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   بیان بالسیرة الذاتیة

  الشاذلىمحمد فتوح عبد هللا / لسید االستاذ الدكتور ا

  بالكلیة  المتفرغ القانون الجنائىقسم متفرغ ب ستاذأ

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

  

  :بیانات شخصیة  -وال أ

  

  جمھوریة مصر العربیة -البحیرة  -كفر الدوار : محل المیالد       -    

   ١٧/٣/١٩٤٨: یالد     تاریخ الم -    

  elchazli2000@yahoo.fr:       برید الكترونى -    

      

  :  المؤھالت العلمیة –ثانیا 

  

مع مرتبة  اً جید جد بتقدیر ١٩٧٠سكندریة عام إلاللیسانس فى الحقوق من جامعة ا درجة -    

  .الشرف 

  . سكندریة إلبتقدیر جید من جامعة ا ١٩٧١وبر العام دور اكت دبلوم القانون -

  سكندریة إلمن جامعة ا ١٩٧٢دور مایو  دبلوم القانون الخاص بتقدیر جید جداً  -

   ١٩٧٥دبلوم الدراسات العلیا فى العلوم الجنائیة من جامعة بواتییھ بفرنسا عام  -

 واتیی��ھ بفرنس��ا بتق��دیر جی��د ج��داً درج��ة دكت��وراه الدول��ة ف��ى الق��انون الجن��ائى م��ن جامع��ة ب -

١٩٧٩ .  

  



 ٢

  :  التدرج الوظیفى  –ثالثا 

  

  جامعة  -المدنى بكلیة الحقوق  بقسم القانون اَ مكلف معیدفى وظیفة عین سیادتھ

   .١/١٠/١٩٧٠من  سكندریة اعتباراً إلا

  سكندریة إلة اجامع -بذات القسم بكلیة الحقوق  اَ مدرس مساعدفى وظیفة عین سیادتھ

  ٥/١٢/١٩٧٢من  اعتباراً 

  سكندریة إلجامعة ا -الجنائى بكلیة الحقوق بقسم القانون  مدرسفى وظیفة عین سیادتھ

  . ٥/٢/١٩٨٠من  اعتباراً 

  ٢٩/٧/١٩٨٦من  بذات القسم بالكلیة اعتباراً  اَ مساعد استاذَ فى وظیفة عین سیادتھ   

  یة اعتباراً سكندرإلجامعة ا -ت القسم بكلیة الحقوق استاذ بذافى وظیفة عین سیادتھ 

  . ٢٦/٥/١٩٩٢من 

  سكندریة إلیة الحقوق جامعة اقسم القانون الجنائى بكل رئیسعین سیادتھ فى وظیفة

  .  ٣١/٧/٢٠٠٨وحتى  ٢٧/٥/١٩٩٢من  اعتباراً 

  لشئون الدراسات العلیا  سكندریة إلكلیة الحقوق بجامعة ا وكیلعین سیادتھ فى وظیفة

  . ٥/٥/٢٠٠٧ى وحت ٦/٥/٢٠٠١من  اعتباراً البحث العلمى و

  بالكلیة بقسم القانون الجنائي اعتباراٌ من  اَ استاذ متفرغفى وظیفة عین سیادتھ

١/٨/٢٠٠٨.  

  

  :بیانات أخرى : رابعاَ 

  

قانون ال(اللجنة العلمیة الدائمة لترقیات أعضاء ھیئة التدریس ب اَ عضوعین سیادتھ  -

-٢٠١٣ة الحالیة عضو اللجنة للدور،  ٣٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١/١٠/٢٠٠٢من ) الجنائى

٢٠١٥ .  

  .محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض المصریةعین سیادتھ  -



 ٣

  :  النشاط المھنى والعام – خامساَ 

حیث  ٢٩/٦/١٩٨٨وحتى  ١/١٠/٨٢اعیر لجامعة الملك سعود بالسعودیة فى الفترة من  -

  .  )التعزیر - القصاص  -جرائم الحدود (سالمى إللنظام الجنائى اقام بتدریس ا

عن بحث  ١٩٨٨بحث من جامعة الملك سعود  ألفضلحصل على الجائزة التشجیعیة  -

  " . الحمایة الجنائیة للشیك فى التشریع السعودى والقانون المقارن "

