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 العلمية: المؤهالت 

 التاريخ مجال التخصص الجامعة :  الدولة المدينة  المؤهل:

 م  2003 الحقوق جامعة المنصورة  مصر  المنصورة  ليسانس القانون 

 م 2004 القانون واالقتصاد  جامعة المنصورة  مصر  المنصورة  دبلوم القانون العام

دبلوم العلوم 
 االقتصادية والمالية  

والتشريعات المالية  االقتصاد  جامعة المنصورة  مصر  المنصورة 
  ةوالضريبي

 م 2005

االقتصاد والتشريعات المالية   جامعة المنصورة  مصر  المنصورة  في القانون  الدكتوراه
 ةوالضريبي

 م 2010

 
 

لتدرج  ا
 الوظيفي: 

الدرجة  
   :العلمية

اسم  
 الكلية 

 : التاريخ : مجال التخصص : الدولة : اسم الجامعة

 27/1/2020 االقتصاد السياسي والتشريعات المالية   مصر  المنصورة جامعة  الحقوق أستاذ

   31/1/2016من االقتصاد والتشريعات المالية والضريبية  مصر  جامعة المنصورة  الحقوق مساعد أستاذ 

 31/10/2010 االقتصاد والتشريعات المالية والضريبية  مصر  جامعة المنصورة   الحقوق أستاذ مساعد 

 30/8/2005 قانون عام )اقتصاد ومالية عامة(  مصر  جامعة المنصورة  الحقوق  مدرس مساعد 

 20/4/2004 قانون عام )اقتصاد ومالية عامة(  مصر  جامعة المنصورة  الحقوق معيد 

 

 مجال التخصص : 

 التخصص العام :   القانون العام 

 الدقيق :التخصص  . االقتصادية والماليةوالتشريعات السياسي  االقتصاد 

 

 المناصب اإلدارية : 

  االقتصادية والتشريعات السياسي االقتصاد قسم  رئيس 10/2/2021اعتبرا

  العامة والمالية االقتصاد قسم رئيس بعمل قائم 1/8/2020 من اعتبارا

 والدولية  السياسية الدراسات  مركز  إدارة مجلس  مركز مدير  29/11/2021 إلي 30/11/2019 من

 

   بالجامعة والمعيدين المساعدين المدرسين تأديب مجلس عضو 31/8/2013 إلي 8/2/2012 من

 

 الحقوق بكلية الجودة ضمان وحدة مدير  نائب 31/8/2013 إلي 14/11/2011 من

 

 االسم إبراهيم عبد هللا عبد الرؤوف محمد

 الوظيفية  المرتبة تشريعات االقتصادية والماليةوال السياسي االقتصادورئيس قسم  أستاذ

 العلمي  المؤهل االقتصاد والمالية العامة   –  دكتوراه

 الميالد:  ومحل تاريخ مصر  – المنصورة    1982/   9/   7

 الحالي: العنوان  الجامعة   حي  – المنصورة 

 المحمول:  الهاتف 01554442282/   01018444221

 األرضي: الهاتف 0502205239

drebrahim82@gmail.com اإليميل 

 الرؤية  صناعة الجودة والتميز من خالل العملية البحثية والتدريسية واإلدارية 
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 : المنشورة والكتب  األبحاث

  :  مجالت علمية محكمة:  المنشورة فياألبحاث  أوالا

 البحث   المجلة وعدد النشر 

  جامعة   –  الحقوق  لكلية  واالقتصادية   القانونية  المجلة

 . 2010عدد أبريل  ،المنصورة
 الخدمات  في  الدولية   التجارة  وتحرير   الجاتس  تفاقية ا

 "   المصرفية

 

 جامعة  الحقوق،  كلية  واالقتصادية،  القانونية  البحوث  مجلة

 . 2012 ديسمبر  عدد المنصورة،

 

   تحليلية دراسة – االقتصادية التنمية في الجوي النقل دور 

 المنصورة،كلية حقوق    واالقتصادية،مجلة العلوم القانونية  

 . 2013عدد أكتوبر 
المستدامة   والتنمية  المتجددة  تحليلية   – الطاقة  دراسة 

 مصر  فيومقارنة على الطاقة الشمسية 

  – تصدر عن كلية الحقوق    المحكمة،مجلة روح القوانين  
 . 2014العدد الثاني ,  ،63العدد  طنطا،جامعة 

