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 ودة واتعتماد النظراب المراجعين التى أعدتها اللجنة القومية لضمان الج

وذلا  مامن مشاروم إنشااب نظاام  75/2/7055 – 52القيام بزيارة كلية الحقاوق جامعاة اإلساكندرية فاى الفتارة مان  -         

داكلى للجودة بالجامعات المإرية ممن مشروعات برنامج التطاوير المساتمر والتيهياال لالعتمااد م المرحلاة الثانياة م وذلا  

 لتطوير بالمشاركة لتل  المشروعاتا كمراجعين نظراب فى زيارات

عضو الفريق المحكم الزائر لكلية الحقوق جامعة بنها تعتمااد الكلياة مامن منظوماة كلياات الحقاوق علاى   مساتو    -        

 7050نوفمبر  2-5الجمهورية فى الفترة من 

  جامعة المنوفيةمراجع داكلى لمشروم ممان الجودة واتعتماد بكلية الحقوق بشبين الكوم -     
وذلاا  ماامن مشااروعات   7055 /7/1/وحتااى 25/1القيااام بزيااارة كليااة الحقااوق جامعااة بنااى سااوي  فااى الفتاارة ماان  -     

برنااامج التطااوير المسااتمر والتيهيااال لالعتماااد م المرحلااة الثانيااة م وذلاا  للعمااال كمااراجعين نظااراب فااى زيااارات التطااوير 

 بالمشاركة  
وذل  مامن فرياق الجاودة مناش إنشااب نظاام جاودة داكلاى  7002فى عام  الحقوق جامعة المنإورة القيام بزيارة كلية -    

  الش  أعدته اللجنة القومية لضمان الجودة واتعتماد
  الدورات التدريبية  -ثانيًا :

  72/5/7001وحتى  71/5دورة تنمية المهارات اإلدارية فى الفترة من  -5

 2/7/7001وحتى  2/7الفترة من دورة تنمية مهارات التفكير فى  -7
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  7050إبريال   5مار  وحتى   25** مؤتمر القانون والإحة بكلية الحقوق جامعة أسيوط فى الفترة من          



 50**مؤتمر  اتتجاهات التشريعية فى التنظيم القضائى والش  سيتم عقدة بفندق فلسطين  باإلسكندرية فى الفتارة مان 

  7050مار   55، 

** مؤتمر الجوانب القانونية واتقتإادية للهات  المحمول والش  سيعقد بقاعة الماؤتمرات بكلياة التجاارة جامعاة بنهاا 

  7050إبريال  71-72فى الفترة من 

  7055** مؤتمر  حقوق اإلسكندرية تحت عنوان م الثورة والقانون م عام 

 م والش  يتم انعقاده بسبب ظروإ الثورة  7050** مؤتمر حقوق أسيوط تحت عنوان م موابط ممارسة المهنة 

قاارن علااى  ** مااؤتمر اليوبيااال الفضااى لقااانون العقوبااات اتحاااد  بعنااوان م قااانون العقوبااات اإلتحاااد  بعااد ماارور ربااع

اإلماارات العربياة  –بمعهاد دباى القضاائى  71/2/7057-72صدوره فى موب مستجدات العإر م وذل  فى الفترة مان 

 المتحدة 

** حضور سيادته فعاليات  المؤتمر  العلمى السنو  السابع لكلية الحقوق جامعة بنها تحت عنوان م اآلفاق القانونياة 

يناير وفاى ماوب  الدساتور الجدياد م  وقاد تام مناقشاة البحاث المقادم مان سايادته  71واتقتإادية لالستثمار بعد ثورة 

 7052إبريال  72 – 71والمعنون م السياحة واتستثمار فى موب الفقه اتسالمى م فى الفترة من 
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 د/ عبد المنعم سللان 
الحمايدة الدسدتورية للحريدات الدينيدة بدين الشدريعة 
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 د/ من ور محمد أحمد  أسامة عبد المميد محمد راضى 
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 د/ م لفى عبد الرحمن0أ محمد شمس األسمر
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اإلدارة اإلسددالمية بددين التقليددد والتحددديث " 

 دراسة مقارنة بالقانون الوضعى "  

 

 محمد إسماعيل أحمد عبد ربه 

 

 د/  عبد المنعم سللان

 د/ من ور محمد أحمد

سدددددبل حمايدددددة ال دددددحة العامدددددة مدددددن 

األمراض فى الفقة االسدالمى والقدانون 

 الوضعى 

 د/ عبد المنعم سللان موسى محمد حسن الراجلى 

 د/ من ور محمد أحمد 

قواعد الحمايدة القانونيدة للمسدتهلك بدين 

 الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى 

إسدددالم هاشدددم عبدددد المق دددود سدددعد  

2020/2022 

 د/ عبد المنعم سللان  

المسدئولية المدنيدة للشدصإل اإلعتبدارى 

 فى القانون الوضعى والفقه اإلسالمى  

 د/ عبد المنعم سللان لظنى على مسعد حلمى عبد ا

 د/ محمد محمد الدين سليم

 الدكتوراه التى تم مناقشتها  رسائل 
 تحت إشراف اسم الباحث عنوان الرسالة

ضدمانات حمايددة المسددتهلك فددى الفقدده 

  والقانون الوضعى  

 د/ محمد محيى الدين0أ  

 د/ عبد المنعم سللان 

 د/ في ل ذكى



 أشرف عليهاالتى الماجستير  رسائل

 تحت إشراف اسم الباحث عنوان الرسالة

 د/ عبد المنعم سللان  على محمد على شكر  نفقة متعة المللقة فى الشريعة اإلسالمية 

 د/  عبد المنعم أحمد سللان فوقية عبده محمد السحيمى فى الشريعة اإلسالمية البيوع المنهى عنها 

