
 

                                                            

 
 
 
 
 

 البيانات الشخصية:
 

 د/ إبراهيم محمد على السيد. أ.:االســــــــــــم

 م.32/8/1591: تاريــخ الميــالد

 م32/4/1552:  تاريــخ التعيين

 م .12/6/1552 :تاريخ استالم العمل

 أستاذ متفرغ الوظيفــــــــــة:

 القاهرة -مدينة نصر –مكرم عبيد  –ش عبد الحميد عوض  11 -العنـــــــــوان :

 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.1582باريس فرنسا  دبلوم المعهد الدولى للعلوم اإلدارية -4

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

 

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

( بتمماري  66امعممة ر:ممم   م بقممرار رسمميس ال 39/6/3111بقسممم القممانون العممام اعتبمماراً مممن أستتتام مستتا د  -3

 م6/2/3111

بقمرار رسميس ال امعمة  21/2/3118وحتمى  35/11/3112العمام اعتبماراً ممن  رئيس قسم القانون:اسم بعمل  -2

 35/11/3112بتاري    3181  ر:م 

د/ رسميس 1بقمرار السميد أ 21/2/3115وحتمى  1/8/3118اعتبماراً ممن  سيادته برئاسة القسمت ديد :يام  -4

  38/2/3118بتاري   1818ال امعة ر:م 

د/ 1بقمرار السميد أ 21/2/3111وحتمى  1/8/3115اعتباراً من  سيادته برئاسة القسمت ديد :يام   -9

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

 
 جامعة المنوفية

 كلية الحقوق

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 
 



بتمماري   2339د/ رسمميس ال امعممة ر:ممم 1بقممرار أ 38/13/3115بقسممم القممانون العممام اعتبمماراً مممن  ستتتامأ -6

35/13/3115 

 2/1/3111بتماري   13د/ رسميس ال امعمة ر:مم 1القانون العام اعتبارا من تاري  صمدور :مرار  أ رئيس قسم -2

 وذلك لحين بلوغه سن المعاش 

اعتبمارا ممن تماري   وكيال للكلية لشئون خدمة  المجتمع وتنميتة الييئتة -8

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

بتممماري   1145د/ رسمميس ال امعمممة ر:مممم 1بقمممرار أ 32/8/3111أسممتاذ متفمممرغ بقسمممم القمممانون العممام اعتبمممارا ممممن  -5

 وحتى بلوغ سيادته سن السبعين 21/9/3111

 
    األنشطة الثق افية واالجتماعية    
 

 راسد ل نة ال والة  -

 راسد ل نة الرحالت االجتماعية -

 راسد الل نة الرياضية -

 الثقافيةراسد الل نة  -

 راسد ل نة األسر واألنشطة الطالبية -

 محاض   ر             
 

** محاضر بمركز تنمية القدرات والمهارات عن ال وانب القانونية لقانون تنظيم                      

 ال امعات
 ** محاضر ألعضاء الم الس الشعبية  المحلية عن تشكيل واختصاصات الم الس الشعبية المحلية

 محاضر لموظفى شركة مصر للبترول عن العقود اإلدارية** 

 ** ورشة عمل تدريب المدربين بمركز تنمية :درات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ب امعة المنوفية

 ** نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية

        لخبرات الوظيفيةا    
 
يقمموم بتممدريس ممممواد القممانون الدسمممتورلد والقضمماء الدسممتورل د والمممنظم السياسممية والقمممانون  -

اإلدارلد والقضمماء اإلدارل واإلدارة العامممة لسممنوات الدراسممة الملتلفممة بالكليممة وأيضمما لطلبممة 

 الدراسات العليا 
 

         المؤتمرات  
ال:تصادية  وأثارها فى تنميمة االسمتثمارات المؤتمر العلمى السنول األول " المحاكم ا -             

  4/9/3115فى 



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

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

 لمعهد البيئة بالد:هلية  –األمن العربى  –المشاركة فى مؤتمر البيئة  -

 
            أستاذ زائر        

               
 كلية الحقوق بسلطنة عمان -

 جامعات األمارات العربية المتحدة  -

 جامعات الكويت -

 المهمات العلمية    
 

مهمممة علميممة جلممى جامعممة بمماريس " السممربون " بفرنسمما لمممدة ثالثممة شممهور اعتبمماراً مممن يونيممو  -

3112 

  بمفردهأشرف عليها **الرسائل العلمية التى  

 اسم الطالب موضوع الرسالة م

 الحق فى الحصول على المعلومات كحق من حقوق اإلنسان 1

 عرفات محمد حسن محمود

 الر:ابة القضاسية فى مساسل ال نسية " دراسة مقارنة" 3

 عالء محمد سعيد عبد الحميد

أيديولوجيممممة النظممممام السياسممممية فممممى جسممممراسيل دراسممممة مقارنممممة ممممم   2

 جمهورية جيران اإلسالمية  
 أحمد جسماعيل حسن غانم

التعممديالت الدسممتورية الحديثممة وأثرهمما علممى الحقمموق والحريممات فممى  4

 مصر " دراسة مقارنة "   
 محمد مصطفى على الفقى

مبدأ المواطنة كأصر الحقوق الدستورية فى مصر " دراسمة مقارنمة  9

 نهلة محمد مصطفى جندية " 