دراسة   –تحقيق التنمية االقتصادية    فيدور قطاع التأمين  
   تحليلية وتطبيقية على عينة من شركات التأمين المصرية

جامعة  الحقوق،  كلية  واالقتصادية،  القانونية  العلوم  مجلة 

 . 2014،االسكندرية العدد الثاني 

 

  الصناعية   التنمية  تحقيق  في  المباشر   األجنبي  االستثمار   دور 

 السعودية العربية المملكة على وتطبيقية مقارنة دراسة –

التي تصدر عن الجمعية المصرية    المعاصرة،مجلة مصر  

 .2015 والتشريع،لالقتصاد السياسي واإلحصاء 
البشرى   المال  رأس  فى  واالستثمار  المعرفة    – اقتصاد 

 مصر دراسة تحليلية مقارنة مع التطبيق على 

 المنصورة،كلية حقوق    واالقتصادية،مجلة العلوم القانونية  

 . 2016عدد أكتوبر 
التنافسية   القدرة  على  الحكومية  المشتريات  تحرير  تأثير 

والمتوسطة   الصغيرة  مع   –للمشروعات  تحليلية  دراسة 
 التطبيق على مصر 

  – تصدر عن كلية الحقوق    المحكمة،مجلة روح القوانين  
 .2016 الثاني،العدد  ،63العدد  طنطا،جامعة 

الدخل   مصادر  وتنويع  االقتصادي  اإلصالح    – سياسة 
دراسة تحليلية مع التطبيق على المملكة العربية السعودية  

 2030ورؤيتها االقتصادية 

جامعة  الحقوق،  كلية  واالقتصادية،  القانونية  العلوم  مجلة 

 . 2018،االسكندرية العدد الثاني 

 

ضوء  في  البحري  النقل  صناعة  كفاءة  تعزيز  محددات 
دراسة تحليلية وتطبيقية على   –المتغيرات المحلية والدولية  

 مصر 

التي تصدر عن الجمعية المصرية    المعاصرة،مجلة مصر  

 .2017 والتشريع،لالقتصاد السياسي واإلحصاء 

مواجهة   في  ودورها  للشركات  االجتماعية  المسئولية 
االقت واالجتماعية  المشكالت  تحليلية    –صادية  دراسة 

 وتطبيقية على مصر  

ا :   : )المشاركة ببحث(  المؤتمراتثانيا

 جامعة  –  الحقوق  كلية  عقدته  الذي  الدولي  المؤتمر 

 لألزمة  واالقتصادية  القانونية  الجوانب  بعنوان   المنصورة

-1  من  الفترة  خالل  المصري  االقتصاد  على  العالمية  المالية
 .المنصورة بجامعة 2009 أبريل 2

  –   المصري  االقتصاد  على  العالمية  المالية  األزمة  انعكاسات

 عامة نظرة

والمهن   التأمين  مؤسسات  ب  المعنون  الدولي  المؤتمر 

االكتوارية في المملكة العربية السعودية، المنعقد في رحاب  

دراسة   –تأثير تحرير قطاع التأمين على التنمية االقتصادية  

 ة  مع التطبيق على المملكة العربية السعوديتحليلية 
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جمادى الثانية من العام    9-7جامعة الملك خالد في الفترة من  

   2014أبريل 9-7هـ الموافق  1435

 

المؤتمر الدولي الثالث والعشرون الذي تنظمه كلية القانون 

بجامعة اإلمارات العربية المتحدة , تحت عنوان االقتصاد 

اإلسالمي : الحاجة إلى التطبيق وضرورات التحول , خالل  

 فيستقالم  فندق انتركونتننتال  2015أكتوبر     7:6الفترة من  

 . سيتي دبى ، دولة االمارات العربية المتحدة

 

المعاصرة   التطبيقية  النماذج  كأحد  اإلسالمية  المصارف 

  – للتحول نحو االقتصاد اإلسالمي وتحديات اتفاقية الجاتس 

 بنك أبو ظبي اإلسالمي نموذًجا 

لمقاربات  المعرفي  التكامل  الدولي  الملتقى  فعاليات  ضمن 

ظل التكنولوجيات الحديثة، خالل   فيتسيير الموارد البشرية  

من   بدولة   2015ديسمبر    8إلى    7الفترة  باتنة  مدينة  م، 

بجامعة   التسيير  وعلوم  االقتصادية  العلوم  بكلية  الجزائر 

 باتنة. 