 د/ عبد المنعم سللان أحمد بن سعيد بن أحمد السعدى     حقوق اللفل فى الشريعة اإلسالمية

مقا د الشدريعة اإلسدالمية فدى الفرقدة بدين 

  الزوجين

 د/ عبد المنعم سللان محمد سعد محمد يونس

أساس الحقوق والحريات العامة فى النظدام 

 اإلسالمى 

 د/ عبد المنعم سللان سالم بن نا رين  الح المسكرى 

 د/ عبد المنعم سللان  محمد عيسى إبراهيم جرائم الحرب فى الفقه اإلسالمى 

 

 

الضددوابا المنظمددة للسياسددة الشددرعية فددى 

الفقه اإلسالمى والقدانون اإلدارى " رسدالة 

ماجسدددتير " فدددى السياسدددة الشدددرعية بكليدددة 

 الشريعة والقانون بدمنهور 

 

 

 

 محمد إسماعيل محمد مشعل 

 

 

 

 اند/ عبد المنعم سلل

مسدددئولية اللددددئ المنائيددددة  عددددن عمليددددات 

اإلخ اب اال لناعى فى الفقه اإلسدالمى 

 " دراسة فقهيه تحليلية تأ يلية "

 د/ عبد المنعم أحمد سللان  عفاف فرج عبد السالم

 ندوات 
a.  شارك فى ندوة بعنوان " األ ول الشرعية والتداعيات االجتماعية للزواج العرفى " المنعقدة بكليدة اآلداب جامعدة

  20/4/2020المنوفية بتاري  

b. شارك  بورقة عمل فى ندوة بكلية اللدئ جامعدة المنوفيدة عدن " المسدئولية القانونيدة لفطبداء فدى ضدوء أخالقيدات

  4/5/2020ري  وآداب المهنة " المنعقدة بتا

c.  شارك سيادته فى ندوة بعندوان " التسدامح والوسدلية مدن أجدل السدالم اإلجتمداعى " المنعقددة يدوم الثالثداء الموافدق

 المنعقدة بقاعة المؤتمرات باإلدارة العامة بمامعة المنوفية  28/9/2022

 

 

 

 شهادات تقدير  
اركته بتقديم بحث  م اتجاه المشرم فى حاال المنازعاات األسارية شهادة تقدير  من كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية وذل  لمش ** 

  م وذل  فى مؤتمر اتتجاهات التشريعية الحديثة فى التنظيم القضائى 

** شهادة تقدير من مركز التحكيم الدولى للمساهمة فى دورة التحكيم إلعداد المحكمين العرب الددوليين التدى نظمهدا  مركدز   

    28/7/2020وحتى  24/7/2020راك مع كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية  فى الفترة من التحكيم الدولى باإلشت

 20،  26** شهادة تقدير من كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية  وذلك لمشاركة سيادته فدى مؤتمرهدا السدنوى  الد ى عقدد  فدى  

 مول "  بفندق فلسلين باإلسكندرية بعنوان "العدالة بين الواقع والمأ 2022ديسمبر 

* * شهادة تقدير من كلية الحقوق جامعة بنها عرفانا وتقديراً علدى مشداركته المتميدزة كمددرب فدى دورة التحكديم التص  دية 

  22/5/2023إلى  7/5الفترة من 

 

 

 

 



 خطابات شكر 

الصلاب الموجه من إدارة المكتبة بكلية الحقوق جامعة المنوفية نظراً إلهدائه عدد من المؤلفات والكتئ الصا ة بسديادته    - 

 على سبيل اإلهداء 
 د/ عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط إلهدائه عدد من المؤلفات العلمية0الصلاب الموجه لسيادته من أ -

 الجوائز
ئزة جامعة المنوفية للبحوث المتميزة أحسن بحث فى ممال التأليف األدبى واإلنسانى للعام المامعى جا **                

2020/2022 

 أستاذ زائر 
 كلية الحقوق بسللنة عمان**      -

 جامعات األمارات العربية المتحدة **  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               جامعات الكويت **  -

 خبرات متميزة 

عضو الفريدق المحكدم الزائدر لكليدة الحقدوق جامعدة بنهدا العتمداد الكليدة ضدمن منظومدة كليدات الحقدوق علدى مسدتوى   *** -

 2020نوفمبر  3-2الممهورية فى الفترة من 

 لمشروع ضمان المودة واالعتماد بكلية الحقوق جامعة المنوفية   *** عضو الفريق الداخلى -

 إنجازات متميزة 
 **** تم فى عهد سيادته االعداد للتسميل بدبلومات الدراسات العليا فى الشريعة اإلسالمية -

 **** ضيف دائم على برامج األسرة واللفل بالتليفزيون والفضائيات الم رية والعربية     -
 

  عميد الكلية                                                                       

                                                                                                              
                               )باإلنابة (                                                                                                        

 { أبو الخير أحمد عطيةأ.د/ }    

   


