
 

 
 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

ـــ       ــع  د/0أ -االســـــــــــــــ ــم محم ــع ى  محم

 .الصافورى

 م.1491/ 1/ 5  -تاريــخ الميـــــالد  

 م.1411/ 3/ 72  -تاريـــخ التعييـــن 

 م.1411/ 9/ 71 -:  تاريخ استالم العمل

 أستاذ متفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه  - الــــوظيفــــــــــة   

  رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه -:             

 المدير السابق لمركز التعليم المفتوح بالجامعة -:         

 المؤهالت العلمية:
 1791ليسانس حقوق جامعة القاهرة   -1

 م.1792دور مايو دبلوم الدراسات المتعمقة فى القانون المقارن من جامعة باريس  -2

 م.1792دبلوم الدراسات المتعمقة فى تاريخ النظم من جامعة باريس دور أكتوبر  -1
 م.1791نوفمبر  2دكتوراه فى القانون من جامعة باريس  -4

 التدرج الوظيفى:
 111د/   رئييس الاامعية ر يم 0م بقرار السييد  أ1799/ 1/ 29مدرس بقسم تاريخ القانون اعتباراً من  -1

  9/5/1799بتاريخ 

/ 9بتياريخ ( 925م بقرار رئيس الاامعة ر م: )1771/ 11/ 21أستاذ مساعد بذات القسم اعتباراً من  -2
 م.1771/ 12

 727بقييرار رئيييس الاامعيية ر ييم  م17/12/1771اعتبييارا ميين فلسييفة القييانون وتاريخيي   سييم  س ييائم بعمييي رئييي -1

 0م 29/12/1771بتاريخ 

بقيرار رئييس  1771/ 12/ 17اعتبياراً مين  فلسفة القانون وتاريخ  تاديد  يام سيادت  بعمي رئيس   سم -4

 1/1/2001م وحتى 1779/ 1/ 9( بتاريخ : 199الاامعة ر م  )

م بقييرار رئيييس 1799/ 5/ 2 ييائم بعمييي وكيييي الشلييية لشييلون مدميية الماتمييئ وتنمييية  البيليية اعتبييارا ميين  -5

  م1779/ 1/5( بتاريخ 494الاامعة ر م ، )

بقيرار رئييس الاامعية  2001/ 1/1الشلية لشلون الدراسيات العلييا والبثيوع اعتبياراً مين   ائم بعمي وكيي -1

 م5/7/2005وذلك حتى   م1/1/2001( بتاريخ 292ر م ، )
بتياريخ  1205بقرار رئييس الاامعية ر يم  29/5/2009أستاذ بقسم فلسفة القانون وتاريخ  اعتباراً من -9

19/1/2009 
بتيياريخ  1241د/ رئيييس الاامعيية ر ييم 0  اعتبيياراً تيياريخ  ييدور  ييرار السيييد أرئيييس  سييم فلسييفة القييانون وتاريخيي -9

21/1/2009  
 4125بقرار رئييس الاامعية ر يم  21/7/2009تعيين  مديراً لمركز التعليم المفتوح لمدة عام اعتباراً من تاريخ  -7

 21/7/2009بتاريخ 



  20/11/2009بتاريخ  2949معة ر م د/ رئيس الاا0بقرار السيد أ 5/1/2009أستاذ متفرغ اعتباراً من   -10

بتييياريخ  1149د/ رئييييس الاامعييية ر يييم 0رئييييس  سيييم فلسيييفة القيييانون وتاريخييي  اعتبيييارا مييين  يييدور  يييرار أ -11

22/1/2011   

د/ رئيس الاامعية ر يم 0بقرار أ  1/9/2012تاديد تعيين سيادت  رئيسا لقسم فلسفة القانون وتاريخ  اعتبارا من  -12

  11/9/2011بتاريخ   402
د/ رئيس الاامعية ر يم 0بقرار أ  1/9/2011ديد تعيين سيادت  رئيسا لقسم فلسفة القانون وتاريخ  اعتبارا من تا -11

  2011/2014للعام الاامعى   17/9/2011بتاريخ   117

د/ رئيس الاامعية ر يم 0بقرار أ  1/9/2014تاديد تعيين سيادت  رئيسا لقسم فلسفة القانون وتاريخ  اعتبارا من  -14

 أو لثين وجود أستاذ بالقسم  11/9/2015وحتى   22/9/2014بتاريخ   271

د/ رئيس الاامعية ر يم 0بقرار أ  1/9/2015تاديد تعيين سيادت  رئيسا لقسم فلسفة القانون وتاريخ  اعتبارا من  -15

 أو لثين وجود أستاذ بالقسم  11/9/2011وحتى   5/9/2015بتاريخ   19
 

 -النشاط العلمي  والثقافى : 
 المؤلفات -أوالً  

 تاريخ القانون المصرى  فى العصرين االسالمى والحديث  -1

 القانون المصرى القديم -2

 النظم القانونية القديمة لدى اليهود واإلغريق والرومان -3

 القانون الرومانى -4

 األبحاث الع مية -ثانيًا  

 فكرة القانون لدى فالسفة المسيحية  -1

 تحوالت الفكر القانونى المصرى -2

 محاولة فى الحرية السياسية ) بالفرنسية (  -3

 نشأة فكرة الشخصية القانونية ) بالفرنسية (  -4

 نظرات فى الشريعة اليهود -5

  فكر ونظم العرب قبل اإلسالم  -6

    النشاط الثقافي  -ثالثًا  

لسيادته نشاط بارز فى أعمال الريادة الطالبية واإلشراف  االجتماعى على الطالب   

 واالشتراك فى الرحالت العلمية لطلبة الكلية  . 

 المهمات العلمية
  2005بفرنسا ( ولمدة شهر اعتبارا من أول مارس  –مهمة علمية بجامعة) ريمز 

 أســـــــــتـاذ زائر 
تاريخ النظم القانونية واالجتماعية  وذلك خالل الفصل الدراسى األول  أستاذ زائر لتدريس مادة -  

 بكلية الشرطة بدبى  2001/2002للعام الجامعى 

أستاذ زائر لكلية الشريعة والقانون قسم القانون الخاص  بجامعة صنعاء  بالجمهورية اليمينية  -  

  2003/2004وذلك إللقاء محاضرات فى فلسفة القانون وتاريخه لطلبة الدراسات العليا بها للعام الجامعى 

 الدورات التدريبية 
قدرات   ية  كز تنم ية بمر ية اآلت لدورات التدريب لى ا صل ع هارات  ح وم

 السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية

   22/1/2002وحتى  22/1توكيد الجودة واالعتماد فى الفترة من  -

   00/1/2002وحتى  22/1الساعات المعتمدة فى الفترة من  -

   22/5/2002وحتى  22/5الجوانب القانونية بالجامعات فى الفترة من  - 

   5/6/2002وحتى  0/6 تصميم المقرر  فى الفترة من -



    12/6/2002حتى  10/6إدارة البحث العلمى  فى الفترة من  -

 

 

 

 عميد الشلية             

} أ.د/ عباس مبروك                      

 {الغزيرى 



 


