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  بيان بالحالة العلمية والوظيفية  

  سليمان عبد المنعم سليمان  / الدكتور    األستاذ    للسيد

  بالكلية   الجنائيالقـانون  و رئيس قسم  استاذ  

  
  
  

  :بیانات شخصیة 

  
     ١٩٥٧/  ٢/  ٤: تاریخ المیالد     
       بحیرة     -دمنھور : محل المیالد  

  
  

   :العلمیةالحالة 
  
  

 تھ عل��ى درج��ة اللیس��انس ف��ى الحق��وق م��ن جامع��ة االس��كندریة دور یونی��ھ حص��ل س��یاد

  . بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف ١٩٨٠

  بتق��دیر ممت��از م��ن كلی��ة  ١٩٨٢حص��ل س��یادتھ عل��ى دبل��وم الق��انون الع��ام دور یونی��و

  جامعة االسكندریة  -الحقوق 

  حص�ل س��یادتھ عل�ى دبل��وم الدراس�ات المتعمق��ةD.E.A. ئى والعل��وم اف�ى الق��انون الجن�

  . من جامعة أكس أون بروفنس بفرنسا  بتقدیر جید  ١٩٨٦الجنائیة دور نوفمبر

  للعل���وم حص��ل س��یادتھ عل��ى درج���ة دكت��وراه الق��انون الجن��ائى م���ن جامع��ة جرینوب��ل

  .  بتقدیر مشرف جدا  ٢٧/٩/١٩٩١فى اإلجتماعیة بفرنسا 
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   :الوظیفیةالحالة 
  

 جامع��ة  -س��م الق��انون الجن��ائى بكلی��ة الحق��وق ع��ین س��یادتھ ف��ى وظیف��ة معی��د مكل��ف بق

  .  ١٤/١٠/١٩٨٠االسكندریة اعتبارا من 

  جامع�ة االس�كندریة اعتب�ارا  -عین سیادتھ فى وظیفة مدرس بذات القسم بكلیة الحق�وق

  .  ٣١/١٢/١٩٩١من 

  جامع�ة االس�كندریة  -عین سیادتھ فى وظیف�ة اس�تاذ مس�اعد ب�ذات القس�م بكلی�ة الحق�وق

  .  ٣٠/٦/١٩٩٨اعتبارا من 

  اعتبارا من  اإلسكندریةجامعة  -بذات القسم بكلیة الحقوق  أستاذعین سیادتھ فى وظیفة

٢٩/٧/٢٠٠٨  .  

  جامع��ة اإلكندرس��ة ف��ى  –رئیس��اَ لقس��م الق��انون الجن��ائى بكلی��ة الحق��وق س��یادتھ ع��ین

١/١/٢٠١٤.  

  

  :اإلسھام القانونى على المستویین الوطنى و العربى
  

  ث�م أعی�د تعیین�ھ لم�دة  ٢٠٠٤س القومى لحقوق اإلنسان ف�ى ین�ایر عضواَ فى المجلعین

 .٢٠٠٧أخرى فى ینایر 

  ت��م إختی��اره رئیس��اَ للجن��ة التش��ریعیة ب��المجلس الق��ومى لحق��وق اإلنس��ان م��رتین ع��امى

 .٢٠٠٧و  ٢٠٠٦

 ُكلف من قبل وزارة العدل المصریة بعدد من المھام القانونیة الدولیة. 

 ة الع�دل بإع�داد مس�ودة لمش�روع ق�انون للتع�اون ال�دولى ُكلف بوصفة خبیراَ ل�دى وزار

 ٢٠٠١بموجب عضویتھ فى اللجنھ الوزاریة المشكلة بقرار من وزیر العدل المصرى 

 .و كان مقرراَ ألعمال ھذة اللجنھ الوزاریة

  أُختیر عضواَ فى الوفد المصرى المشارك فى مفاوضات إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة

 .٢٠٠١:  ١٩٩٩خالل الفترة من  –النمسا  –عبرالوطنیة فى فیینا الجریمة المنظمة 

  أُختیر عضواَ فى الوفد المصرى المشارك فى مفاوضات إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة

 .٢٠٠٤:  ٢٠٠٢خالل الفترة  –النمسا  –الفساد فى فیینا 

 فاوض�ات إتفاقی�ة تم إختیارة ممثالَ للمجموعة العرالبیة فى لجنة اإلتساق اللغوى أثناء م

 .النمسا –األمم المتحدة لمكافحة الفساد فى فیینا 

  ُكل��ف م��ن قب��ل جامع��ة ال��دول العربی��ة بإع��داد مس��ودة لمش��روع إتفاقی��ة عربی��ة لمكافح��ة

