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 0530004720رقم الجوال:   

 د. السيد محمد حسن شريف

  رة.جامعة القاه -كلية الحقوق  – الجنائيدكتوراه القانون  العلمي:المؤهل 

ن فترة مبفرنسا في ال 12بعثة اإلشراف المشترك إلى جامعة باريس  عضو :العلمية البعثات
 .1996يناير  إلى 1993ديسمبر 

والعلوم  حقوقلاكلية  - العامنون القا استاذ مساعد بقسم السعودية:جهة العمل بالمملكة العربية 
  .جامعة الملك سعود –السياسية 

كلية  –الجنائي  قسم القانون -مدرس القانون الجنائي  العربية:جهة العمل بجمهورية مصر 
 جامعة بنها. –الحقوق 

لدراساااا  ا -السياساااي المصااارر والعرباااي لمساااتقبلا –قضاااايا حقاااوق ا نساااان العاماااة:الهتماماااا  ا
 التاريخية والفلسفية.

- نسااني وتببيقاتاهلقانون الادولي االا -لقانون الجنائي الدولي ا -قه االسالمي الف علمية:الاالهتماما  
 جزائية جراءا  الا -جرائم المعلوماتية 

 

 

 ============================ 

Dr. El-Sayed Mohamed Hassan Sherif  

 

Date and place of birth : 28 /5 / 1966 – at Kafr Shokr- Kalubia governorate - 

Arab Republic of Egypt.  

 

Degree and specialization :Doctrat in Criminal Law - Faculty of Law - Cairo 

University.  

Cadre career in Saudi Arabia: Assistant Professor, Department of Criminal Law 

- College of Law and political science - King Saud University.  

Cadre career in Egypt: Department of Criminal Law - College of Law - Benha 

University.  
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Public concerns: - human rights issues - crisis Arab culture - the political future 

in Egypt and arab world.  

 

Scientific concerns: Islamic Law - Criminal International Law - international 

humanitarian law and its application - business crimes - informatics crimes- 

Procdure of Criminal Law 

-------------------------------------------- 

 

  المؤهالت العلمية والتدرج الوظيفي

 أوالً : المؤهالت العلمية:

        1988ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس في عام 
 .واألول على الدفعة بتقدير جيد جدا

       مس في شفي القانون العام من جامعة عين  دبلوم الدراسات العليا
 بتقدير جيد.  1990

       ي عام قاهرة فدبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية من جامعة ال
 بتقدير جيد.  1991

        دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة في عام
 بتقدير جيد جدا. 2002

 ثانياً : التدرج الوظيفي: 

        7/3/1989معيد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق المنوفية في. 

       ة في مدرس مساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق المنوفي
23/9/1991 . 

        مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق المنوفية في
1/12/2002. 

       قوق جامعة بنها في مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الح
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1/7/2005. 

       لك سعودوالعلوم السياسية، جامعة الم حقوقأستاذ مساعد بكلية ال ،
 هـ.1429-1428منذ العام الجامعي 

 

 

 

 

 الخبرات التدريسية 

  

 العربية:الخبرات في جمهورية مصر  أوالً:

 الليسانس:)أ( مرحلة 

       داء على األشخاص جرائم االعت -قسم الخاصقانون العقوبا  ال
 الثةد حسام الدين محمد أحمد لبالب الفرقة الث باالشتراك مع ا.

 . 2004-2003بكلية الحقوق جامعة المنوفية العام الجامعي 

       داء على األموال، جرائم االعت -قانون العقوبا  القسم الخاص
معي لجاالمنوفية العام لبالب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة ا

2004-2005. 

       داء على جرائم االعت -قانون العقوبا  القسم الخاص
، فرع ق جامعة المنوفيةالفرقة الثالثة بكلية الحقو لبالب ،األموال

 .2005-2004السادا ، العام الجامعي 

       عة حقوق ا نسان، لبالب الفرقة األولى بكلية الحقوق جام
 .2005-2004فرع السادا ، العام الجامعي  المنوفية،

       قوق لية الحقانون العقوبا  القسم العام لبالب الفرقة الثانية بك
اك مع أ.د باالشتر 2006-2005جامعة بنها العام الجامعي 

 أشرف شمس الدين.
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        ،كلية بقانون العقوبا  القسم الخاص، لبالب الفرقة الثالثة
اك مع باالشتر 2006-2005ا العام الجامعي الحقوق جامعة بنه

 أ.د أشرف شمس الدين.

        لحقوق اعلم ا جرام وعلم العقاب لبالب الفرقة األولى بكلية
اك مع أ.د عمر باالشتر 2006-2005جامعة بنها العام الجامعي 

 الفاروق الحسيني.

       قوق ية الحلقانون العقوبا  القسم العام لبالب الفرقة الثانية بك
 .2007-2006جامعة بنها العام الجامعي 

        لحقوق اعلم ا جرام وعلم العقاب لبالب الفرقة األولى بكلية
شتراك مع أ.د باال 2006 200-2006جامعة بنها العام الجامعي 
 عمر الفاروق الحسيني.

       عة علم ا جرام وعلم العقاب لبالب التعليم المفتوح بجام
 .2007-2006لعام الجامعي ا بنها،

 )ب( : مرحلة الدراسات العليا:

       م ئي العاقانون العقوبا  مع التعمق لبالب دبلوم القانون الجنا
 .2005-2004الجامعي 

       لوم أشرف على العديد من بحوث الدراسا  العليا بدبلوم الع
  .2005-2004الجنائية منذ العام الجامعي 

  لجنائية والقانون مقررات المسئولية اتدريس
ة زائيالجنائي االقتصادي والسياسة الجنائية واإلجراءات الج

ة المقارنة لطالب الماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسي
 جامعة الملك سعود في السنوات األخيرة.

