
 جامعة المنوفية       
 كلية الحقوق      

  إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس  

 
 البيانات الشخصية:

  / أبو الخير أحمد عطية عمرد.أ  -: االســــــم          

 0م 42/11/1691:تاريخ الميالد          

 0م 12/9/1691 تاريخ التعيين :         

 0 م1/1/1699:  العملتاريخ استالم          
  -:  الـــــــــوظيفـــــــــــــة         

  قسم القانون الدولى العامرئيس    ** القانون الدولى العام أستاذ

 التعليم والطالبلكلية لشئون وكيل ا           

  عميداً للكلية ) باإلنابة(             

 المؤهالت العلمية : 
 0م بتقدير جيد جدا 1891القاهرة دور مايو ليسانس حقوق جامعة  -1

م بتقدير مقبول 1899دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام كلية الحقوق جامعة القاهرة دور أكتوبر  -2

0 

 م بتقدير جيد 1898دبلوم القانون الدولى العام كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو  -3

م من كلية حقوق عين 2/9/1881ر جيد جدا مع مرتبة الشرف فى درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدي -4

 شمس 

 التدرج الوظيفى :
 0م14/1/1891معيد بقسم القانون الدولى  العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية اعتبارا من  -1

 م23/8/1898مدرس مساعد بقسم القانون الدولى العام بالكلية اعتبارا من  -2

 0م 10/8/1881مدرس بقسم القانون الدولى العام بالكلية اعتبارا من  -3
 "  2003 – 1888أستاذ مشارك بكلية الملك فهد األمنية بالرياض "  -4    

بقرار رئيس الجامعة رقم  0م29/1/2002أستاذ مساعد بقسم القانون الدولى العام اعتبارا من  -1

 م8/2/2002(  بتاريخ 1311)

 " 2011- 2001أكاديمية شرطة دبى "  –ك ورئيس قسم القانون الدولى أستاذ مشار -1

بقرار أ.د/ رئيس الجامعة رقم  24/3/2010أستاذ بقسم القانون الدولى العام اعتبارا من  -1

 . 21/3/2010بتاريخ  148

د/ رئيس الجامعة رقم 0رئيسا لقسم القانون الدولى العام اعتبارا من تاريخ صدور قرار السيد أ -9

 ولمدة ثالثة سنوات   18/8/2011بتاريخ  2411



 2103د/ رئيس الجامعة رقم 0وكيال للكلية للدراسات العليا اعتبارا من تاريخ صدور قرار أ -8

 ولمدة ثالثة سنوات  21/8/2011بتاريخ 

د/ رئيس الجامعة رقم 0وكيال للكلية لشئون التعليم والطالب اعتبارا من تاريخ صدور قرار أ -10

 ولمدة ثالثة سنوات  1/11/2012بتاريخ  1410

 831د/ رئيس الجامعة رقم 0بقرار أ 18/8/2014تجديد لسيادته رئاسة القسم اعتبارا من  -11

 ولمدة ثالث سنوات 23/8/2014بتاريخ 

د/ 1يجدد لسيادته وكيال لشئون التعليم والطالب بقرار السيد أ 72/9/7102ا من اعتبار -12

 ولمدة ثالث سنوات  79/9/7102بتاريخ  0111رئيس الجامعة رقم 

  20/8/2011عميد الكلية باإلنابة اعتبارا من  -13

 لمؤتمرات العلميةا
 م  2001شارك فى مؤتمر أكاديمية شرطة دبى الذى عقد فى إبريل  -

  1888،  1881جامعة المنوفية لألعوام  –ك فى مؤتمر كلية الحقوق شار -

،  1884شارك فى مؤتمر كلية الحقوق جامعة المنصورة والتى عقدة أعوام "  -

1881  ،1881  ،1881  ،1889  ،2003  ،2004  " 

،  1889شارك فى ندوات كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة على مدار أعوام "  -

1888  ،2003  ،2004   " 

 المؤلفات العلمية 
  1889دار النهضة العربية  –حماية السكان المدنيين واألعيان المدنية أبان النزعات المسلحة  -         

  2001طبعة أكاديمية شرطة دبى  –القانون الدولى العام  - 

  2001التنظيم الدولى أكاديمية شرطة دبى طبعة  - 

 م 2004الضمانات القانونية لحماية حقوق اإلنسان دار النهضة العربية   - 

 م 2001نظرية الضربات العسكرية االستباقية دار النهضة العربية   - 

 م 1881دار النهضة العربية   الحماية القانونية لالجئين فى القانون الدولى - 

 م 2003نفاذ المعاهدات الدولية والقانون الداخلى دار النهضة العربية   - 

  2001اإلطار المؤسسى لالتحاد األوروبى دار النهضة العربية  - 

  1888دار النهضة العربية  –المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  - 

 2008القرصنة البحرية دار النهضة العربية  الجوانب القانونية لمكافحة  - 

 2009أدلة إثبات السيادة فى القانون الدولى دار النهضة العربية   - 

 الخبرات العلمية   
 مصر  –** عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى  

 مصر   –** عضو الجمعية المصرية لالقتصاد واإلحصاء والتشريع  

  2011/2012يئة التدريس بجامعة كفر الشيخ لعام ** عضو مجلس تأديب أعضاء ه 

   2011/2011** عضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية لعام 

  2011/2011،  2011/2011** عضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس لعام 

 ** محامى أمام محكمة النقض واإلدارة العليا

 الشهادات والجوائز  

للحصول على المركز  1891شهادة التفوق العلمى وشهادة تقدير من كلية الحقوق جامعة القاهرة ** 

 األول فى    مادة الشريعة اإلسالمية والقانون الدولى الخاص 



** شهادة تقدير وشهادة تفوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة الحتالله  المركز السادس على الكلية عام 

 ى تقدير جيد جدا والحصول عل 1891

 م  1881إيطاليا  –** شهادة تقدير وتميز من المعهد الدولى للعلوم الجنائية سيركوزا  
 2003** شهادة تقدير وتميز فى العمل الجامعى والعلمى من كلية الملك فهد األمنية بالمملكة العربية السعودية عام  
 1881** شهادة تقدير وشهادة تفوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس للحصول على الدكتوراه عام              

 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف  والتبادل وهو أعلى تقدير تمنحه فى ذلك الوقت 

  المهاراتدورات تنمية  
 14/1/2008وحتى  12/1/2008إدارة الوقت واالجتماعات فى الفترة من  -

وحتى  18/1/2008الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية فى الفترة من  -

21/1/2008  

  29/1/2008وحتى  21/1/2008مهارات العرض الفعال فى الفترة من  -

 4/9/2008وحتى  2/9/2008النشر العلمى فى الفترة من  -

 11/9/2008وحتى  8/9/2008إدارة الفريق البحثى فى الفترة من  -

  19/9/2008وحتى  11/9/2008تنظيم المؤتمرات العلمية فى الفترة من   -

 عضوية اللجان العلمية 
  2011/2012رئيس لجنة الدراسات العليا للعام الجامعى  -

 2011/2012عضو لجنة المكتبات للعام الجامعى  -

 2012/2013رئيس لجنة شئون التعليم والطالب للعام الجامعى  -

وقد أعطى له هذا البيان بناء على طلب   

 من يهمه األمر  سيادته لتقديمه إلى 

 يعتمد        مدير الشئون اإلدارية   شئون هيئة التدريس          

عميدددددد                                                                                 

 ) باإلنابة ( الكلية

        

الخير  أبود/.أ}

      أحمد عطية{
 


