
 

                                                            

 بيــــــان حالــــــة                                                       

 
 

 البيانات الشخصية:
 

 د/ إبراهيم محمد على السيد. .أ:االســــــــــــم

 م.32/8/1591: تاريــخ الميــالد

 م32/4/1552:  نيتاريــخ التعي

 م .12/6/1552 :تاريخ استالم العمل

 متفرغأستاذ  الوظيفــــــــــة:

 -مديند  صردر –مكرم عبيدد  –ش عبد الحميد عوض  11 -وان :ـــــــــالعن

 القاهرة

 المؤهالت العلمية   
 
 بتقدير جيد. 1522حقوق القاهرة دور مايو  ليسانس -1

 عين شمسبتقدير جيد حقوق  1581دور أكتوبر  دبلوم القانون العام -3

 بتقدير جيد حقوق عين شمس. 1582دور مايو  دبلوم العلوم اإلدارية -2

 م.1582 باريس فرصسا دبلوم المعهد الدولى للعلوم اإلدارية -4

 م1/6/1553فى الحقوق بتقدير جيد جداً حقوق عين شمس اعتباراً من  دكتوراه -9

 

 التدرج الوظيفى      
  
 م.32/4/1552بقسم القاصون العام اعتبارا من  مدرس -1

ــا د  -3 ــتام مس ( بتدداري  66امعدد  ر:ددم   م بقددرار رسدديس ال 39/6/3111بقسددم القدداصون العددام اعتبدداراً مددن أس

 م6/2/3111

بقدرار رسديس ال امعد   21/2/3118وحتدى  35/11/3112العدام اعتبداراً مدن  رئيس قسم القانون:اسم بعمل  -2

 35/11/3112بتاري    3181  ر:م 

د/ رسديس 1بقدرار السديد أ 21/2/3115وحتدى  1/8/3118اعتبداراً مدن  سيادته برئاسة القسمت ديد :يام  -4

  38/2/3118بتاري   1818ال امع  ر:م 

د/ 1بقدرار السديد أ 21/2/3111وحتدى  1/8/3115اعتباراً من  سيادته برئاسة القسمت ديد :يام   -9

 5/8/3115بتاري   1256رسيس ال امع  ر:م 

ــتامأ -6 بتدداري   2339د/ رسدديس ال امعدد  ر:ددم 1بقددرار أ 38/13/3115بقسددم القدداصون العددام اعتبدداراً مددن  س

35/13/3115 

 
 جامعة المنوفية

 كلية الحقوق

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 
 



 2/1/3111بتداري   13د/ رسديس ال امعد  ر:دم 1ا من تاري  صددور :درار  أالقاصون العام اعتبار رئيس قسم -2

 وذلك لحين بلوغه سن المعاش 

اعتبدارا مدن تداري   وكيال للكلية لشئون خدمة  المجتمع وتنميـة الييئـة -8

 ولحين بلوغ سن المعاش   21/9/3111بتاري   1142د/ رسيس ال امع  ر:م 1صدور :رار أ

بتددداري   1145د/ رسدديس ال امعددد  ر:دددم 1بقدددرار أ 32/8/3111قددداصون العددام اعتبدددارا مدددن أسددتاذ متفدددرغ بقسدددم ال -5

 وحتى بلوغ سيادته سن السبعين 21/9/3111

 
    األنشطة الثق افية واالجتماعية    
 

 راسد ل ن  ال وال   -

 راسد ل ن  الرحالت االجتماعي  -

 راسد الل ن  الرياضي  -

 راسد الل ن  الثقافي  -

 األصشط  الطالبي راسد ل ن  األسر و -

             محاض   ر 
 

** محاضر بمركز تنمي  القدرات والمهارات عن ال واصب القاصوصي  لقاصون تنظيم                      

 ال امعات
 ** محاضر ألعضاء الم الس الشعبي   المحلي  عن تشكيل واختراصات الم الس الشعبي  المحلي 

 ترول عن العقود اإلداري محاضر لموظفى شرك  مرر للب** 

 تدريب المدربين بمركز تنمي  :درات أعضاء هيئ  التدريس والقيادات ب امع  المنوفي عمل ** ورش  

