتتتتة -2

29/44/4771 
 م.4777/ 29/7  ــ( بتار 561م بقرار رئيس الجامعة ر م  49/7/4777 ائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من -3

 م45/6/2111إلى 9/42/2113 ائم بعمل رئيس  سم القانون المدنى اعتبارا من  -1
  31/1/2113أستاا بقسم القانون المدنى اعتبارا من   -5
  6/7/2115( بتار   4727بقرار رئيس الجامعة ر م   6/7/2115وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتباراً من  -6

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 



د/رئتيس الجامعتة ر تم 1بقرار الستيد أ 6/7/2119تجد د تعيين سيادته وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث اعتباراً من  -9

 ولمدة ثالث سنوات1/7/2119بتار    2164
  47/7/2144بتار    2149د/ رئيس الجامعة ر م 1رئيساً بقسم القانون المدنى اعتبارا من صدور  رار السيد أ -9
  5/9/2142بتار    151د/ رئيس الجامعة ر م 1بقرار أ 4/9/2142أستاا متفرغ اعتبارا من  -7

  ولمدة عام 21/1/8102بتار    0821رار رئيس الجامعة ر م بق 82/01/8102عضو ة  مجلس الكلية لسيادته اعتبارا من  -41
  ولمدة عام  8/01/8102بتار    0011بقرار رئيس الجامعة ر م  88/01/8102عضو ة  مجلس الكلية لسيادته اعتبارا من  د تجد -44

  ولمدة عام  82/01/8101بتار    0231بقرار رئيس الجامعة ر م  88/01/8101عضو ة  مجلس الكلية لسيادته اعتبارا من  د تجد -42

 -النشاط العلمى والثق افى:

 1كلية الهندسة جامعة المنوفية –المشاركة فى مؤتمر تنمية الر ف المصرى  -4

 1لمعهد البيئة بمحافظة الد هلية  –األمن العربى  –المشاركة فى مؤتمر البيئة  -2

 1المشاركة فى مؤتمر زرع األعضاء بالمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة -3
  1  جامعة المنصورة –مشاركة فى مؤتمر دور الجامعة فى خدمة المجتمع ال -1

 محاضرات فى التحكيم –المشاركة فى مركز التحكيم الدولى بالقاهرة  -5

 -الخبرات السابقة:
  1 4/6/4795عين معاون نيابة بالنيابة العامة   -4

 1 31/42/4796عين مساعد نيابة بالنيابة العامة  -2

 1 4/9/4799العام عين وكيال للنائب  -3

 1 9/6/4791عين وكيال للنائب العام من الفئة الممتازة  -1
  1 22/6/4796عين  اضياً بالمحاكم االبتدائية  -5

 1 24/9/4796عين رئيس محكمة من الفئة  ب( بالمحكمة  -6

 عين رئيس محكمة من الفئة   أ( بالمحكمة  -9
  1 قوم بالتدر س بالكلية بقسم القانون المدنى اعتباراً من تار   استالمه العمل بالكلية  -9

  -المؤلف ات العلمية :
 المدخل فى نظر ة القانون  -4

 المدخل فى نظر ة الحق  -2

 أحكام االلتزام واإلثبات  -3
 مصادر االلتزام المدنى -1

 عقد العمل الجد د  -5

  انون التأمين اإلحتماعى  -6
 العقود المدنية الهامة  -9

 حق الملكية فقهاً و ضاء -9

 -أسماء المراجع المتخصصة :
 الحما ة القانونية لحق المؤلف فى  انون الملكية الفكر ة -4

 نزع الملكية الفكر ة للمنفعة العامة  -2

 فكرة العقود المدنية الناشئة عن اإلنجاب الصناعى  -3
 مشكلة تفو ض أضرار البيئة التكنولوجية -1

 امتيازات المؤجر لمالك فى  انون إ جار األماكن  -5

 التحكم فى  انون التأمين االجتماعى  -6

 المسئولية المدنية للمحامى عن فعل الغير  -9

 مشروعية التصرف فى جسم اآلدمي    -9
 التوازن العقدى فى عقود اإلاعان -7



 التضامن القانونى السلبى فى التشر عات الخاصة  -41

 االلتزام بضمان السالمة فى عقد العمل  -44

 االلتزام باإلفصاح فى العقود  -42
 سلطة محكمة النقض فى الر ابة على عقود اإلاعان  -43

 التأمين اإلجبارى ضد حوادث المنشات  -41
 التوازن العقدى فى  انون إ جار األماكن           -45

  أوالً رسائل االدكتوراه  
الكلية  فاسم المشر اسم الطالب موضوع الرسالة م

 المانحة

المسئولية المدنية فى إطتار المعتامالت عبتر  0

 شبكة االنترنت

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ هيثم السيد أحمد عيسى

الحتتد الفاصتتل بتتين العيتتب الخفتتى وشتترط عتتدم  8

دراسة مقارنة بين القتانون  –المطابقة فى المبيع 

 المصرى واإلنجليزى والعمانى  

سليم محمد بن محمد خميس 

 الشندودى " عمانى الجنسية " 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ

المستتئولية المدنيتتة عتتن إفشتتاء أستترار المهتتن  2

 الحرة 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ أ من سعيد السيد إبراهيم

ستتلطة القاضتتى فتتى الر ابتتة علتتى الشتتروط  2

 التصرفات القانونيةاإلدار ة فى 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ محمد إبراهيم محمد مطر