 نحو :انون ججراءات جدارية مصرل " دراسة مقارنة "  6
 هانم أحمد محمود سالم

نحو نظام فعال لضمان نزاهة االنتلابات " دراسة مقارنة من حيم   2

 حياد أجهزة السلطة التنفيذية وتمويل الحمالت االنتلابية 
 عفاف رشاد عبد النور غنيم

 فتحى كمال حسين على شلبى حرية تكوين ال معيات األهلية " دراسة مقارنة " 8

 صالح محمد نصر الدين رضوان  المسئولية السياسية للوزراء فى نظم الحكم المعاصر " دراسة مقارنة"  5



 عادل بكرل أبو هشيمه  أثار تشريعات مكافحة اإلرهاب على الحقوق والحريات العامة  11

دراسممة  –المواجهممة التشممريعية واإلداريممة لمكافحممة الفسمماد اإلدارل  11

 مقارنة 
 الباسط جلياس خطابحاسم عبد 

 أحمد مرسى محمد الصعيدل  دراسة مقارنة  –ضوابط الترشيح لمنصب رسيس ال مهورية  13

 حسام عبد الحليم عيسى  دراسة مقارنة –جشكاالت التنفيذ فى أحكام القضاء اإلدارل  12

 –دور منظمات الم تم  المدنى فى حماية حقموق وحريمات األفمراد  14

 دراسة مقارنة 
 أسامة كمال أحمد أبو طالب

 عادل محمود أحمد عمار دراسة مقارنة  –الدور السياسى والقانونى للقضاء الدستورل  19

 حمدل شو:ى عبد الستار المزين التنظيم القانونى لحقوق األجانب فى القانون العام دراسة مقارنة 16

االتجاهاااال الثةيفاااة قااا  الرااياااة اليبااااحية   ااا   ياااب اال ثااارا   12

 دراسة ميار ة –يالس طة 
 هالة اسما يل  بة النب   بة الجواد شاهين

 رياب إيراهيم  بة السالم دراسة ميار ة –الثق ق  المع ومال كأحة حيوق اإل سان  18

 سالمهايةا جالل  دراسة ميار ة  –التعويض ق  اليباء اإلدارى  15

  
الرسااائل العلميااة التااى أشااترخ  مااى ا  اار    ااى              ** 

  مناقشتها

 أسم المشر    يها اسم الطالب موضوع الرسالة م

رااياااة المجاااالب الشاااعبية   ااا  السااا طة التنفي ياااة  1

يالوحااةال المث يااة ا دراساااة ميار ااة يااين الااات  م 

اليا و يااااة ياااااإلدارة المث يااااة قاااا  م اااار  قر سااااا 

  إيطاليا  ا ج ترا ا 

  الء مثمة أمين  مر
 د/ جمال  فمان جبريل 0أ

 د/ إيراهيم مثمة     

  رياة الباار رة اإلجراحيااة قاا  الااة وتين الجناحيااة  3

  اإلدارية ا دراسة ميار ة ا 
 هشام السية س يمان  زب

 د/ حسام الةين مثمة 0أ

 د/ إيراهيم مثمة أحمة

التثكااايم قااا  منال اااال العياااود اإلدارياااةا دراساااة  2

 ميار ة ا 
 أحمة مثمة إيراهيم غنيم

 د/ مثمة أ ب ااسم جعفر0أ

  بة السالم د /  بة الع يم0أ

 د/ إيراهيم مثمة    

الااة ر التشااريع  لمج ااب الشااورى الم اارى  قيااا  4

 ل تعةيالل الةستوريةا دراسة ميار ة ا 
 مثمود أحمة مثمة     رشية

 د/  بة الع يم  بة السالم0أ

 د/ جمال  فمان جبريل 0أ

 د/ إيراهيم مثمة    

 التثييق اإلدارى ق  الكويت ا دراسة ميار ة ا  9

 خ يفة قالح شبيب  ويل العالم  

 د/ لين يةر قراج  0أ

 د/  بة الع يم  بة السالم0أ

 د/ إيراهيم مثمة    

طاارق إ ااةاد اليااادة اإلداريااين  اختيااارهم  أ ارهااا  6

  ااا  كفاياااة العمااال اإلدارى ا دراساااة ميار اااة قااا  

 اليا ون العام ا 
      بة الع يم صالح س يمان

 السالمد/  بة الع يم  بة 0أ

 د/  ر ل  بة العال أحمة 0أ

 د/ إيراهيم مثمة    

حمايااة الثيااوق السياسااية قاا  اليااا ون الةسااتورى  2

الم رى     ا دراسة ميار اة يالشاريعة اإلساالمية 

 ا
 ياسر إيراهيم     حمزة 

 د/ مثمة  بيل سعة الشاذل 0أ

 د/  بة الع يم  بة السالم0أ

 د/ إيراهيم مثمة    

مااةى  اليااة اليباااء   اا  الياارارال ال ارجااة  8

 مثمة  بة الرحمن شعيب  ن اخت اصه ا دراسة ميار ة ا 
 د/ مثمة جمال  فمان جبريل 0أ

 د/ إيراهيم مثمة    0أ

 أنشطة متميزة 
 عضو الل نة العليا الداسمة الختيار القيادات بالكلية                    

  مية الك ية         



د/  ياس ميترو  0} أ       

 الغزيرى {



 