حول "ث عن بح ١٩٨٩سكندریة إلائزة التشجیع العلمى من جامعة احصل على ج -

  . عة اإلسالمیة دراسة مقارنة بالشری -جراءات الجنائیةإلالمساواة فى ا

  .   ٢٠٠٧وحتى  ١٩٩١بجامعة بیروت العربیة فى األعوام من  زائراً  عمل استاذاً  -

 - ١٩٨٨منیة والتدریب بالریاض بالمركز العربى للدراسات األ زائراً  عمل استاذاً  -

١٩٩٣ - ١٩٨٩   

ولیة مقارنة د -القانون واالیدز " مثل جمھوریة مصر العربیة فى الندوة الدولیة عن  -

   ١٩٩١اكتوبر  ٢٦-٢٤والتى عقدت فى باریس فى الفترة من 

حمایة  عن واألجنبیةصر وفى الدول العربیة حضر العدید من المؤتمرات العلمیة فى م -

یدز والطب والقانون ومسؤولیة المھنیین والمخدرات إلالطفولة والمرأة ومرضى ا

   . الخ ...

  .  باإلسكندریةن أمین عام الجمعیة المصریة للطب والقانو -

ساھم فى العدید من الدورات التدریبیة للعاملین فى المجاالت القانونیة فى مصر  -

وق الطفل مارات العربیة المتحدة فى الموضوعات المتعلقة بحقإلودولة اوالسعودیة 

مقارنة بموقف الشریعة اإلسالمیة  واإلجراءات الجنائیة یدزإلوحمایة المرأة ومرضى ا

  . وعات ھذه الموضمن 

وسط باألمم المتحدة لمنطقة الشرق األ یدزإلة الخبراء القانونیین فى مجال اعضو لجن -

التابع لبرنامج یدز فى الدول العربیة لإلقلیمى إلالبرنامج اب، ومستشار  وشمال افریقیا

  . نمائىإلاالمم المتحدة ا



 ٤

شروع شبكة شارك مع رابطة المرأة العربیة ومؤسسة قضایا المرأة بالقاھرة فى م -

مناھضة العنف ضد المرأة وفى صیاغة توصیات لتنقیة القوانین المصریة من مظاھر 

  .  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٣العنف ضد المرأة فى الفترة من 

شارك مع رابطة المرأة العربیة ومؤسسة االمیدیست فى مشروع تولى المرأة للقضاء  -

لیة لمكافحة كافة أشكال تفاقیة الدوإلفى ضوء امن وجھة النظر الشرعیة والقانونیة 

   ٢٠٠٥القاھرة أغسطس  -"السیداو"التمییز ضد المرأة 

الذى عقدتھ الجمعیة المصریة للطب " حق المرأة فى حیاة آمنة "شارك فى مؤتمر  -

  .  ٢٠٠٤/  ٤/  ١٥ - ١٤والقانون باإلسكندریة فى الفترة من 

ون مع وزارة الصحة الیونسیف بالتعا شارك فى ورشة العمل التى عقدتھا منظمة -

شین مع فیروس نسانیة للمتعایإلالحقوق ایدز عن السكان وبرنامج األمم المتحدة لإلو

فى الفترة من ) مصر(فى ضوء القانون المصرى بالعین السخنة  نقص المناعة البشري

  .  ٢٠٠٦یونیھ  ٢١ - ٢٠

سسة تھ مؤالذى نظم" ستقالل القضاء ودروب ممكنة لإلصالحإ"رك فى مؤتمر شا -

یولیھ  ١ -یونیھ  ٣٠فى الفترة من ) لبنان(ببیروت ) وسطفرع الشرق األ(ھنیرخ بل 

٢٠٠٦ .  

