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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 الدكتور / امين مصطفى محمد السيد   األستاذ 

 بالكلية   الجنائيقسم القانون ب أستاذ

 التعلم و الطالبووكيل الكلية لشئون 

 
 

 بيانات شخصية : -اوال 

           27/8/1961تاريخ الميالد    :  -    

 محل الميالد      : اسكندرية    -    

 

 الحالة العلمية :  -ثانيا 

 1983حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة االسكندرية دور ماايو  -    

 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف . 

 بتقدير جيد من جامعة االسكندرية  1984حصل سيادته على دبلوم القانون العام دور نوفمبر  -    

 من جامعة االسكندرية 1985على دبلوم القانون الخاص بتقدير جيد دور نوفمبر  حصل سيادته -   

بتقدير   -دراسة مقارنة  -فى القانون فى موضوع الحد من العقاب  اهدكتورالحصل سيادته على درجة  -   

جامعااة  -جيااد جاادا مااع مرتبااة الشاارف وتباااد  الرسااالة مااع الجامعاااح اال اار  ماان كليااة الحقااوق  

 . 28/12/1993ية فى   االسكندر

 الحالة الوظيفية : -ثالثا 

جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وظيفة معيد مكلف بقسم القانون الجنائى بكلية الحقوق  -   

6/12/83  

جامعااة االسااكندرية اعتبااارا ماان  -عااين ساايادته فااى وظيفااة ماادرا مساااعد بااةاح القساام بكليااة الحقااوق  -   

19/3/86  

 .   25/1/1994جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وظيفة مدرا بةاح القسم بكلية الحقوق  -

جامعااة االسااكندرية اعتبااارا ماان  -عااين ساايادته فااى وظيفااة اسااتاذ مساااعد بااةاح القساام بكليااة الحقااوق  -

28/8/2001 

 29/7/2008ندرية اعتبارا من جامعة االسك -عين سيادته فى وظيفة استاذ بةاح القسم بكلية الحقوق  -

 26/8/2008بةاح القسم بتاريخ  عين سيادتة في وظيفة رئيسا -

و حتاى  23/9/2010عين سيادنة فاي وظيفاة وكيال الكلياة لشائون  دماة المجتماع وتنمياة البيئاة بتااريخ  -

12/8/2013 . 

 حتى تاريخه . و 13/8/2013وكيالً لشئون التعلم و الطالب اعتباراً من  وظيفة عين سيادته -

 

 

 بيانات اخرى :  -رابعا 

حصل سيادته على جاائة  االساتاذ الادكتور حسان بىاداد  الحسان رساالة دكتاوراه فاى القاانون . عاام  -    

 جامعة االسكندرية . -من كلية الحقوق  1994

 .9/1/1997اعير سيادته الكاديمية الشرطة بالكويت اعتبارا من   -    
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 لعلمية :خامسا : االبحاث ا

 

 االبحاث العلمية والمؤلفات العامة :

 

دار الجامعااة  -دراسااة مقارنااة -الحمايااة الجنائيااة للاادم ماان عاادو  اهياادل وااللتلاااب الكبااد  الوبااائى  - 

 .  1996الجديد ،االسكندرية،

 .2007دار الجامعة الجديد  ،االسكندرية، -الظاهر  اهجرامية بين التحليل والتفسير -علم اهجرام - 

 .2007دار الجامعة الجديد  ،االسكندرية،-الجةاء الجنائى بين النظرية والتطبيق-علم الجةاء الجنائى - 

 .2008دار النلضة العربية ،القاهر ،-القسم العام–قانون العقوباح  -  

الىااا االنتخااابى        سدراسااة فااى  ومااد   صوةااية دور القضاااء فااى مواجلااة -الجاارائم االنتخابيااة  - 

 .1997دار الجامعة الجديد ،االسكندرية، –القانونين الفرنسى والمصر ( 

-المشكالح المتعلقة بالضبطية القضائية واهثباح فى نطاق التشريعاح البيئياة -الحماية االجرائية للبيئة  - 

 . 2010دار الجامعة الجديد ،االسكندرية،طبعة ثانية،

 

بشانن تعاديل بعاح احكاام  1998لسانة  174ضاء الدعو  الجنائية بالصلح وفقا ألحكام القانون رقم انق - 

دار المطبوعاااااااااح -دراسااااااااة مقارنااااااااة  -قااااااااانون االجااااااااراءاح الجنائيااااااااة وقااااااااانون العقوباااااااااح 

  .2010الجامعية،االسكندرية،طبعة ثانية،

  

جامعاة الجدياد ، االساكندرية،طبعة ثانياة دار ال-التميية بين الواقاع والقاانون فاي الطعان بطرياق الانقح  - 

،2010. 

 

االمتناع عن النطق بالعقاب فى القانون الكويتى.دراساة مقارناة بنظاام اال تباار القضاائى فاى القاانونين   - 

 .2010دار الجامعة الجديد ، االسكندرية،طبعة ثانية،-المصر  والفرنسى

 

دار -تفاقياااح الدوليااة والقااوانين الوطنيااة              الحمايااة الجنائيااة للملكيااة الصااناعية فااى ضااوء اال - 

 .2010الجامعة الجديد ، االسكندرية،طبعة ثانية،

 

دراساة مقارناة دار المطبوعااح -دراساة مقارناة-مشكالح الحبس االحتياطى بين قياوده والتعاويح عناه - 
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 .2010الجامعية، االسكندرية،طبعة ثانية،

 

دار المطبوعاااااح الجامعياااااة،  -دراسااااة مقارنااااة-اءاح الجنائيااااةحمايااااة الشاااالود فااااى قااااانون االجااااار - 

 .2010االسكندرية،طبعة ثانية،

 

دار المطبوعااااح  -دراساااة فاااى القاااانونين المصااار  والفرنساااى-الحماياااة الجنائياااة  االجرائياااة للصاااحفى - 

 .2010الجامعية، االسكندرية،طبعة ثانية،

 

دار المطبوعااااح الجامعياااة،  -الحاااد مااان العقااااب(النظرياااة العاماااة لقاااانون العقوبااااح اهدار سظااااهر   - 

 .2010االسكندرية،طبعة ثانية،

 

 قدم عددا من االبحاث ببعح المؤتمراح الدولية والمحلية. -  

 

 