 ** صقاب  المحامين الفرعي  بالمنوفي 

        لخبرات الوظيفيةا    
 
ن يقددوم بتدددريس مدددواد القدداصون الدسدددتورلد والقضدداء الدسددتورل د والدددنظم السياسددي  والقددداصو -

ليدد  وأيضددا لطلبدد  اإلدارلد والقضدداء اإلدارل واإلدارة العامدد  لسددنوات الدراسدد  الملتلفدد  بالك

 الدراسات العليا 
 

         المؤتمرات  
المؤتمر العلمى السنول األول " المحاكم اال:ترادي   وأثارها فى تنميد  االسدتثمارات  -             

  4/9/3115فى 

 الدراسات العليا " مواجه  التحديات وتوجه صحو المستقبل والتنمي  " مؤتمر تحسين جودة برصامج  -

 كلي  الهندس  جامع  المنوفي  –المشارك  فى مؤتمر تنمي  الريف المررل  -



 لمعهد البيئ  بالد:هلي   –األمن العربى  –المشارك  فى مؤتمر البيئ   -

 
            أستاذ زائر        

               
 ق بسلطن  عمانكلي  الحقو -

 جامعات األمارات العربي  المتحدة  -

 جامعات الكويت -

 المهمات العلمية    
 

" السددربون " بفرصسددا لمدددة ثالثدد  شددهور اعتبدداراً مددن يوصيددو مهمدد  علميدد  جلددى جامعدد  بدداريس  -

3112 

  بمفرده أشرف عليها**الرسائل العلمية التى  

 اسم الطالب موضوع الرسال  م

 على المعلومات كحق من حقوق اإلصسان الحق فى الحرول 1

 عرفات محمد حسن محمود

 الر:اب  القضاسي  فى مساسل ال نسي  " دراس  مقارص " 3

 يد عبد الحميدععالء محمد س

أيديولوجيدددد  النظددددام السياسددددي  فددددى جسددددراسيل دراسدددد  مقارصدددد  مدددد   2

 جمهوري  جيران اإلسالمي   
 أحمد جسماعيل حسن غاصم

سددتوري  الحديثدد  وأثرهددا علددى الحقددوق والحريددات فددى التعددديالت الد 4

 مرر " دراس  مقارص  "   
 محمد مرطفى على الفقى

مبدأ المواطن  كأصر الحقوق الدستوري  فى مرر " دراسد  مقارصد   9

 صهل  محمد مرطفى جندي  " 

 :اصون ججراءات جداري  مررل " دراس  مقارص  "  صحو 6
 هاصم أحمد محمود سالم

لضمان صزاه  االصتلابات " دراس  مقارص  من حيد   فعالظام ص صحو 2

 حياد أجهزة السلط  التنفيذي  وتمويل الحمالت االصتلابي  
 عفاف رشاد عبد النور غنيم

 فتحى كمال حسين على شلبى حري  تكوين ال معيات األهلي  " دراس  مقارص  " 8

 صالح محمد صرر الدين رضوان  " دراس  مقارص "  المسئولي  السياسي  للوزراء فى صظم الحكم المعاصر 5

 عادل بكرل أبو هشيمه  أثار تشريعات مكافح  اإلرهاب على الحقوق والحريات العام   11

دراسدد   –المواجهدد  التشددريعي  واإلداريدد  لمكافحدد  الفسدداد اإلدارل  11

 مقارص  
 حاسم عبد الباسط جلياس خطاب



 أحمد مرسى محمد الرعيدل  دراس  مقارص   – مهوري  ضوابط الترشيح لمنرب رسيس ال 13

 حسام عبد الحليم عيسى  دراس  مقارص  –جشكاالت التنفيذ فى أحكام القضاء اإلدارل  12

 –دور منظمات الم تم  المدصى فى حماي  حقدوق وحريدات األفدراد  14

 دراس  مقارص  
 أسام  كمال أحمد أبو طالب

 عادل محمود أحمد عمار دراس  مقارص   –للقضاء الدستورل  الدور السياسى والقاصوصى 19

 حمدل شو:ى عبد الستار المزين التنظيم القاصوصى لحقوق األجاصب فى القاصون العام دراس  مقارص  16