ز مع الجمعیة المصریة یدإلفیروس ا ساھم فى حمالت التوعیة للوقایة من انتشار -

سكندریة والقاھرة وقنا واألقصر وأسوان وشرم الشیخ ، إلیدز فى مدن اإللمكافحة ا

جتماعى وطالب الجامعات ین واإلعالمیین وقادة العمل اإلفیوفى ندوات التوعیة للصح

  . والمدارس 

 ىفى دول القرن األفریق نمائى لتدریب المشرعینإلمم المتحدة اشارك فى وفد برنامج األ -

 - )جیبوتى -الصومال -الیمن -السودان (یدزاإل على حقوق المتعایشین مع فیروس

  .  ٢٠٠٧ مایو ٣١- ٢٨الخرطوم من 

، أعدھا برنامج األمم ) فى مجال األیدز القیادیة من أجل تولید النتائج( ة ر دورحض -

  . ٢٠٠٧یونیھ  ٢٦-٢٢نمائى ، العین السخنة المتحدة اإل



 ٥

فریقیا إللقاء أ، جنوب ) بلوم فونتین(فرى ستیت  أستاذ زائر لكلیة الحقوق بجامعة -

سیة وحقوق االنسان ، نجابیة والجنإللوم الدراسات العلیا فى الصحة امحاضرات فى دب

فرع (الدولى بدعم من معھد التعلیم  ٢٠٠٧اغسطس  ٣،  یولیھ ٢١فى الفترة من 

  ) . فریقیاأالشرق األوسط وشمال 

 ىفریقإلنمائى لتدریب المشرعین فى دول الشمال اإلعضو وفد برنامج األمم المتحدة ا -

 -لیبیا  -ئر الجزا - المغرب  -مصر (  یدز إلعلى حقوق المتعایشین مع فیروس ا

  .  ٢٠٠٧اكتوبر  ٣١-٢٩، الجزائر فى الفترة من ) تونس

) الیمن(صنعاء  -یدز إللتطویر التشریعات للوقایة من ا شارك فى ورشة العمل الوطنیة -

  . ٢٠٠٨یونیھ  ١٨- ١٦

العمل من أجل  لجماعاتالتخطیط والتدریب (یدز والقیادات إلحضر دورة تدریبیة عن ا -

  .  ٢٠٠٨یولیھ  ٢٢ -١٥عالمى إلنتاج اإلمدینة ا - )یدزإلالوقایة من ا

یدز بالتعاون مع إلوضع اتفاقیة عربیة للوقایة من اشارك فى االجتماع التحضیرى ل -

  .  ٢٠٠٨سبتمبر  ١٥القاھرة  -البرلمان العربى بمقر جامعة الدول العربیة 

 -  ١٠فى بیروت ساھم فى مؤتمر التحركات الجماعیة للقضاة فى العالم العربى المنعقد  -

  .  ٢٠٠٨أكتوبر  ١١

یدز إلاسة اتفاقیة عربیة للوقایة من اقلیمیة للبرلمان العربى لدرإلساھم فى ورشة العمل ا -

  .  ٢٠٠٨نوفمبر  ١١ - ١٠) سوریا(دمشق  - وحمایة المتعایشین مع فیروسھ 

، " حول قانون رادع ألمن الشارع المصرى عن التحرش الجنسى " ساھم فى ندوة  -

مایو  ١٤تحاد األوروبى القاھرة إلصرى لحقوق المرأة بالتعاون مع امھا المركز المنظ

٢٠٠٩ .  

قدم دورة تدریبیة بالمعھد المصرفى التابع لمؤسسة النقد العربى السعودى ألعضاء ھیئة  - 

 -التحقیق واالدعاء العام بالمملكة العربیة السعودیة فى موضوع جرائم غسل األموال 

 ) . ساعة تدریبیة ٣٠( ٢٠٠٨بریل إ ٩-٥السعودیة خالل الفترة من  - بمدینة عرعر



 ٦

رھاب وتمویلھ فى المملكة العربیة السعودیة ، إلراجع مشروع نظام مكافحة جرائم ا -

 ٢٠ -  ١٥بالتعاون مع ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودى ، جدة فى الفترة من 

  .  ٢٠٠٨اغسطس 

وحمایة األشخاص المتعایشین مع فیروسھ بدولة قطر  یدزإلراجع مشروع قانون مكافحة ا -

  .٢٠٠٨أكتوبر  -

یدز وحمایة حقوق األشخاص المتعایشین بمملكة البحرین إلراجع مشروع قانون مكافحة ا -

  . ٢٠٠٩اكتوبر ، 

یدز إلات الشبكات العربیة فى مواجھة اقیاد، جتماع األول لمجتمعات الفعل إلساھم فى ا -

