
 
 

 
 

 
 البيانات الشخصية:

 د/ عباس مبروك العزيزى.0أ االســــــــــــــــــــــم:

 م.03/9/1991: تاريــخ الميــــــــــــالد

 م8/9/1981تاريخ استالم العمل: 

 قسم فلسفة القانون وتاريخه ورئيس أستاذ   -الوظيفــــــــــــة:

 السابقعميد الكلية  -:                      

 المؤهالت العلمية:
 جيد جدا  1891ليسانس حقوق عين شمس دور مايو  -1

 بتقدير جيد  م1899دبلوم القانون الخاص عين شمس دور مايو  -2

 بتقدير جيد م1898مايو دبلوم القانون المقارن عين شمس دور  -3

  بتقدير جيد م8/6/1886درجة الدكتوراه فى الحقوق عين شمس  -4

 التدرج الوظيفي:
بتماري   111م بقرار رئيس  الجامعة رقمم 11/6/1891معيد بقسم فلسفة القانون وتاريخه اعتبارا  من  -1

11/8/1891 
( 131قمرار رئميس الجامعمة رقممم  م ب8/1898/ 23ممدر  مسماعد بقسمم فلسممفة القمانون وتاريخمه اعتبمارا  مممن  -2

 23/8/1898بتاري  

( بتاريــمـ  281م بقمرار رئميس الجامعمة رقمم    30/1/1886مدر  بقسم فلسفة القانون وتاريخه اعتبارا  من  -3

 م.19/9/1886

(  1163بقممرار رئمميس الجامعممة رقممم    26/6/2001أسممتام مسمماعد بقسممم فلسممفة القممانون وتاريخممه اعتبممارا مممن  -1

 0م 29/6/2001بتاري  

 لمدة عام جامعى ولحين وجود أستاذ 5/13/8338قائم بعمل رئيس القسم اعتباراً من  -5

 18/1/8339بتااريخ  1509د/ رئايس الجامعاة رقام 3تجديد قيام سيادته  بعمل رئيساا للقسام  بقارار السايد أ -9

 ولحين تواجد أستاذ 

 1598د/ رئايس الجامعاة رقام 3بقرار السايد أ 89/1/8313أستاذ بقسم فلسفة القانون وتاريخه اعتبارا من  -1

    8/1/8313بتاريخ 

 1819د/ رئاايس الجامعااة رقاام 3رئيساااً لمجلااس قساام فلساافة القااانون وتاريخااه  اعتبااارا ماان  اادور قاارار أ -8

   11/8/8313بتاريخ 

      مديراً  لوحدة الجودة واالعتماد  بالكلية -9

 اإلدارية الشئونإدارة 

 شئون هيئة التدريس

 
 

 اإلدارية الشئونإدارة 

 شئون هيئة التدريس

 
 



 03/5/8311بتااريخ  1148د/ رئيس الجامعة رقام 3وكيال لشئون التعليم والطالب اعتبارا من  دور قرار أ -13

 ولمدة ثالث سنوات

   نائب رئيس عام  االمتحانات لمرحلة الليسانس -11

ولمادة ثاالث  11/9/8318بتااريخ  1338د/ رئايس الجامعاة رقام 3عميداً للكلية اعتبارا من  ادور قارار أ -18

  18/9/8315وحتى  سنوات

        اللجنة العلمية الدائمة للقانون الخاص عضو -10

 محامى بالنقض والدستورية العليا   -14

بتااريخ  948د/ رئايس الجامعاة رقام 3رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه اعتباراً من  دور قرار السيد أ -15

                  ولمدة ثالث سنوات  83/9/8315

 األعباء الدراسية  
 تدريس مادة تاري  النظم القانونية واالجتماعية للفرقة األولى بحقوق شبين الكوم وحقوق السادات  -

 تدريس مادة تاري  القانون المصرى للفرقة الثانية بحقوق شبين الكوم وحقوق السادات -

 الساداتتدريس مادة تاري  النظم للفرقة األولى شعبة التعليم المفتوح بحقوق شبين الكوم وحقوق  -

 تدريس مادة تاري  القانون للفرقة الثانية شعبة اللغة بحقوق شبين الكوم وحقوق السادات  -

 الفصل الدراسى الثانى  –تدريس مادة تاري  النظم بشعبة التعليم المفتوح للمستوى األول  -

 لثانى تدريس مادة تاري  القانون شعبة التعليم المفتوح المستوى الثانى الفصل الدراسى ا -

 تدريس مادة فلسفة القانون بدبلون القانون الخاص بالدراسات العليا  -

 تدريس مادة فلسفة القانون بدبلوم القانون العام -

 
 -المؤلف ات:

 م 1881القانون الفرعوني  –تاري  القانون المصرى  -1

 م1889نشأة القانون وتطوره   -2

 م 2002القانون الرومانى  -3

 دراسة مقارنة بين القانون الرومانى والفقه االسالمى. –االشتراك فى الجريمة  -1

 المسئولية عن الحراسة فى القانون الرومانى. -1

 اكتساب الحائز للثمار. -6

 العقوبة فى الشرائع القديمة. -1

 الدعوى البوليسية . -9

 مدرسة الفقه القانونى واالجتماعى األمريكى . -8

 جورج جروفيتش  –أسا  القانون  -10
 "  2008بيع ملك الغير  " دراسة مقارنة بين القانون الرومانى والشريعة االسالمية .... دار النهضة العربية  -11

  2001سنة  16" دار النهضة العربية تحت محكم فى            العدد  2001العقاب على أفعال الشروع فى الجريمة  -12

نى والفقه االسمالمى بحمم محكمم منشمور فمى مجلمة البحمو  العمدد عقد النقل البحرى " دراسة مقارنة بين القانون  الروما -13

  2001 –أكتوبر دار النهضة  29

دار النهضة بحم محكم منشور فى مجلة البحمو  القانونيمة واالقتصمادية  –تعذيب المتهم لحملة على الشهادة واالعتراف  -11

    2009لسنة 

 دور القضاء فى تفسير القانون -11

 -النشاط الثق افى : 
ببحمم مقبمول  –م حقموق أسميو  2001ابريل لسمنة  11-10المشاركة فى مؤتمر القانون والتكنولوجيا فى الفترة من  -1

 بعنوان " التطور التكنولوجى وحقوق اإلنسان" 

إلممى أول أكتمموبر لسممنة سممبتمبر   30شممارك سمميادته فممى مممؤتمر " القممانون وتطممور علمموم البيولوجيمما " فممى الفتممرة مممن  -2

 األعلى للثقافةالمجلس  –م 2000

 1888ممار   21 – 23المشاركة فى مؤتمر  " مستقبل الدراسات القانونية فى الجامعمات المصمرية " فمى الفتمرة ممن  -3

 بكلية الحقوق جامعة المنصورة



جامعممة المنصممورة    بورقممة ببحممم عممن " القضمماء  –المشمماركة فممى المممؤتمر العلمممى السممنوى الثممامن لكليممة الحقمموق    -1

 31:30لوجى "  فى مؤتمر النظام القضائى والمتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية وملك فىمالفترة ممن والتطور التكنو

 م  بفندق هيلتون النيل بالقاهرة 2001مار  

ابريممل بكليممة الحقمموق جامعممة  3-2المشمماركة فممى مممؤتمر " اإلدممالح الدسممتورى وأتممرة علممى التنميممة " فممى الفتممرة مممن  -1

 ن فلسفة اإلدالح الدستورىالمنصورة  بورقة عمل ع

نمموفمبر  8 – 1المشمماركة فممى مممؤتمر " االتجاهممات الحديثممة فممى إعممداد ودمميانة مشممروعات القمموانين " فممى الفتممرة مممن  -6

 بورقة عمل عن دور القضاء فى تفسير القوانين   2008

وع تطموير نظمم المشاركة فمى برنمامت تمدريبى عمالى المسمتوى علمى تقنيمات بمرامت الكمونتروالت الجديمدة  ممن مشمر -1

 2008فبراير  23 – 22بجامعة المنوفية فى الفترة من  ( MIS)المعلومات اإلدارية 
   2008مايو  –المشاركة فى المؤتمر العلمى السنوى لكلية الحقوق بشبين الكوم عن المحاكم االقتصادية  -9

 -النشا  اإلجتماعى :
لسميادته نشما  ملممو  فمى أعمممال الريمادة الطالبيمة واإلشمراف االجتممماعى علمى الطمالب واالشمتراك فممى 

   0العديد من الرحالت واألنشطة والكنتروالت وأعمال التقييم

  1888/2000رائد اللجنة االجتماعية والرحالت للعام الجامعى  -

  2000/2001رائد اللجنة االجتماعية للعام الجامعى  -

   2001/2002للجنة االجتماعية للعام الجامعى رائد ا -

 رائد أسرة الفرسان  -

  2003رائد اللجنة االجتماعية عام  -

  2006فوض للقيام بمهام رائد اتحاد الطالب بالكلية عام  -

 النشاط العلمى والبحثى
 عضو اللجنة التنفيذية لمشروع الجودة وتقييم األداء بالكلية -