 رأس المال البشرى  فياقتصاد المعرفة واالستثمار 

 المنشورة: الكتب  ثالثًا: والتوزيع:مكان النشر  

 مصر  –اإلسكندرية  –دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع 

2010 . 

التنمية  على  المصرفية  الخدمات  قطاع  تحرير  تأثير 

 دراسة تحليلية مع التطبيق على مصر   –االقتصادية 

  االقتصاد   –  األول  الجزء  –  السياسي  االقتصاد  مبادئ . 2011مطابع جامعة المنصورة ،

 الوحدى.

 العامة المالية في محاضرات . 2012رة، مطابع جامعة المنصو

   االقتصادي التخطيط . 2013، المنصورة – والتوزيع للنشر  المغربي دار 

 

 91  رقم  القانون  ألحكام  وفقا   المصري  الضريبي  التشريع . 2013، مطابع جامعة المنصورة

  في   الضريبي  للنظام  إشارة  مع  –  وتعديالته  2005  لسنة

 . 2013 المنصورة، جامعة اإلسالمي، الفكر 

والنشر   للطباعة  الرشد  الرياض،دار  المملكة    والتوزيع، 

 . 2015 السعودية،العربية 

 المبادئ األساسية لعلم االقتصاد 

 
 
 

 التدريسية: الخبرات 

تم تدريسها ف مرحلة الليسانس  المقررات التي 
 والبكالوريوس:

 : الدراسية السنة الدراسة: مقر 

 االقتصاد  –   الوحدى  السياسي )االقتصاد  االقتصاد  مبادئ

 انتساب   –( الفرقة األولى انتظام الكلى
 2012- ٢٠١١ ة المنصور  جامعة-كلية الحقوق 

والعالقات االقتصادية الدولية طالب السنة    والبنوك  النقود

   الثانية انتظام انتساب تعليم مفتوح 
 2013-٢٠١٢ ة المنصور  جامعة-كلية الحقوق 

طالب السنة الثالثة   والتشريعات الضريبية  العامة  المالية
 شعبة اللغة اإلنجليزية.   –  تعليم مفتوح  –انتساب    –انتظام  

 2013-٢٠١٢  ة المنصور  جامعة-كلية الحقوق 

 ة جامعة المنصور -كلية الحقوق  المبادئ األساسية لعلم االقتصاد  
  

2013 
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الشريعة واألنظمة    العربية السعودية نظام الزكاة والضرائب في المملكة  تبوك    –كلية  جامعة 
 السعودية. –

2014-2018 

  والمالية االقتصادية التشريعات

 
     العربية  والبحوث  الدراسات  معهد

 القاهرة  
2019/2020 

 السنة الدراسية:  مقر الدراسة:  المقررات التي تم تدريسها ف مرحلة الدراسات العليا: 

 ة جامعة المنصور -كلية الحقوق  االقتصادية(  والتنمية )البنوك التعمق مع الدولي االقتصاد
 

2011 /2012 

  والعلوم   العام  لقانون  )لدبلومى  التعمق  مع  العامة  المالية

 (. واالقتصادية المالية
 ة جامعة المنصور -كلية الحقوق 

 
2011 

  واالقتصادي   القانوني  البحث  ومناهج  البحث  قاعة  مادة

 ( الماجستير  )برنامج العليا الدراسات لطالب
 ة جامعة المنصور -كلية الحقوق 

 
2012 

"  تدريس   والتنمية   الضريبي  اإلصالح  سياساتمقرر 

  العام   القانون  يدبلوم)  الماجستير   لطالب"    االقتصادية

 االشتراكب  (،2013/  2012  واالقتصادية  المالية  والعلوم

الخالق /  د.أ  سعادة  مع عبد  أحمد   الجامعة  رئيس  السيد 

 وزبر التعليم العالي األسبق. المنصورة

 2012-2011 ة جامعة المنصور -كلية الحقوق 

 السنة الدراسية:  مقر الدراسة:  المقررات التي تم تدريسها في كليات جامعة المنصورة:

 2012/2013 جامعة دمياط  –كلية التجارة    االقتصادية والتنمية االقتصادي التخطيط مادة

 2011/2012 جامعة دمياط  –كلية التجارة    العربية والدول مصر  اقتصاد مادة تدريس

   2011/2012 جامعة دمياط  –كلية التجارة    العامة في المالية مادة تدريس

 2013/  2012 المنصورة   – للعلوم النيل أكاديمية بادئ القانونية والم اإلنسان حقوق

والتمريض   والتجارة  األسنان  طب  كليات: 
 بجامعة المنصورة 

2013:2011 

 
 

 المشاركة في تحكيم الرسائل العلمية وأبحاث المجالت العلمية:

 سنة النشر:  أسم المجلة:  إسم البحث: 

االقتصادية   للعقوبات  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار 
 الدولية.