برنامج االمم المتحدة نظمة ،  ٢٠٠٩ابریل  ٣٠-٢٨القاھرة ،  من أجل تصعید التجاوب

   ) .یدز فى الدول العربیة قلیمى لإلإلالبرنامج ا( نمائى إلا

ثر عرضة فضل السبل للوصول للفئات األكجتماع التقنى الثانى حول أإلم فى ااھس -

یدز فى إلقلیمى لإلالبرنامج ا( نمائى إلمم المتحدة ابرنامج األنظمة ، یدز إلصابة بالإل

  .٢٠٠٩یولیة  ٣-١القاھرة ، بدعم من مؤسسة فورد ) الدول العربیة 

ساھم فى لقاء الخبراء الدولیین عن حقوق االنسان واالسالم والعنف ضد المرأة الذى  -

  ٢٠٠٩أغسطس  ٦-٥بیروت  ، ة جامعة جونز ھوبكنز بالوالیات المتحدة األمریكیة تنظم

ى عن تطویر التشریعات لمواحھة اء البرلمان الصومالساھم فى الورشة التدریبیة ألعض -

یدز فى الدول العربیة البرنامج األقلیمى لإل( نمائى إلمم المتحدة انظمھا برنامج األ، یدز إلا

  . ٢٠٠٩نوفمبر  ٤-٢جیبوتى  )

لحقوق  عداد الدلیل التدریبى وخطة العملإلقلیمى إلستشارى اإلجتماع اشارك فى اإل -

قلیمى إلالبرنامج ا( نمائى إلنظمة برنامج األمم المتحدة ا،  یدزإلدى االنساء فى مواجھة تح

  . ٢٠٠٩دیسمبر  ٣-١تونس ) یدز فى الدول العربیة لإل

ا جامعة مأعدتھ، " التحرش الجنسى " ، " العنف األسرى " قانونى  يراجع مشروع -

   ٢٠٠٩ جونز ھوبكنز بالوالیات المتحدة األمریكیة



 ٧

حوال الشخصیة ، محاضرات ألقیت في الدورة التدریبیة وانین األطار قإحقوق المرأة في  -

للقیادات المحلیة التنفیذیة والشعبیة بالجمعیات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة 

تنمیة الشاملة ، التي عقدت بمقر جمعیة الشھید طیار محمد عثمان محرم الخیریة لل

  . ٢٠١٠ینایر  ٢٠ -١٨ریة سكندإلنسان والبیئة ، اإلللمجتمع وحمایة ا

محاضرات للدورة التدریبیة ، حقوق المرأة فى قانون األحوال الشخصیة و تعدیالتة -

 ٢٤لى ٳ ٢٢المنعقدة باألسكندریة فى الفترة من ، للقیادات المحلیة و التنفیذیة و الشعبیة

  . ٢٠١٠فبرایر 

صابة كثر عرضة ل�جتماع التقنى الثالث حول أفضل السبل للفئات األشارك فى ا� -

  . ٢٠١٠مارس  ٤ -١القاھرة من ، األیدز/ بفیروس نقص المناعة البشرى 

نظمھ برنامج   ٢٠١٠مارس ٢٠ ،شارك فى مؤتمر التقاضى على درجتین فى الجنایات -

  . العدالة والحریة بالتعاون مع نادى قضاة مصر بالقاھرة

عقدھا مركز  ،ار باألشخاص تج�شارك فى حلقة نقاشیة مغلقة حول مشروع قانون ا -

  . ٢٨/٣/٢٠١٠ االبحاث بمجلس الشعب المصرى فى 

فریقیا حول دعم شارك فى االجتماع التشاورى االقلیمى لمنطقھ الشرق االوسط وشمال أ -

عقدتھ المنظمة الدولیة  –للمتعایشین مع األیدز والفئات األكثر عرضھ  الخدمات القانونیة

 . ٢٠١٠مایو ٣-٢القاھرة  –القانون  لتنمیة

المتعلقة  ساھم فى االجتماع التشاورى الدولى االول بشأن الخدمات و الحقوق القانونیة -

  .٢٠١٠یولیة  ١٦) النمسا(المناعة البشرى  فیینا بفیروس نقص 

ة للمتعایشین ساھم فى ورشة العمل التدریبیة االولى للمحامین فى مجال المساعدة القانونی -

رأس سدر ،٢٠١٠اكتوبر ٤-١،ضة اعة البشري و الفئات االكثر عرنقص المنمع فیروس 

  ).مصر(

ساھم فى ورشة العمل التدریبیة الثانیة للمحامین  فى مجال المساعدة القانونیة للمتعایشین  -