 أوالً : الخبرات في الخارج :   
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       الحقوق قائم على تدريس مادة مبادئ القانون لبالب كلية 
معي لجاوالعلوم السياسية، وبالب كلية إدارة األعمال، منذ العام ا

 حتى تاريخه.هـ و1428-1429

       امالنظئي )قائم على تدريس مادة األحكام العامة للنظام الجزا 
 والعلوم السياسية منذ العام حقوق( لبالب كلية ال1الجزائي 
 هـ وحتى تاريخه.1429-1428الجامعي 

       كة قائم على تدريس مقرر جرائم التعزير المنظمة في الممل
 حقوقال( لبالب كلية 2العربية السعودية )النظام الجزائي 

هـ وحتى 1429-1428والعلوم السياسية منذ العام الجامعي 
 تاريخه.

 ات الجزائيةقانون اإلجراء مقرر تدريس على قائم 
 والعلوم الحقوق كلية لطالب السعودية العربية المملكة في

 .تاريخه وحتى ـه1429-1428 الجامعي العام منذ السياسية

 

  ا شراف على البحوث العلمية

  أشرف على العديد من البحوث التي يجريها بالب
معة ق جاالدراسا  العليا بدبلوم العلوم الجنائية بكلية الحقو

 .المنوفية
  يشرف على العديد من بحوث التخرج التي يجريها بالب

البكالوريوس بكلية األنظمة والعلوم السياسية )تخصص 
نظم(  496لقانون الجنائي( ضمن مقرر مشروع البحث )ا

 وحتى تاريخه. 1429-1428منذ العام الجامعي 

 البعض اآلخر في  ةناقشمعلى بعض رسائل الماجستير و أشرف
 .جامعة نايف العربية
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 االنتاج العلمي

  

  المؤلفات العامة: أوالً: 

       سامي  اك مع ا.دمبادئ قانون العقوبات، القسم العام، باالشتر
 . 2007-2006الشوا، 

 الطبعة إلجراءات الجنائية السعودينظام اشرح في ز الوجي ،
  م.2016 -هـ 1437، يالعالم العربكتبة م األولى،

 

  

  المؤلفات المتخصصة: ثانياً:

       ة، دار النهضةدراسة مقارن -النظرية العامة لإلثبات الجنائي 
 . 2002العربية، 

  .األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية 

  نحو تعزيز حقوق اإلنسان في نظام اإلجراءات الجنائية
 السعودي. 

 

  الخبرات اإلدارية

       ام ية من عأمين قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنوف
 .2005حتى  2002

       ن أمين قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها م
 .2007حتى  2005عام

       بنها  ن والمدرسين المساعدين بجامعةعضو مجلس تأديب المعيدي
 .2007-6-30تى ح 2005-12-1في الفترة من 
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 قسم القانون الجنائي بكلية األنظمة  أمين سر
 -1428والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود في العام الجامعي 

 هـ.1429

 والعلومالعام بكلية الحقوق  قسم القانون أمين سر 
 -1431العام الجامعي  السياسية بجامعة الملك سعود في

 هـ.1432

  عضوية العديد من اللجان العلمية على مستوى
 القسم والكلية.

 .المساهمة في إعداد المنهجية الجديدة للكلية 

 م المساهمة في إعداد برنامج ماجستير القانون العا
 . بالكلية

 توالمهاراالدورات التدريبية والتثقيفية 

  

 التدريبية:أوال: الدورات 

ام عة، ة إعداد المعلم الجامعي، كلية التربية، جامعة المنوفي* دور
1999. 

* دورة في اتخاذ القرار وحل المشكال  ضمن برنامج تنمية 
 امعة بنها.ج -قدرا  أعضاء هيئة التدريس

ا  * دورة في أهمية ونشر البحوث العلمية ضمن برنامج تنمية قدر
 امعة بنها.ج -أعضاء هيئة التدريس

 تصميم المقرر ضمن برنامج تنمية قدرا  أعضاء هيئة* دورة في 
 جامعة بنها. -التدريس

ا  * الدورة التأسيسية األولى التي نظمتها عمادة تبوير المهار
 هـ.1428بجامعة الملك سعود، 
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ر دورة تخبيب التدريس الجامعي الفعال التي نظمتها عمادة تبوي *
هـ 1429|4|18-16المهارا  بجامعة الملك سعود في الفترة من 

  م.2008|4|24-22الموافق 

 دورة استخدام الفصول الذكية مرتين.

ورشة عمل حول تبوير أداء أعضاء هيئة التدريس 
19/3/1430.  

  

 ثانيا: الدورات التثقيفية:

 .1998* دورة بمعهد إعداد القادة بحلوان في عام 

 .2000* دورة بمعهد إعداد القادة بحلوان في عام

  ارات:ثالثا: المه

 قادر على استخدام :* 

 Hardأجهزة الكمبياوتر ساواء مان خاالل األسابوانة الصالبة  -

disk  أو االسابوانة المرناةDisk Floppy أو األسابوانة الليازر 

CD . 

 Overhead Projectors andالعاارض والشاارائش الشاافافة أجهاازة  -  

Transparencies . 

 .Windows 98- XP   ،Word 97-2000-XP  ،2007 Power Pointبرامج  -

 االنترن . -