واالقتصادية   القانونية  البحوث  -مجلة 
 حقوق المنصورة. 

2017 

بعض    اإلطار  في  المباشر  األجنبي  لالستثمار  التنظيمي 

 .Trimsالدول النامية وعالقته باتفاق 
واالقتصادية القانونية  البحوث   –   مجلة 

 حقوق المنصورة. 
2018 

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم اقتصاد 

 المعرفة.
واالقتصادية القانونية  البحوث  -  مجلة 

  حقوق المنصورة. 
2017 

اقتصاد   نحو  للتوجه  البشري  المال  رأس  تنمية  آليات 

 المعرفة.

واالقتصادية القانونية  البحوث  -  مجلة 
  حقوق المنصورة. 

2018 

واالقتصادية   اقتصاديات األمن السيبراني في القطاع المصرفي   القانونية  البحوث  -مجلة 
  حقوق المنصورة. 

2019 
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 التأديب:العضويات ومجالس 

 واإلحصاء  السياسي  لالقتصاد  المصرية  الجمعية  عضو

 والتشريع
 وحتى اآلن   2010منذ عام 

  بجامعة   المساعدين  والمدرسين  المعيدين  تأديب  مجلس  عضو

 المنصورة. 

،  2012و  2011 جامعة المنصورة أعوام. رئيس  د.أ بقرار 

2013 . 

 التدريس  هيئة  أعضاء  غير   من  العاملين  تأديب  مجلس  عضو

 بورسعيد. بجامعة

 2012 للعام بورسعيد جامعة رئيس بقرار 

  سعادة   من  لنا  إسنادها  تم  التي  التحقيقات  من  العديد  بإجراء  القيام

 المالية  المخالفات  بعض  بخصوص  الجامعة،  رئيس  /د.أ  السيد

 جامعة المنصورة.  داخل والتأديبية واإلدارية

 2013- 2012أعوام 

القانون.جامعة تبوك اعداد الخطة الدراسية لقسم    ةعضو لجن
 السعودية.–

2018/2019 

  كلية   عميد  سعادة   قرار  على  بناء  الحكومي  التميز   لجنة  عضو
 . 2019/2020 ورةالمنص حقوق

 

 2019/2020 الجامعي العام

  الساعات   )نظام  العليا  الدراسات  الئحة  تعديل  لجنة  عضو
ا   المعتمدة(   المنصورة   حقوق  كلية  عميد  سعادة  لقرار   وفقا

2019 /2020 

 2019/2020 الجامعي العام

 
 واألكاديمية: الجامعية األنشطة

 . 2013 حتى  2006 من   بالكلية الجودة لضمان التنفيذي الفريق عضو

 الحقوق كلية مجلس بقرار  2010 العام من ابتداء . المنصورة حقوق بكلية العلمية المختبرات لجنة عضو

 . 2011/2012   المنصورة حقوق بكلية المركزي لالكونترو رئيس

  جامعة   رئيس  /د.أ  السيد  بقرار   2013  وحتى  2010  عام  منذ بالكلية.  الجودة ضمان وحدة مدير  نائب

 المنصورة. 

 . 2011/2012  الدراسي العام الحقوق بكلية الثقافية العالقات لجنة عضو

  كممثل   المنصورة  بجامعة  العلمية  المختبرات  لجنة  عضو

   الحقوق يةللك

 بتاريخ  المنعقدة  بجلسته   الحقوق  كلية  مجلس   ترشيح   على  بناء

11/4/2011 . 

 . 2013/2014  الجامعي العام بالكلية العلمية المختبرات لجنة عضو

بدءاً   كلية  عميد  / د.أ  السيد  بقرار    المنصورة الحقوق بكلية – الطالب الوافدين برنامج منسق   / 2011عام    من  الحقوق، 

2012 . 