  ).مصر(رأس سدر، ٢٠١٠دیسمبر ١٩-١٦،مع االیدز



 ٨

تعایشین مع فیروس ساھم فى ورشة العمل التدریبیة لقادة منظمات المجتمع المدنى و الم -

  ).مصر(مدینة االنتاج االعالمى، ٢٠١١ابریل  ٩-٧،االیدز و الفئات األكثر عرضة 

نظمھ مركز ،ستقالل و نزاھة القضاء المصرىنحو تأسیس رؤیة ال"ساھم فى مؤتمر  -

 ١٧-١٦،القاھرة لدراسات حقوق االنسان و الشبكة االوروبیة المتوسطیة لحقوق االنسان

  ).مصر(قاھرةال، ٢٠١١بریل أ

بل للوصول للفئات االكثر عرضة فضل السأاللقاء التقنى الرابع لمناقشة "ساھم فى  -    

فى ) مصر(القاھرة،مدینة االنتاج االعالمى،صابة بفیروس األیدز من منظور حقوقىلإل

  .٢٠١١ابریل   ٢٩ -٢٧الفترة من 

بفیروس  انونیة المتصلةالثانى عن الخدمات الق شارك فى االجتماعى التشاورى الدولى -

  .٢٠١١یولیھ  ١٦- ١٥روما  –یدز والحقوق األ

بل للوصول للفئات االكثر عرضة الس فضلأ المؤتمر االقلیمى الخامس لمناقشة شارك فى -

یولیھ   ٢٩ -٢٧القاھره –نمائى اإل ألمم المتحدةبرنامج انظمھ  –یدز بفیروس األصابة لإل

٢٠١١.  

  . ٢٠١١أكتوبر  ١٥ - ١٤بیروت ، ) ١(ربى فى ظالل الثورة شارك فى مؤتمر القضاء الع -

  . ٢٠١١دیسمبر  ١٢ -١١تونس ، ) ٢(شارك فى مؤتمر القضاء العربى فى ظالل الثورة  -

  

  :  نتاج العلمىإلا - سادساَ 

   ١٩٨٢سكندریة إلا -مؤسسة الثقافة الجامعیة   - عتبارإلالجرائم الماسة بالشرف وا -

  ١٩٨١سكندریة إلا -مؤسسة الثقافة الجامعیة  -ة ة والقانونیتاریخ النظم االجتماعی -

مرك�ز البح�وث بكلی�ة  -ن الحمایة الجنائیة للشیك ف�ى التش�ریع الس�عودى والق�انون المق�ار -

  ١٩٨٤الریاض  -جامعة الملك سعود  -داریة إلالعلوم ا

ك��ز مر -س��المیةإلعة ادراس��ة مقارن��ة بالش��ری -ج��راءات الجنائی��ة إلف��ى ا المس��اواةح��ول  -

   ١٩٨٦جامعة الملك سعود الریاض  -داریة إلالبحوث بكلیة العلوم ا



 ٩

جامع�ة  -عم�ادة ش�ئون المكتب�ات  -المنظمة فى المملكة العربیة الس�عودیة  التعزیزجرائم  -

   ١٩٨٩ الریاض -الملك سعود

المخ��درات ب��ین التنظ��یم والتج��ریم ، بح��ث مق��دم إل��ى ن��دوة المخ��درات ، المرك��ز الثق��افى  -

  .  ١٩٩٠فبرایر  ٧ - ٥باإلسكندریة  األمریكى

   ١٩٩١سكندریة إلا -مؤسسة الثقافة الجامعیة  -م دراسات فى علم االجرا -

ی�دز ، بح�ث مق�دم إل�ى ن�دوة الق�انون واإلی�دز ، إلء على الجوانب القانونیة لمرض اأضوا -

  .  ١٩٩١یونیھ  ٥نظمتھا الجمعیة المصریة للطب والقانون باإلسكندریة ، 

س��كندریة إلا -دار المطبوع��ات الجامعی��ة  -ث ح��دام��م المتح��دة لتنظ��یم قض�اء األألقواع�د ا -

١٩٩١   

دارة إل، إدارة البحوث بمعھ�د ا فى النظام السعودى جرائیة من الغش التجارىإلالحمایة ا -

