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 البيانات الشخصية
 .أشرف عبد العليم حامد الرفاعى: د/االســــــــم 

 م .8/4/2691:  تاريخ الميالد

 م.24/9/2681: تاريخ التعيين

 م بوظيفة معيد .26/22/2681:  تاريخ استالم العمل

 .  مدرس بقسم القانون الدولي الخاص: الوظيفـــــــــة 

 : المؤهالت العلمية
 بتقدير جيد جدا . 1891ليسانس حقوق جامعة طنطا مايو  -1

 حقوق عين شمس بتقدير مقبول . 1891دبلوم القانون الخاص دور مايو  -2

 حقوق عين شمس بتقدير جيد .  1899دبلوم القانون الدولي دور مايو  -3

 .13/11/1881دكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا بتاريخ -4             

 : التدرج الوظيفي
 م. 14/1/1891معيد بقسم القانون الدولي الخاص اعتبارا من  -1

 م. 4/8/1899مدرس مساعد بقسم القانون الدولي الخاص اعتبارا من  -2

 (  814م بقرار رئيس الجامعة رقم )11/12/1881مدرس بقسم القانون الدولي الخاص اعتبارا من  -3

 م29/12/1881بتاريخ 

  :الدورات التدريبية

 4/1/2111وحتى  2/1التدريس باستخدام التكنولوجيا فى الفترة من  -

 11/1/2111وحتى  8/1تصميم المقرر  فى الفترة من  -

   19/1/2111وحتى  11/1ة من إدارة البحث العلمى فى الفتر -

   21/1/2111/وحتى 24توكيد الجودة واالعتماد فى الفترة من  -

 18/1/2111وحتى  11/1الجوانب القانونية بالجامعات فى الفترة من  -

 النشاط التعليمى  



مركز األجانب  –تنازع االختصاص  -تنازع   القوانين    -تدريس مادة القانون الدولى الخاص للفرقة الرابعة  "  الجنسية       -

 الموطن "   –

 تدريس مقرر   مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية لطالب الفرق الثانية والثالثة   -

 اإلدارى -المدنى  –تدريس التطبيقات العملية " قاعة الدرس " لمواد الجنائى  -

 النشاط الطالبى واالجتماعى  
 رائد لجنة الجوالة  -

 رائد لجنة الرحالت االجتماعية -

 رائد اللجنة الرياضية -

 رائد اللجنة الثقافية -

 رائد لجنة األسر واألنشطة الطالبية -

 عضو لجنة العلوم والتكنولوجيا  -

 مشرف على نادى المعلومات  -

 محاضر
 المجلس األعلى للشباب والرياضة    -       

 المجلس القومى للسكان واألسرة -       

 نقابة المحامين الفرعية بشبين الكوم -     

 مركز النيل  لإلعالم والتعليم واإلتصال -    

 أستاذ زائر  
 جامعات الكويت  -

 جامعات دول اإلمارات العربية  -

 جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان -

 
 المؤتمرات العلمية

  4/1/2118المؤتمر العلمى السنوى األول " المحاكم االقتصادية  وأثارها فى تنمية االستثمارات فى  -

 مؤتمر تحسين جودة برنامج الدراسات العليا " مواجهة التحديات وتوجه نحو المستقبل والتنمية "  -

 كلية الهندسة جامعة المنوفية –الريف المصرى المشاركة فى مؤتمر تنمية  -

 لمعهد البيئة بالدقهلية  –األمن العربى  –المشاركة فى مؤتمر البيئة  -

 المشاركة فى مؤتمر زرع األعضاء بالمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة  -

 أنشطة متميزة  
المشاركة فى مشروع ضمان الجودة واالعتمااد بالتعااون مال الجامعاات المصارية بهادف إتماام مشاروع إنشااء  -

 نظام داخلى للجودة بالكلية وذلك إلعداد النظراء المراجعين التى أعدتها اللجنة القومية لضمان الجودة واالعتماد 

 يعتمد         
 عميد الكلية                             

 ابو الخير عطيةد/ 0أ}                                                                           



     
 


