
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 
 : د/   أحمد صالح أحمد محمد  .االســــــــــــم

 62/4/3621تاريــخ الميــالد: 

 تاريخ التعيين بالمعهد العالى 

 6/7/6007حتى  3/4/6004 -: للحاسب اآللى باإلسكندرية
   6007/ 67/5 -:تاريخ التعيين ألول مرة بحقوق المنوفية 

  8/2/6006 -:تاريخ إلغاء التعيين إلغاء مجرد بحقوق المنوفية 
 67/2/6033  -: بحقوق المنوفيةتاريــخ التعيين للمرة الثانية 

 ثالثة سنوات وثالثة شهور صافى مدة التعيين بالمعهد العالى للحاسب اآللى

 سنتان وثالثة شهور التعيين بكلية حقوق المنوفيةصافى مدة 

 خمس سنوات وستة شهور إجمالى المدة المؤهلى للترقية

 مدرس بقسم االقتصاد والمالية العامة  الوظيفــــــــــة:
إمكاليووة  -فتوووا الدوويد المدتاووان القووالولى  بال امعووة  

سب  عالى للحا هد ال مل بالمع مدة الع ضافة  ية بإ قدم للترق الت

 اآللى ولظم المعلومات باإلسكندنية 

 المؤهالت العلمية:
   3685الليسانس فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية بتقدير جيد دور مايو -3

 بتقدير عام جيد .3663العليا فى العلوم االقتصادية والمالية دور مايو دبلوم الدراسات -6

 بتقدير عام جيد . 3666دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو  -3

موضوو  الرسوالة ا العوال البوري ى  - 6006درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير جيد جدا  -6

 الفعلى على المشروعات فى مصر ا

 

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 

 

 
 

 

   

 



 الوظيفى :التدرج  
 3/4/6004مدرس بالمعهود العوالى للحاسوا ا لوى ونلوم المعلوموات باإلسوكندرية فوى الفتور  مون  -

  6/7/6007وحتى 
بقوورار رسوويس الةامعووة رقووم  67/5/6007موودرس بقسووم االقتصوواد والماليووة العامووة اعت ووارا موون  -

 66/5/6007بتاريخ  3306

بإلغووال قوورار   8/2/6006بتوواريخ  3661د/ رسوويس الةامعووة رقووم 0إلغووال التعيووين بقوورار السوويد   -

إلغاًل مةرداً فيموا ضبومنم مون ضعيوين سويادضم مودرس بقسوم  66/5/6007بتاريخ  3306الةامعة رقم 

 4866االقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بش ين الكوم وذلك ضنفيذاً للحكم الصوادر فوى الودعوق رقوم 

   36/4/6006بةلسة  8لسنة 

د/ رسويس الةامعوة 0مدرسا بقسوم االقتصواد والماليوة العاموة اعت وارا مون قورار   إعاد  ضعيين سيادضم -

  68/8/6033بتاريخ  6614رقم 
بتووواريخ  3115د/ رسووويس الةامعوووة رقوووم 0بقووورار   67/30/6034 سووتاذ مسووواعد اعت وووارا مووون  -

6/33/6034   
د/ رسويس 0السويد  قاسم بعمل رسيس قسم االقتصاد والماليوة العاموة اعت وارا مون ضواريخ قودور قورار  -

 13/7/6035وحتوى  6034/6035للعوام الةوامعى  33/33/6034بتواريخ  3438الةامعة رقم 

  و لحين وجود  ألستاذ
د/ 0بقورار   3/8/6035ضةديد قيام سيادضم بعمل رسيس قسم االقتصاد والمالية العامة اعت ارا من  -

 ن ضواجد  ستاذ  و لحي 13/7/6032وحتى  5/7/6035بتاريخ  26رسيس الةامعة رقم 
د/ رسيس 0بقرار   3/8/6032ضةديد قيام سيادضم بعمل رسيس قسم االقتصاد والمالية العامة اعت ارا من  -

  و لحين ضواجد  ستاذ  13/7/6037وحتى  34/7/6032بتاريخ  3418الةامعة رقم 

 األنشطة التدريسية .... ) ق ام بتدريس المواد اآلتية (  -1

 ة الليسانس  مرحل  -أوال :       

  ) م ادئ المالية العامة ) وضم ضدريسها لطالب كلية الحقوق بالمنوفية وكلية التةار  بدمنهور 

  م ادئ االقتصاد  السياسى باالشتراك مع الدكتور / إبراهيم النةار  لطالب كلية الحقوق جامعة