   ١٩٩٢الریاض  -العامة 

   ١٩٩٢سكندریة إلا -یة الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامع -

Le sida au regard du droit egyptien, Rapport presente au colloque 

international " Droit et Sida- comparaison internationale ", Paris 

24-26 Octobre 1991  

Le secret Professionnel et le temoignage en justice Penale, These de 

Doctorat d' Etat, Poitiers 1979, avec mention " Tres bien "  

دى ، المجل�ة العربی�ة جریمة ھرب السائق المتسبب فى حادث مرورى فى النظ�ام الس�عو -

   ١٩٨٨دیسمبر  -العدد السابع  -الریاض  -منیة ألللدراسات ا

قلیم��ى إلجتم��اع اإلف��ى قواع��د بك��ین ، بح��ث مق��دم ف��ى ا األحك��ام العام��ة لقض��اء االح��داث -

یونی�ھ  ٩ - ٥ل من�ع الجریم�ة ومعامل�ة الم�ذنبین ، أدی�س أباب�ا لم�ؤتمر األم�م المتح�دة ح�و

١٩٨٩  .  



 ١٠

اع��داد مش��روع نظ��ام مزاول��ة المھ��ن الطبی��ة ف��ى المملك��ة العربی��ة الس��عودیة ال��ذى ص��در  -

، ومشروع لنصوص جرائم الش�یك  ھـ ٢١/٢/١٤٠٩بتاریخ  ٣/بالمرسوم الملكى رقم م

   . ى نظام األوراق التجاریة السعودىف

   ٢٠٠٢،  ١٩٩٦القسم الخاص  -ون العقوبات شرح قان -

   ٢٠٠٨،  ٢٠٠١،  ١٩٩٨القسم العام  -شرح قانون العقوبات  -

القانون الجنائى وغش الغذاء ، بحث مقدم إل�ى م�ؤتمر ح�ق الم�واطن ف�ى الغ�ذاء الس�لیم ،  -

  . ١٩٩٦دیسمبر  ٥ - ٣الجمعیة المصریة للطب والقانون باإلسكندریة 

   ١٩٩٧نون الجنائى ، بیروت معنى الشیك فى القا -

   ٢٠٠٠سكندریة إلالقانون الدولى الجنائى ، ا -

جرائیة الجنائیة للبیئة ، بحث مقدم إلى مؤتمر ح�ق الم�واطن ف�ى بیئ�ة س�لیمة ، إلالحمایة ا -

  .  ٢٠٠٠یونیھ  ٢٢ - ٢٠الجمعیة المصریة للطب والقانون باإلسكندریة 

دراس�ة ف�ى ق�انون دول�ة  -ی�دز إلار فی�روس ان�ائى ف�ى الح�د م�ن انتش�مساھمة الق�انون الج -

 -مدین�ة الع�ین  -" لق�انونالط�ب وا"مارات العربیة المتحدة ، بح�ث مق�دم إل�ى م�ؤتمر إلا

  .  ١٩٩٨مایو  ٥ - ٣مارات إلدولة ا

جرائ��ى ف��ى حمای��ة البیئ��ة ، تقری��ر مق��دم إل��ى م��ؤتمر الس��لطة إلمس��اھمة الق��انون الجن��ائى ا -

  .  ١٩٩٧یونیھ  ٤ - ٣ة القضائیة وحمایة البیئة ، القاھر

عم�ال الطبی�ة ، بح�ث مق�دم إل�ى م�ؤتمر آداب وأخالقی�ات المھ�ن الطبی�ة ضوابط إباح�ة األ -

ن��وفمبر  ٦ - ٤والض��وابط القانونی��ة ، الجمعی��ة المص��ریة للط��ب والق��انون باإلس��كندریة 

٢٠٠١  .  

