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  بيان بالحالة العلمية والوظيفية

  محمد ذكي إبراهيم أبو عامر/ السيد األستاذ الدكتور  

  أستاذ متفرغ بقسم القـانون الجنائي بالكلية  

  

  :بیانات شخصیة  -اوال 

  ١٣/٣/١٩٤٦ : تاریخ المیالد     -    

  غربیة  –طنطا  –صنادید : محل المیالد       -    

  

  :العلمیة الحالة  -ثانیا 

  
 ١٩٦٧حص��ل س��یادتھ عل��ى درج��ة اللیس��انس ف��ى الحق��وق م��ن جامع��ة االس��كندریة ع��ام  -    

  . الثانیة بتقدیر جید جدا مع مرتبة الشرف

م��ن جامع��ة  ممت��از بتق��دیر ١٩٦٨حص��ل س��یادتھ عل��ى دبل��وم الق��انون الع��ام دور اكت��وبر  -

  . االسكندریة 

  من جامعة االسكندریة  ١٩٦٩ر جید جدا حصل سیادتھ على دبلوم القانون الخاص بتقدی -

من جامعة االسكندریھ بتقدیر جید  فى القانون الجنائى حصل سیادتھ على درجة دكتوراه -

  .١٩٧٤جدا مع مرتبة الشرف عام 

  

  :الحالة الوظیفیة  -ثالثا 
      

كندریة جامعة االس -بكلیة الحقوق  الجنائيعین سیادتھ فى وظیفة معید مكلف بقسم القانون  - 
  . ١/١٠/١٩٦٧اعتبارا من 

جامع��ة االس��كندریة  -ع��ین س��یادتھ ف��ى وظیف��ة م��درس مس��اعد ب��ذات القس��م بكلی��ة الحق��وق  -
   .٥/١٢/١٩٧٢اعتبارا من 



٢  

  

جامعة االسكندریة اعتبارا م�ن  -عین فى وظیفة مدرس بقسم القانون الجنائى بكلیة الحقوق  -
٢٥/٦/١٩٧٤.   

  .٨/٧/١٩٧٩عد بذات القسم بالكلیة اعتبارا من استاذ مساعین سیادتھ فى وظیفة  -
جامع�ة االس�كندریة اعتب�ارا م�ن  -اس�تاذ ب�ذات القس�م بكلی�ة الحق�وق عین سیادتھ ف�ى وظیف�ة  -

٢٨/٥/١٩٨٥.  
ع��ین س��یادتھ رئیس��ا لقس��م الق��انون الجن��ائى بكلی��ة الحق��وق جامع��ة االس��كندریة اعتب��ارا م��ن  -
١/٩/١٩٨٩.  
ع��ین س��یادتھ وك��یال لش��ئون الدراس��ات العلی��ا والبح��وث بكلی��ة الحق��وق جامع��ة االس��كندریة  -

  .٢٨/١٠/١٩٩٠و حتى  ٢٩/١٠/١٩٨٧اعتبارا من 
  ..لمدة ثالث سنوات ٨/٩/١٩٩١عمید للكلیة اعتبارا من عین سیادتھ فى وظیفة  -
  .٢٠٠٥منح سیادتھ جائزة الجامعة التقدیریة لعام  -
استاذ متفرغ بقسم القانون الجنائي بكلیة الحقوق جامعة االسكندریة ظیفة عین سیادتھ فى و -

  .١/٨/٢٠٠٦اعتبارا من 
  

  :بیانات أخرى  –رابعاَ 

  
  .١٣/٥/١٩٩١عین سیادتھ مستشار قانوني لرئیس الجامعة اعتبارا من  -
  .١٩٩٣عین سیادتھ وزیر الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى اعتبارا من  -

  

   : مؤلفاتال -خامساَ 

  
 .مؤسسة الثقافة الجامعیة  –االسكندریھ ، علم االجرام والعقاب  -١
 .١٩٨٧-الفنیھ للطباعھ والنشر  -االسكندریھ ، دراسة فى علم االجرام والعقاب -٢
 .١٩٩٠-منشأه المعارف   –االسكندریھ ، االجراءات الجنائیة -٣
 .النشر الفنیھ للطباعھ و -االسكندریھ ، قانون العقوبات القسم الخاص  -٤
  .الفنیھ للطباعھ والنشر –االسكندریھ ، االثبات فى المواد الجنائیھ  -٥
 .٢٠٠٨- دار النھضھ الجدیده    –االسكندریھ ، االجراءات الجنائیة -٦
 .٢٠١٠-دار الجامعة الجدیدة  -االسكندریھ ، الحمایھ الجنائیھ للحریھ الشخصیھ  -٧
 .٢٠١٠-جدیدة دار الجامعة ال -االسكندریھ ، االجراءات الجنائیة -٨
-دار الجامعة الجدیدة  -االسكندریة، الحمایة الجنائیة للعرض فى التشریع الجنائى  -٩
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