 المنوفية
  اقتصاديات النقود وال نوك والعالقات االقتصادية الدولية باإلشتراك مع الدكتور /إبراهيم النةار

 كلية الحقوق جامعة المنوفية لطالب 

  األبعاد االقتصادية والقانونية للسياحة الدولية فى ماد  التدريا القانونى لطالب كلية الحقوق جامعة

 المنوفية 

 س لطالب الدراسات العليا      االشتراك فى التدري  -ثانيا:
 الكليات والمعاهد التى ق ام بالتدريس فيها    -ثالثا :

 المعهد العالى للحاسا ا لى ونلم المعلومات باإلسكندرية 

 كلية الحقوق بمدينة السادات 
  كلية التةار  جامعة دمنهور 

   شع ة اللغة اإلنةليزية بكلية التةار  جامعة المنوفية 



  -ق ام بتأليف العديد من الكتب واألبحاث منها : -3          
  ( اإلنتاج العلمى   أ       
 مظاهر عدم اليقين فى النظام الضريبى المصرى 
  مدى تعارض االعتبارات الواقعية والضمانات الدستورية فى عملية تحديد وعاء الضريبة 

 بشأن الضريبة على الدخل 5002لسنة  19للتضخم مع التطبيق على أحكام القانون رقم  ةاآلثار  الضريبي 

   الرشادة االقتصادية وتطبيقاتها فى مجال اإلنفاق العام بين الكفاءة واالعتبارات السياسية واالجتماعية 

  األبعاد االقتصادية واالجتماعية    -التشريعات الضريبية 

  -ات بف اعلية ، ويتمثل ذلك فى اآلتى :شارك فى أعمال االمتحان -4
   عضو كنترول مرحلة الدراسات العليا                                                 

 عضو كنترول مرحلة االنتظام واالنتساب 

   عضو كنترول شعبة دراسة القانون باللغة اإلنجليزية 

  كنترول برنامج التعليم القانونى المفتوح 

  اإلسهام بفاعلية فى ظهور مشروع بنك األسئلة التقيمية للمواد الدراسية المختلفة 

 األنشطة البحثية    -ثانياً :
أ( أش  ترك ف  ى العدي  د م  ن ال  دورات التدريبي  ة بمرا  ا تنمي  ة ق  درات الس  ادة أع   ا  هيئ  ة  

 التدريس والقيادات باإلدارة العامة لجامعة المنوفية
  55/7/5002 -50تمرات العلمية ، الفترة من برنامج تنظيم المؤ -9      

  7/5002/ 51 -57برنامج استخدام التكنولوجيا فى التدريس الفترة من  -5     

  2/2/5002- 3برنامج التخطيط االستراتيجي ، فى الفترة من  -3      

    95/2/5002-90برنامج النشر العلمى ، فى الفترة من  -4

   92/2/5002 -91برنامج سلوكيات المهنة ، الفترة من  -2

   51/2/5002 -54برنامج الجوانب المالية والقانونية  فى األعمال الجامعية فى الفترة من  -1

  المؤتمرات والندوات -ثالثاً :
  5090/ مارس 99 -90فندق فلسطين اإلسكندرية  –مؤتمر االتجاهات التشريعية والتنظيم القضائى  -9

   5099المؤتمر السنوى لكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية عن الثورة والقانون عام  -5

 52المؤتمر العلمى السنوى السابع لكلية الحقوق جامعة بنها عنن األفناق القانونينة واالقتصنادية لمسنتثمار بعند ثنورة  -3

 يناير

 األنشطة الجامعية    -رابعا :

 )أ( أنشطة ذات صلة   

  5095/5093الحاسبات العلمية  عضو لجنة**          

 5099/5095عضو لجنة المختبرات واألجهزة العلمية **        

                 5099**رائد اللجنة االجتماعية للعام الجامعى          

   5001** عضو اللجنة الثقافية بكلية الحقوق         

        5095** رائد لجنة الجوالة فى عام         

    5007** رائد لجنة الرحمت فى عام         



 ) ب (أنشطة متمياة  
 ** عضو جمعية االقتصاد السياسى

 5095**عضو مجلس الكلية للعام الجامعى 

 ** عضو الهيئة العلمية للفريق االستشاري لمشروع ضمان الجودة واالعتماد بكلية الحقوق جامعة المنوفية 

 فى غير أوقات العمل الرسمية ** تقديم االستشارات القانونية 

 ** إلقاء محاضرات فى قانون التحكيم والقوانين ذات الصلة

  
 

 عميد الكلية                                                                                               

 {ابو الخير احمد عطية د/ .}      
 