  المصرية الجامعات شباب برلمان االقتصادية اللجنة رئيس

 

 . 2013  حتى 2007 عام من

  بكلية  األكاديمية  الشئون  وحدة  لدي  القانون  قسم  ممثل
 في   السعودية  العربية  المملكة  تبوك  جامعة  والقانون  الشريعة
 ة.السعودي

 

 08/07/2019 إلي 09/11/2018 من
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  المنصورة جامعة  / الحقوق كلية – المكتبات شئون لجنة

 
2019/2020 

  جامعة   /   الحقوق  كلية  -  العليا  الدراسات   كنترول   رئيس
 المنصورة 

2019/2020 

 2019/2020   االنجليزية اللغة شعبة  – الرابعة الفرقة كنترول رئيس

 

 دورات اللغة والكمبيوتر:

 . 2005 مايو شهر  طنطا جامعة   االنجليزية للغة العامة القواعد دورة

 المنصورة – التجارة كلية  ESPمركز  من      Local toffelدورة  على الحصول

 المنصورة.  مدينة IBIمقر معهد   االنجليزية اللغة في محادثةال دورة

بتدريسها    قام   والتي  Very good  بتقدير   ESP  مركز    االنجليزية اللغة في المتقدمة محادثةال دورة 

 فلوريد  بوالية  اآلداب  بكلية  األستاذ  Roger  البروفسير 

 األمريكية.  المتحدة بالواليات

 المنصورة. جامعة – العلمي الحساب مركز    الكمبيوتر  أساسيات في تدريبية دورات على الحصول

 : اآللي الحاسب في كورساتال من العديد على الحصول

Windows – word – power point – Excel 
– Internet – Information Technology 

(IT) 

 المنصورة   – والتكنولوجيا العلوم أكاديمية

 
 

 المشاركة بالحضور(: مؤتمرات ) 

  واإلقليميااة  المحليااة  والمتغيرات  القضااااااائي  النظااام  مؤتمر 

 .والعالمية

 2004 القاهرة، مارس  – هيلتون رمسيس فندق

  .الضارة  االحتكارية الممارسات ومنع المنافسة تنظيم مؤتمر 
 

 2005مارس  – القاهرة- هيلتون النيل فندق

  السااتخدام   والشاارعية  واالقتصااادية  القانونية الجوانب مؤتمر 

   الوراثية الهندسة تقنيات

 2006 أبريل- القاهرة – هيلتون رمسيس فندق

 وزارة/   المعلومات  وتكنولوجيا نظم تطوير   مشااااروع مؤتمر 

 .العلمي للبحث والدولة العالي التعليم

  القاهرة/  نصر  مدينة/  الكبرى المؤتمرات قاعة

6/9 /2007 . 

  االقتصادية التنمية في وأثرها الدستورية  اإلصالحات مؤتمر 

 

 2007أبريل  المنصورة، مدينة-السنهوري قاعة

   العامة المالية لألزمة واالقتصادية القانونية الجوانب مؤتمر 

 

 . 2009 أبريل 2:1 المنصورة، حقوق – السنهوري قاعة

 في المصااارية  بالجامعات  القانونية  الدراساااات تطوير  مؤتمر 

 الجودة. متطلبات  ظل

    القاهرة جامعة/  الجامعية بالمدينة المؤتمرات قاعة

11/4/2010 . 

 2007أبريل المنصورة، مصر   جامعة السنهوري، قاعة م.عال واهتمامات أمة هموم – والطاقة البترول مؤتمر 
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 الدورات التدريبية: 

 2005- المنصورة جامعة – الهندسة كلية قاعة    العمل وضغوط الوقت إدارة

    2005- المنصورة جامعة- الهندسة كلية قاعة   المهنة وآداب أخالقيات

 . 2005- المنصورة جامعة- تربية كلية قاعة الفعال االتصاالت مهارات

 .2007- المنصورة جامعة- الهندسة كلية قاعة  الفعال العرض مهارات

 .2009 - المنصورة جامعة- التربية كلية قاعة   العلمي البحث أخالقيات

 2009 -  المنصورة جامعة-التجارة  كلية قاعة  .العلمي النشر 

 2009 -  المنصورة جامعة -  التجارة كلية قاعة   العلمية المؤتمرات تنظيم 

 .2008,  المنصورة جامعة ، التربية كلية   الجامعي المعلم إعداد دورة

 .2009 المنصورة جامعة  ، التربية كلية قاعة   التدريسية العملية في الجودة معايير 

 2009 , المنصورة جامعة التجارة ، كلية قاعة   والعالمية المحلية التنافسية البحوث مشروعات