االت اهدددات الحديثددد  فدددى الر:ابددد  القضددداسي  علدددى عيدددب االصحدددراف  12

 دراس  مقارص  –بالسلط  
 ال واد شاهينهال  اسماعيل عبد النبى عبد 

 رباب جبراهيم عبد السالم دراس  مقارص  –الحق فى المعلومات كأحد حقوق اإلصسان  18

 هايدا جالل سالم دراس  مقارص   –التعويض فى القضاء اإلدارل  15

  
فــى  اآلخــر  مــ   الرســائل العلميــة التــى أشــتر               ** 

  مناقشتها

 المشرف عليهاأسم  اسم الطالب موضوع الرسال  م

:ابدددد  الم ددددالس الشددددعبي  علددددى السددددلط  التنفيذيدددد  ر 1

بالوحددددات المحليددد  " دراسددد  مقارصددد  بدددين الدددتظلم 

القاصوصيدددد  بدددداإلدارة المحليدددد  فددددى مرددددر وفرصسددددا 

 وجيطاليا واص لترا " 

 عالء محمد أمين عمر
 د/ جمال عثمان جبريل 0أ

 د/ جبراهيم محمد على 

الدددعوتين ال ناسيدد   صظريدد  الضددرورة اإلجراسيدد  فددى 3

 واإلداري  " دراس  مقارص  " 
 هشام السيد سليمان عزب

 د/ حسام الدين محمد 0أ

 د/ جبراهيم محمد أحمد

التحكددديم فدددى منازعدددات العقدددود اإلداريددد " دراسددد   2

 مقارص  " 
 أحمد محمد جبراهيم غنيم

 د/ محمد أصس :اسم جعفر0أ

 د / عبد العظيم عبد السالم0أ

 د علىد/ جبراهيم محم

الدددور التشددريعى لم لددس الشددورل المرددرل وفقددا  4

" دراس  مقارص  "   للتعديالت الدستوري 
 محمود أحمد محمد على رشيد

 د/ عبد العظيم عبد السالم0أ

 د/ جمال عثمان جبريل 0أ

 د/ جبراهيم محمد على

 التحقيق اإلدارل فى الكويت " دراس  مقارص  "  9

  عويل العازمىخليف  فالح شبيب 

 د/ زين بدر فراج  0أ

 د/ عبد العظيم عبد السالم0أ

 د/ جبراهيم محمد على

 طددرق جعدددداد القددادة اإلداريدددين واختيددارهم وأثارهدددا 6

علدددى كفايددد  العمدددل اإلدارل " دراسددد  مقارصددد  فدددى 

 القاصون العام " 
 على عبد العظيم صالح سليمان

 د/ عبد العظيم عبد السالم0أ

 د/ ثروت عبد العال أحمد 0أ

 د/ جبراهيم محمد على

حمايددد  الحقدددوق السياسدددي  فدددى القددداصون الدسدددتورل  2

المرددرل     " دراسدد  مقارصدد  بالشددريع  اإلسددالمي  

" 
 ياسر جبراهيم على حمزة 

 د/ محمد صبيل سعد الشاذلى0أ

 د/ عبد العظيم عبد السالم0أ

 د/ جبراهيم محمد على

مدددل واليدد  القضدداء علددى القددرارات اللارجدد   8

 محمد عبد الرحمن شعيب راصه " دراس  مقارص  " عن اخت
 د/ محمد جمال عثمان جبريل 0أ

 د/ جبراهيم محمد على0أ

 أنشطة متميزة 
 عضو الل ن  العليا الداسم  الختيار القيادات بالكلي                     



وقد أ طى له هذا الييان بناء  لى طلب 

 سيادته لتقديمه إلى من يهمه األمر

 يعتمد       المدير العام مدير اإلدارة ئ  التدريسشئون هي

 عميد الكلي          

 ياس ميـرو  د/ 0} أ       

 { الغزيرى



 


