
 
 

 

 

 البيانات الشخصية:
 د/ عالء محمد الصاوى سالم.  -ـــم:ساال

 م.92/6/4261تاريــخ الميــالد:

 م.41/6/4291 -تاريخ  التعيين :

 م بوظيفة معيد.4/49/4291 -تاريخ استالم العمل:

 0 مدرس بقسم القانون الجنائى -الوظيفــة:
وحتى  9001إعارة للعمل بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة بدولة اإلمارات العربية اعتبارا من عام  -اإلعارات :

 تاريخه
 المؤهالت العلمية:

 0القاهرة بتقدير جيد جداً م جامعة 4296دور مايو  -ليسانس حقوق  -

 0بتقدير جيد  م4220عين شمس  قانون الجنائى دور مايو  حقوقدبلوم ال -

 0م بتقدير مقبول 4224عام  دور مايو حقوق القاهرة دبلوم القانون ال -

"حق المتهم فى محاكمة عادلة دراسة مقارنة بين القانون المصرى م فى موضوع 94/40/9004دكتوراه  فى الحقوق جامعة القاهرة  -

العربية واألجنبية وطبع الرسالة على نفقة الجامعات وحصل على تقدير جيد جداً وتبادل الرسالة مع  والفرنسى"

 الجامعة.

 التدرج الوظيفى : 
 41/49/4291بتاريخ  121بقرار رئيس الجامعة  رقم  41/9/4291ون الجنائى  اعتباراً من  معيد بقسم القان-4

 91/2/4224بتاريخ  190م بقرار رئيس الجامعة رقم 91/2/4224مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى اعتباراً من   -9

 م 2/9/9009( بتاريخ 4130بقرار رئيس الجامعة رقم ) 99/4/9009مدرس بقسم القانون الجنائى اعتباراً من -1 

 
   

 المواد التى يقوم بتدريسها:
 1001 -1002أوالً: العام الجامعى 

المقررة على               مادة اإلجراءات الجنائية  -4

بكلية حقوق شبين                      الفرقة الرابعة طلبة

 الكوم

المقررة                              مادة علم العقاب  -9

فرع  –بكلية الحقوق                     على الفرقة األولى

 مدينة السادات

 1002-1001ثانيًا: العام الجامعى 

على  ة مادة القسم الخاص من قانون العقوبات    المقرر -4

 شبين الكوم –بكلية الحقوق    الفرقة الثالثة

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 



                                                  مادة علم اإلجرام -9

 فرع مدينة السادات –بكلية الحقوق  -المقررة على الفرقة األولى

المقررة على طلبة فى القانون الجنائى   بحث المناهج وطرق  -1

 الدراسات العليا –دبلوم العلوم الجنائية 

   1002  - 1002ثالثًا: العام الجامعى 

العام من  مادة القسم -4

 قانون العقوبات

المقررة على طلبة 

 ةنيالفرقة الثا
 -كلية الحقوق

 شبين الكوم

مادة القسم العام من  -9

 قانون العقوبات

المقررة على طلبة 

 الفرقة الثانية
 -كلية الحقوق

فرع مدنية 

 السادات

مادة االجراءات  -1

وطرق  ةلمحاكم)الجنائية ا

 (الطعن

المقررة على طلبة 

 الرابعة الفرقة
 -كلية الحقوق

 شبين الكوم

المقررة على طلبة  مادة علم االجرام -1

 الفرقة األولى 
 -كلية الحقوق

مدينة فرع 

 السادات

مادة قانون العقوبات مع التعمق باالشتراك مع  أ.د/ غنام -3

جامعة  –أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق    محمد غنام

 المنصورة

المقررة على طلبه دبلوم العلوم 

 الدراسات العليا –الجنائية 

مادة علم العقاب مع التعمق باالشتراك مع  أ.د/ محمد سامى الشوا  -6

أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى  على مؤلف أ.د/ مأمون محمد سالمة  

 أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة 

"الفكر الفلسفى وأثره فى 

 م والعقاب" التجري

المقرر على طلبه الدراسات 

دبلوم العلوم  –العليا 

 الجنائية
 

                                                                                                                                     

 عميد الكلية

                                                                                                                      

 {ابو الخير احمد عطية} أد/ 



 