 .2013,  تبوك، السعودية صحاري فندق    التعليمية للمؤسسة الذاتية الدراسة إعداد في دورة

 . 2013 ،المملكة العربية السعودية  ، جامعة تبوك القيادة اإلدارية   فيدورة 

 

 : 2013عليها حتى عام الرسائل التي شاركت في اإلشراف  

 السنة الدراسية:  عنوان الرسالة:  أسم الطالب 

  وتطبيقية   مقارنة  دراسة-"    المستدامة  والتنمية  المناخية  التغيرات السيد محمد مصطفى باهلل المعتصم 

 صر. م في الزراعة على

 

2011   

  مع   مقارنة  دراسة-  المستدامة  التنمية  وتحقيق  الشمسية  الطاقة   الكناني الشافي عبد  جالل سوزان

 مصر.  على التطبيق

 

2011 

  العزيز  عبد  النبي  عبد  السيد  محمد

   الشناوي

-  الصناعية  التنمية  تحقيق  في  المباشر   األجنبي  االستثمار   دور 

 . مصر  على وتطبيقية مقارنة دراسة

 

2011 

 على  وتطبيقية  مقارنة  دراسة-المالية  األزمات  إدارة  اقتصادات   متولي عاشور  صالح محمد

  مصر 

 

2010 

 مقارنة  دراسة-  االجتماعية   التأمينات  أموال  استثمار   قتصادياتا   حسان كامل حعبد الفتا محمود 

 مصر  على وتطبيقها

 

2010 

 مقارنة  دراسة-  الخاص  والقطاع  الدولة  بين  العالي  التعليم  تمويل   الحطاب إبراهيم السيد هبه

 مصر  على التطبيق مع الماليزية للتجربة

2011 
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 المشاركة في األنشطة الجامعية والفعاليات الطالبية:

 السنة:  المكان:  عنوان النشاط: 

 2000 القاهرة  حلوان، مدينة  المستقبل وشباب القادة إعداد معسكر  

 اتحاد  مع  بالتعاون  المنصورة  جامعة  برلمان   ملتقي  في  المشاركة

 الجامعة. طالب
 

 التربية،  كلية  المؤتمرات،  قاعة

 المنصورة 

2007 

 2008    القاهرة جامعة – الحقوق كلية بالمئوية.  القاهرة الحقوق كلية الحتفال الثقافي ألسبوعا

 انعقاده  خالل  المصرية  الجامعات  شباب  برلمان  على   اإلشراف

   المنصورة بمدينة

  –   القافي  النشاط  –  الشباب  رعاية

    المنصورة جامعة

2008      

  بمدينة   القادة  إعداد  معهد  لدي  المنصورة  لجامعة  الطالبي  الفوج  رائد

  العريش

  مدينة   –  القادة  إعداد  معهد  مقر 

 مصر  العريش
2008 

  بمدينة   القادة  إعداد  معهد  لدي  المنصورة  لجامعة  الطالبي  الفوج  رائد

   اإلسكندرية

  اإلسكندرية   مدينة  –  القادة  إعداد  مقر 

   مصر 

2009 

  القادة   إعداد  معهد  لدي  المنصورة  جامعة  وممثل  الطالبي  الفوج  رائد

  بورسعيد بمدينة بفرعه

  فؤاد   ببور   –  القادة   إعداد  معهد  مقر 

   مصر 
2009 

  إعداد   معسكر   لدي  الحقوق  لكلية  الطالبي  الوفد  على العام  اإلشراف

 القادة 

 2008   جمصة  مدينةالدائم،  جمصة معسكر 

 المصرية  لجامعات  شباب  ببرلمان  االقتصادية  اللجنة  على  اإلشراف

 التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب/    الدكتور   األستاذ   السيد  بقرار 

  والطالب

  تربية   كلية  –  المؤتمرات  قاعة

 المنصورة. 