 عضو مجلس الكلية -

 عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع  -

 التدريس بالبرنامت والفصول التعليمية لبرنامت التعليم القانونى  المفتوح  -

 التدريس بشعبة دراسة القانون باللغة اإلنجليزية -

 رئيس كونتروالت شعبة دراسة القانون باإلنجليزية والتعليم المفتوح -

 مراجع خارجى لمؤسسات التعليم العالى -

 -الدورات التدريبية : 
 دورات مؤهلة لوظيفة أستاذ مساعد

      1881دورة إعداد المعلم الجامعى أكتوبر  -1       

 مهارات رعاية الشباب                    -2

 مهارات العرض الفعال  -3 

 مهارات التفكير                             -1

 أساليب البحم العلمى   -1    

 ة لوظيفة أستاذ  دورات مؤهل
 تنظيم المؤتمرات العلمية – 1

 الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية -2



 مشروعات البحو  التنافسية المحلية والعالمية   -3

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب -1

 معايير الجودة فى العملية التدريسية  -1

 10/9/2001وحتى  1/9فى الفترة من "    T. O . Tحضر برنامت تدريب المدربين " -6

 إنجازات متميزة    
المشمماركة التطوعيممة فممى أعمممال البرنممامت التممدريبى عممن دعممم كفمماءة أعضمماء المجممالس المحليممة فممى محافظممة  -

 والذى  ينظمه الحزب الو نى الديمقرا ى بمحافظة المنوفية  2001المنوفية يناير / مار  

وحتمممى  6/8المشممماركة فمممى دورة التحكممميم التمممى اقامتهممما نقابمممة  المحممماميين الفرعيمممة بالغربيمممة فمممى الفتمممرة ممممن  -

11/8/2003   

 جامعة المنوفية –المشاركة فى دورة التحكيم التى أقامها مركز  الخدمة العامة بكلية الحقوق  -

 باإلسكندرية المشاركة فى دورة التحكيم التى أقامها مركز  التحكيم الدولى  -

 المشاركة كمدرب فى دورة التحكيم التى أقامها مركز التحكيم الدولى بجامعة المنوفية -    

المشمماركة كمممدرب بمركممز تنميممة قممدرات السممادة أعضمماء هيئممة التممدريس والقيممادات بجامعممة كفممر الشممي  للعممام   -

  " IBC  T  " والتى تؤهله لنيل عضوية المجلس الدولى للمدربين 2006/2001الجامعى 
حضور سيادته دورة تدريبية تحت عنوان " توديف البرامت وخرائط المنهت لمؤسسمات التعلميم العمالى وملمك  -

 واجتاز الدورة بنجاح  2013إبريل  29 – 21فى الفترة من 

التعلمميم العممالى وملممك فممى  حضممور سمميادته دورة تدريبيممة تحممت عنمموان " دورة المراجعممة الخارجيممة لمؤسسممات -

 واجتاز الدورة بنجاح  2013إبريل  30 – 28الفترة من 

 الج    وائز  
 د/ مصطفى بهجت عبد المتعال لألبحا  المتميزة0جائزة أ   

 إنجازات خاصة  
 برامت الكلية  من المرحلة األولى لمشروع  مان الجودة واالعتماد والمؤهلة لمرحلمة  اعتمادتمSquab  وكمان

 مديرا  تنفيذا  لوحدة  مان الجودة واالعتماد 

 تم فى عهده التسجيل للدراسات العليا لخريجى البرنامت الدراسى للتعليم المفتوح بالدبلومات المختلفة بالكلية 

 إنشاء عيادة قانونية بالكلية 

  إنشاء مكتبة نمومجية بالكلية 

 يةإنشاء مكتبة إلكترونية متطورة وفقا للنظم العالم 

  أنشاء وحدةIT units   

 أنشاء مركز التحكيم التجارى الدولى بالكلية 

  ) إنشاء المحكمة التدريبية   المحاكاه 

  تجهيز القاعات بكاميرات لمتابعة سير العملية التعليمية من خالل دسك مركزى 

  تدريب فريق للجودة بالكلية 

  إعداد قاعة مجلس الكلية إلكترونيا  دون الحاجة للمذكرات الورقية 

  توقيع بروتوكول تعاون مع نادى القضاة بالمنوفيمة ونقابمة المحمامين بهمدف تمدريب الطمالب علمى

 الجانب العلمى ، وتدريب القضاة أيضا  

 لجامعات والعمل و ع الئحة الدراسات العليا بالساعات المعتمدة واعتمادها من المجلس األعلى ل

 2011/2011بها فى العام الجامعى 



 عضوية الجمعيات الق انونية 
 العضوية الفخرية والشرفية للجمعية العربية للعلوم القانونية 

 شهادة تقدير
  شهادة تقدير من الجمعية العربية للعلوم القانونية 

عميد الكلية )                  

 (باإلنابة 

أبو الخير }أ.د/                      

 {أحمد عطية 



 