   ٢٠٠١ واألموالشخاص عتداء على األإلجرائم ا -

  .  ٢٠٠١سكندریة إلار المطبوعات الجامعیة ، از ، دیدإلابحاث فى القانون وا -

سرار المھن�ة ، بح�ث مق�دم إل�ى م�ؤتمر مس�ؤولیة أالمسؤولیة الجنائیة للمھنیین عن إفشاء  -

  . ٢٠٠٤ابریل  ٥ - ٣) ماراتإلدولة ا(جامعة الشارقة  -مھنیین ال



 ١١

 اءمحاض��رات ع��ن وض��ع الم��رأة ف��ى المس��ائل الجنائی��ة ف��ى ن��دوة التوعی��ة القانونی��ة للنس�� -

  .  ٢٠٠٠/  ٣/  ٢٧ - ٢٦سكندریة فى الفترة من إلفرع ا -برابطة المرأة العربیة 

دور الق��انون الجن��ائى ف��ى مناھض��ة العن��ف ض��د الم��رأة ، بح��ث مق��دم إل��ى ن��دوة مناھض��ة  -

  .  ٢٠٠٤أبریل  ٢٢سكندریة ، فى إلجامعة ا -د المرأة بكلیة الحقوق العنف ض

نج��اب ، بح��ث مق��دم إل��ى الم��ؤتمر ال��دولى الس��نوى الحمای��ة القانونی��ة لح��ق الم��رأة ف��ى اال -

  . ٢٠٠٤/  ١١/  ٢٦ - ٢٥سكندریة إلا -التاسع للمركز الدولى للخصوبة

المعاملة الجنائیة لألطفال المجرمین والمعرضین لالنحراف ، بحث مقدم إلى مؤتمر حق  -

 ١٣ - ١١الطف��ل ف��ى الطفول��ة اآلمن��ة، الجمعی��ة المص��ریة للط��ب والق��انون باإلس��كندریة 

   .  ٢٠٠٣مارس 

المواجھة التشریعیة للجرائم المستحدثة ، بحث مقدم إلى م�ؤتمر األم�ن والس�المة ، ال�ذى  -

  .  ٢٠٠٣أكتوبر  ٨ - ٦عقدتھ وزارة  الداخلیة ، أبو ظبى ، 

 مص�ر ،ی�دز وحق�وق اإلنس�ان ف�ى إلا/  البش�رىطار القانونى لفی�روس نق�ص المناع�ة إلا -

 -ی��دز ف��ى ال��دول العربی��ة إلجع��ة الق��وانین المتعلق��ة ب��ام��ل مراتقری��ر مق��دم إل��ى ورش��ة ع

ی�دز تح�ت إلالمعنی�ة ب�امم المتحدة أل، نظمتھا ھیئات ا٢٠٠٥نوفمبر  ١٧-١٣القاھرة من 

  . رعایة جامعة الدول العربیة 

 فى الدول العربیة عن الحقوق اإلنسانیة لألشخاصأعد دلیل الحلقات النقاشیة للمشرعین  -

قلیمى إلیدز ، طبعھ ونشره البرنامج اإلا/ قص المناعة البشرى ع فیروس نالمتعایشین م

  .  ٢٠٠٧نمائى ، اكتوبر إلالتابع لبرنامج األمم المتحدة ایدز فى الدول العربیة لإل

ط��ار النظ��رى والتطبی��ق العمل��ى ، محاض��رة القی��ت بن��دوة إلا -نس��ان إلی��دز وحق��وق اإلا -

التع�اون م�ع وزارة نم�ائى بإلة اى نظمھا برن�امج األم�م المتح�دنسان التإلیدز وحقوق اإلا

  .  ٢٠٠٦نوفمبر  ٢٧مارات العربیة المتحدة ، أبو ظبى ، إلالصحة بدولة ا

نس�ان ف�ى ض�وء النص�وص التش�ریعیة وأحك�ام القض�اء ف�ى إلنجابی�ة وحق�وق اإلالصحة ا -

لع�ین نجابی�ة ف�ى اإلاإلى ندوة الحوار حول بع�ض قض�ایا الص�حة  ةمقدم دراسة -مصر 

  ٢٠٠٧ل بریإ ٢٣ - ٢١السخنة 



 ١٢

 قض�اةالتح�رك الجم�اعى للمق�دم إل�ى م�ؤتمر  بحثالتحرك الجماعى للقضاة فى مصر ،   -

( ر بمجل���ة الحق���وق ومنش���و،  ٢٠٠٨أكت���وبر  ١١ - ١٠ف���ى الع���الم العرب���ى، بی���روت 

                                                                                                                .٢٠٠٩العدد األول ) سكندریة إلا

- La MGF en Egypte, une violence contre la femme égyptienne, 

conférence faite le 25 Juill. 2007 à l'université de Free State, 

Bloemfontein, Afrique de Sud. 