2007-2008-

2009-2010-  

2012 

 2019/2020 جامعة المنصورة  رائد األنشطة الطالبية لكلية الحقوق جامعة المنصورة  

 
 

 المجتمعية: المشاركة في األنشطة 

 السنة:  المكان:  عنوان النشاط: 

    . مصر  في األسعار  وارتفاع زيادة أسباب عن محاضرة 

 

 2008   المنصورة جامعة التربية كلية  

  وكيفية   أسبابها  مصر   في   البطالة  مشكلة  عن  محاضرة  إلقاء

 .مواجهتها

 2008    المنصورة جامعة التربية كلية

  االقتصادية   وتأثيراتها  العالمية  المالية  األزمة  عن  محاضرة  إلقاء

 مصر  على

  جامعة   التربية  كلية  المؤتمرات  قاعة

    المنصورة
2009 

 إلقاءها  تم  محاضرة  التخرج  بعد  الجامعات  خريجي  مستقبل  عن  ندوة

 .المصرية الجامعات شباب ملتقي في التربية كلية في

 2010 المنصورة  جامعة التربية كلية

 الجامعات  لطالب  وحقوق اإلنسان  الديمقراطية  عن  محاضرة  إلقاء

 المصرية.

بمدينة   بفرعه  القادة  إعداد  معهد

 العريش
2008 

  كيفية   –  التحديات  العمل  لسوق  الشباب  تأهيل  عن  محاضرة  إلقاء

 . التأهيل

 بور بفرعه بمدينة    القادة  إعداد  معهد

    فؤاد

2009 

 الشباب  دور   تفعيل  عن  المصرية  الجامعات  لطالب  محاضرة  إلقاء

 السياسية. الحياة في

                               2009 اإلسكندرية – القادة إعداد معهد
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  إلقائها   تم  المصري  االقتصاد  ومستقبل  المصري  الوضع  عن  ندوه

 التابعة.  القوافل قبل من تنظيمها يتم التي األفواج في

بمدينة األزهر   جامعةمقر    ،

 المنصورة 
2011 

ــاء على  إلقاؤها تم  ندوه ــادة رؤسـ ــاء المحلية المجالس  السـ  وأعضـ

ــة  المراكز  ــة  للمجــالس  التثقيفي ــل  لعنوان  المحلي ــتقي  النظــام  )مســ

  مصر( في االنتخابي

ابع  لإلعالم النـيل  مركز   -  لوزارة الـت

ــة  اإلعالم ــري ــالتعــاون مع  المصــ  ب

 األلمانية هوينز   مؤسسة

2012 

 في المشـاركة وأهمية  التأسـيسـية الجمعية أعضـاء اختيار   ضـوابط

  الرئاسية االنتخابات
 

 والرياضــة  بالشــبا مديرية في  ندوة

 المنصورة بمدينة –
2012 

 في  الرئاســة  وانتخابات للمرأة الســياســية  المشــاركة عن محاضــرة

 ة.للمرأ القومي المجلس في  ،2012 مصر 
 

ــال  فنــدق  مؤتمرات  قــاعــة  مــارشـــ

 المنصورة مدنية  الجزيرة،

2012 

 
 

 األكاديمي: الندوات وورش العمل واالعتماد 

 السنة:  المكان:  العنوان: 

 2005   المنصورة جامعة الحقوق كلية   والبرامج الدراسية المقررات توصيف كيفية

  توصيف   من  القانوني  التعليم  من  والمستفيدين  الخريجين  رأي  عن

 . القانونية الدراسة
 

 2005   المنصورة – الحقوق كلية

  –   العالي  التعليم  في  المعلومات  وتكنولوجيا  نظم  تطوير   مشروع

  . الرقمية المكتبة مشروع
 

 2007    المنصورة – الطب كلية

  زقزوق   محمود  /الدكتور   األستاذ  ألقاها  التي  الندوة  في  المشاركة

   ومحتواه الديني الخطاب تعديل ضرورة عن األوقاف وزير 

 2009 اإلسكندرية – القادة إعداد معهد

  وزير  شهاب  مفيد/    الدكتور   األستاذ  أدارها  التي  الندوة  في  المشاركة

  السياسية الحياة في الشباب دور  عن والبرلمانية القانونية الشئون

 جامعة  –  القادة  إعداد  معهد

    اإلسكندرية

2009 

 العلوم  صندوق  من   البحثية  المشروعات  تمويل  عن  ندوة

  الجامعة   رئيس  نائب  /الدكتور   األستاذ  السيد  بحضور   والتكنولوجيا

  والبحوث العليا الدراسات الشئون

 الحقوق  كلية  –  السنهوري  قاعة

    المنصورة

2010 

   الحقوق واستراتيجية كلية رؤية وضع كيفية عن عمل ورشة
 

 2010    المنصورة – الحقوق كلية قاعة

  نظام   الجديد  اإللكتروني  النظام  إلى  الدخول  كيفية  عن  عمل  ورشة

   اإللكترونية البيانات لقواعد الفارابي

 جامعة  –  واالتصاالت  التقنية  مركز 

 المنصورة 

2010 

 االستثمار   وزير   الدين  محي  محمود  /د.أ  ألقاها   التي  الندوة   حضور 

  األجنبي   االستثمار   مستقبل  عن  الدولي  للبنك  التنفيذي  والمدير 

   مصر  في المباشر 

 2009 اإلسكندرية  جامعة

 
 