حما تتتة الملكيتتتة الخاضتتتعة فتتتى  تتتل  ضتتتاء  1

 المحكمة الدستور ة العليا

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ محمد فوزى إبراهيم عبد الال

القتتتوة الثبوتيتتتة للقيتتتد فتتتى الستتتجل العينتتتى    1

 مقارنة ( دراسة

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ حسام سعيد شعبان مهدى

هدى فتحى محمد جاد عبد  دور القاضى فى إنشاء وتكو ن وتنفيذ العقد 3

 العز ز

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ

متتتتدى مشتتتتروعية نقتتتتل والتبتتتترع بأعضتتتتاء  2

األدمى فى العقود المدنية والفقه اإلسالمى " 

 دراسة مقارنة " 

أنس محمد أحمد فكير ن 

 هالل

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ

 المنوفيةجامعة  د/ سعيد سعد عبد السالم1أ محمد جمال حامد اللبوى نحو نظر ة عامة فى اإلثبات االلكترونى  2
 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ فاتن عبد الحميد خاطر الضمان فى عقد المعلوماتية 01
المسئولية المدنيتة لهيئتة التمتر ض   دراستة  00

 مقارنة ( 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ محمد عبد هللا حسين الشي 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ باسم محمد فاضل مدبولى والتقييدالحق فى الخصوصية بين االطالق  08
حما تتة الحقتتوق المجتتاورة لحتتق المؤلتتف فتتى  02

لستتنة  28 تتل  تتانون الملكيتتة الفكر تتة ر تتم 

8118  

محمود فكرى محمود 

 الشاعر

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ س محمد سعد أحمدعبا المسئولية المدنية عن فعل الغير 02
ضمانات المشترى فى عقتد بيتع الوحتدات تحتت  01

 اإلنشاء
سلوى عبد العز ز شعبان 

 الصياد 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ

 جامعة المنوفية السالمد/ سعيد سعد عبد 1أ رادا عبد الدا م الخطيب الحما ة القانونية للبرمجيات الحرة 01
دور محكمة النقض فى الر ابة على عقتد إ جتار  03

 دراسة مقارنة   –األماكن وتفسيره 
 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ شر ف محمد صفوت سالم

دراسة  –النظام القانونى لحق المؤلف فى التتبع  02

 مقارنة 
 جامعة المنوفية السالم د/ سعيد سعد عبد1أ حازم أمين السيد الد ب

التتتتتتتأمين اإلجبتتتتتتارى للمستتتتتتئولية المدنيتتتتتتة  02

للمهنتتدس والمقتتاول عتتن حتتوادث البنتتاء فتتى 

راضية عبد الغنى عبد الفتاح 

 محمد

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ



   8112لسنة  001 ل  انون البناء الموحد 
النمتتتتاام المعاصتتتترة لحتتتتق المؤلتتتتف ووستتتتائل  81

 28حما تها فى  ل  تانون الملكيتة الفكر تة ر تم 

 واتفا ية برن " دراسة مقارنة   8118لسنة 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ عصام محمد حنفى عكاشة 

دراستتة  –أحكتتام الضتتمان فتتى العقتتد االلكترونتتى  80

 فقهية مقارنة 

محمود مصطفى إبراهيم أبو 

 هجار 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ

يا :  سائل  -ثان ر

 الماجستير

   

 الجامعة المشرف عليها اسم الباحث عنوان الرسالة م

دراستة –االلتزام باإلفصاح فى عقد المعلوماتيتة  0

 مقارنة 

 المنوفية جامعة د/ سعيد سعد عبد السالم1أ محمود محمد محمد خليل 

التنتتازل المشتتروع عتتن عقتتد اإل جتتار فتتى ضتتوء  8

 القواعد العامة و انون إ جار األماكن 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ حسن محسن الحا س 

دراستة  –عقد البيتع اإللكترونتى أحكامته وأثتاره  2

 مقارنة بين الفقه اإلسالمى والقانون المدنى

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ عمرو محمد غازى المار ة

طبيعة مسئولية المنتت  وحتاالت اإلعفتاء منهتا "  2

 دراسة مقارنة

خالد عبد هللا أحمد السلمان أل 

 على

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ

مدى تأثير الظروف الخاصة بالجتار المضترور  1

علتتى طبيعتتة الضتترر   دراستتة تحليليتتة مقارنتتة 

 من القانون المدنى 213على ضوء حكم المادة 

 جامعة المنوفية د/ سعيد سعد عبد السالم1أ محمد عبد هللا محمد حسن

 المؤتمرات العلمية
المشاركة فى المؤتمر اإل ليمى الرابع بور ة عمل فى  " مجال التشر عات العربية "  بتالمجلس القتومى لحقتوق  -

 اإلنسان  

 دبلومات متخصصة  
 م    4791دبلومه فى اللغة اإلنجليز ة أكاد مية السادات   ونيو   -

 أنشطة متميزة  
  2119بتار    2479عضو محكم بوزارة العدل بقرار السيد المستشار وز ر العدل ر م  -

 عضو اللجنة العلمية الدائمة لتر ية األساتذة واألساتذة المساعد ن فى القانون الخاص -
   2143 يد محكم بجدول المحكمين المعتمد ن بمركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجارى د سمبر  -

                                 

 عميد الكلية          

أ.د/  }       

أبو الخير أحمد عطية 

} 
 