خاص المتعایشین مع االش یدز وحمایة حقوقإلللوقایة من اتفاقیة العربیة إلأعد مشروع ا -

م��م المتح��دة األال��دول العربی��ة الت��ابع لبرن��امج ی��دز ف��ى قلیم��ى لإلإلللبرن��امج ا ھفیروس��

  .٢٠٠٨، فبرایر معة الدول العربیةنمائى بالتعاون مع جاإلا

المؤسس��ة ، خالقی��ات والق��انون نجابی��ة ب��ین الط��ب واألإلالص��حة اس��اھم ف��ى اع��داد مق��رر  -

، بالتع�اون م�ع الجمعی��ة المص�ریة للط�ب والق��انون  األھلی�ة المص�ریة لرعای�ة الخص��وبة

  . ٢٠٠٩بدعم من مؤسسة فورد  

الجامعھ الجدیده دار ، لیة نسانیة للمرأة بین التشریعات الوطنیة والمواثیق الدوإلالحقوق ا -

    . ٢٠١٠سكندریة إلا

الواق�ع و الم�أمول م�ن الفرنس�یة إل�ى ، اس�تقالل النظ�ام القض�ائى المص�رى"ترجمة بحث  -

  ،لعربیةا

  .٢٠١٠یولیة ،منشورات الشبكة األورومتوسطیة لحقوق االنسان

ف�ى  حقوق المرأةمر بحث مقدم الى مؤت– المواجھة الجنائیة للعنف و التمییز ضد المرأة  -

  .٢٠١٠دیسمبر  ٢-١  كلیة الحقوق بجامعة االسكندریة عقدتة – الدول العربیةمصر و 

بح�ث –ب�ین الع�الج والعق�اب  والتش�ریعات العربی�ة عاطى المخدرات فى القواعد الدولیةت -

نظمھ برنامج األمم ،ز یدباأل االقلیمى حول الفئات االكثر عرضة لالصابة مقدم للمؤتمر

  .٢٠١١ یولیة ٢٩-٢٧ ةالقاھر –االنمائى  المتحدة

حق��وق  للم��ؤتمر االقلیم��ى ح��ول ورق��ة عم��ل مقدم��ة،ات النظ��ام الجن��ائى االس��المى أساس��ی -

  .٢٠١١یولیھ  ٢٩-٢٧یدز ثر عرضة لالصابة بفیروس األالفئات االك



 ١٣

المنظم�ة ،دلیل الخ�دمات القانونی�ة للمتعایش�ین و الفئ�ات االكث�ر عرض�ة -القانون و االیدز -

  .٢٠١١القاھرة ،الدولیة لقانون التنمیة

محاض�رة ألقی��ت ف�ى ن��دوة حق�وق الم��رأة ب�ین الق��انون  –الق�انون الجن��ائى وحق�وق الم��رأة  -

 ٢١االس�كندریة  –نظمتھا لجن�ة الم�رأة بن�ادى س�بورتنج ، القانون الجنائى  الدستورى و

   . ٢٠١١سبتمبر 

األبعاد المسكوت عنھا فى األزمة بین القضاة و المحامین فى مصر باإلشتراك م�ع ك�ریم  -

بحث مقدم إلى مؤتمر الثورة و القانون عقدتة كلیة الحقوق جامعة اإلسكندریة ، الشاذلى 

  . ٢٠١١ر دیسمب ٢٢ -٢١

 ٢٠١٢اإلسكندریة   -دار المطبوعات الجامعیة ، القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات  -

.  

دلی��ل الم��دافعین ع��ن حق��وق الم��رأة ، منش��ورات المجل��س الق��ومي للم��رأة بللغ��ات العربی��ة  -

  .٢٠١٢ القاھرة واالنجلیزیة والفرنسیة

ئي العرب��ي، منش��ورات ض��من التقری��ر القض��ا ٢٠١٢التقری��ر القض��ائي المص��ري لع��ام  -

  .٢٠١٣بیروت _المفكرة القانونیة 

ة ، دار المطبوع�ات جرائم التعزیر المنظمة في المملكة العربیة السعودیة ، الطبع�ة الثانی� -

     .٢٠١٣الجامعیة االسكندریة 

  