 والتكريم:الجوائز 

 السنة:  التقدير: الجهة مانحة الجائزة أو   التكريم: اسم الجائزة أو  

الحقوق جامعة     وكلية  الجامعة  قبل  من  تقدير    المنصورة، شهادة 

الذي تنظمه كلية الحقوق بمناسبة حصولنا   2015بمناسبة عيد العلم  

 على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

   2010 كلية الحقوق جامعة المنصورة 
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 رئيس  /الدكتور   األستاذ  السيد  في  ممثلة   الجامعة   إدارة  من  التكريم

  تقدير   شهادة  على  والحصول الكلية  وعميد  النواب  والسادة  الجامعة

 . والتفوق الخريجين بيوم االحتفال في الكلية باسم وميدالية

 2005 كلية الحقوق جامعة المنصورة 

  الفعالة  المشاركة عن  المنصورة جامعة اتحاد  وميدالية تقدير  شهادة

 بالجامعة. الشباب رعاية أقامتها التي الطالبية األنشطة في

 2006 جامعة المنصورة  –كلية التربية 

 جامعة الحقوق  كلية عميد  /الدكتور  األسـتاذ  السـيد من تقدير  شـهادة

 المؤتمر  في بحث  بإلقاء  والمشــاركة  المتميز   الجهد عن  المنصــورة

ــورة  ـجامـعة  الحقوق  كلـية  عـقدـته  اـلذي  اـلدولي   األزـمة   عن المنصــ

  العالمية المالية

 2009 المنصورةكلية الحقوق جامعة 

ــهادة ــيد  من  تقدير  شــ ــتاذ  الســ  جامعة  رئيس  نائب/   الدكتور  األســ

 في المثمرة المشـــاركة نظير  والطالب  التعليم  لشـــئون  المنصـــورة

 .المصرية الجامعات  شباب برلمان

 2008 جامعة المنصورة –كلية التربية 

ــهادة ــاط  عن العالي  التعليم وزارة  من  تقدير  شـ  كرائد المتميز   النشـ

ة  لفوج امـع ــورة  ـج دي المنصــ د  ـل داد  معـه ادة  إـع ه  الـق ة  بفرـع ديـن  بـم

  الوزارة. وميدالية  اإلسكندرية

 2008 جامعة اإلسكندرية  

 من العلمي للبحث والدولة العالي  التعليم وزارة باســم تقدير  شــهادة

 . سعيد بور  بمدينة المتميز   اإلشرافي الجهد نظير  القادة إعداد معهد

 2009 جامعة بورسعيد  

 من العلمي للبحث والدولة العالي  التعليم وزارة باســم تقدير  شــهادة

  المتميز   اإلشرافي الجهد نظير  القادة إعداد معهد

 2008 العريش. مدينة

ــول   الكلـية ومـيدالـية الـقاهرة ـجامـعة الحقوق كلـية  درع على  الحصــ

  في المقام الثقافي األسبوع فعاليات في المتميزة  المشاركة عن

 2007 القاهرة جامعة – الحقوق كلية

 الطالب عن  اتحاد رائد /الدكتور   األســتاذ الســيد من تقدير  شــهادة

 الفرقة في جداً   جيد  تقدير   وحصـــولي على المتميز  العلمي النشـــاط

 .المنصورة حقوق كلية – الرابعةاألولى والثانية والثالثة و

-2001-2000 المنصورةكلية الحقوق جامعة 

2002-2003 

  بالسعودية   تبوك  بجامعة  والقانون  الشريعة  كلية  من  وتقدير   جائزة
  بالجامعة   العمل   فترة  خالل   المتميز   والتعليمي  األكاديمي   النشاط   عن
 04/08/2019 في السعودية العربية المملكة - تبوك جامعة من

 

جامعة تبوك    -كلية الشريعة والفانون

 السعودية -

2019/2020 