 .الجریمة المنظمة عبر الحدود العربیة
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 ق��انونى عرب��ى نم��وذجى مش��روع مع��ة ال��دول العربی��ة بإع��داد مس��ودة ُكل��ف م��ن قب��ل جا 

 .٢٠٠٧ –اد الفسلمكافحة 

  دراس�ة ح�ول  ٢٠٠٥أعد بوصفھ خبی�راَ ل�دى برن�امج األم�م المتح�دة اإلنم�ائى ف�ى ع�ام

 .النزاھھ و مكافحة الفساد فى مصر و األردن و المغرب و الیمن و لبنان

  بالس���فر للوالی���ات المتح���دة  ٢٠٠٧ُكل���ف م���ن قب���ل النیاب���ة العام���ة المص���ریة ف���ى ع���ام

ف��ى س��ان فرانسیس��كو و س��ان دییج��و ح��ول نظ��ام األمریكی��ة لتقی��یم التجرب��ة األمریكی��ة 

  .العادلة التصالحیة

  
  

  : بیانات اخرى 
  

  س�افر س��یادتھ إل��ى ایطالی�ا لزی��ارة جامع��ة ن�ابلى ف��ى اط��ار التب�ادل العلم��ى ب��ین ج��امعتى

  .  ٣٠/٦/١٩٩٤وحتى  ٢٠/٦/٩٤االسكندریة ونابلى اعتبارا من 

 ل الدورة السادس�ة للجن�ة من�ع جازة خاصة بمرتب للسفر إلى النمسا للمشاركة فى اعما

الجریمة التى تبحث مشروع اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة لم�دة خمس�ة أی�ام اعتب�ارا 

  .  ١٧/١٢/١٩٩٩وحتى  ١٣/١٢/١٩٩٩من 

  ٧/٨/١٩٩٩وحتى  ١/١٠/٩٥أعیر سیادتھ لجامعة بیروت العربیة اعتبارا من  .  

  المتح�دة المخصص�ة لمناقش�ة اجازة خاصة بمرتب لیمثل وزارة العدل ف�ى دورة االم�م

اتفاقی����ة مكافح����ة الجریم����ة المنظم����ة غی����ر الوطنی����ة لم����دة خمس����ة ای����ام اعتب����ارا م����ن 

  .  ٢٥/٢/٢٠٠٠وحتى  ٢١/٢/٢٠٠٠

  حت�ى  ١١/٦/٢٠٠٠اجازة خاصة بمرتب للسفر إلى النمسا لمدة سبعة ایام اعتب�ارا م�ن

ع اتفاقی��ة وذل��ك للمش��اركة ف��ى ال��دورة التاس��عة للخب��راء لدراس��ة مش��رو ١٧/٦/٢٠٠٠

  . االمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة غیر الدولیة 

  اجازة خاصة بمرتب للسفر إلى النمسا لالشتراك فى ال�دورة العاش�رة للخب�راء لدراس�ة

حت���ى  ١٧/٧/٢٠٠٠مش���روع اتفاقی���ة االم���م المتح���دة لمكافح���ة الجریم���ة اعتب���ارا م���ن 

٢٨/٧/٢٠٠٠  .  

  القضاة وحكام مركز التدریب والخب�رة لم�دة اجازة خاصة بمرتب للقیام بتدریب بعض

  . ٢٠٠١اربعة اسابیع من بدء اجازة نصف العام الدراسى ینایر 
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  :  القــانونیھ المؤلفــات
  

 ).صفحة ٨١٨( ٢٠٠٠اإلسكندریھ . النظریة العامة لقانون العقوبات  -١

 ).صفحة ٨٩٠( ٢٠٠٨اإلسكندریھ . أصول اإلجراءات الجنائیھ  -٢

 ١٩٩٣اإلسكندریة . الجرائم الماسة بالمصلحة العامة . بات الخاص قانون العقو -٣

 )صفحة ٤٣٢(

 ).صفحة ٤١٢( ١٩٩٤اإلسكندریة . أصول علم اإلجرام القانونى  -٤

 ).صفحة ٦٣٧( ١٩٩٩بیروت . أصول علم اإلجرام و الجزاء  -٥

 ١٩٩٨اإلسكندریة . إحالة الدعو�ى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم  -٦

 ).صفحة ٣٣٠(

 ).صفحة ٣٢٧( ١٩٩٥اإلسكندریة . بطالن اإلجراء الجنائى  -٧

 ٣٦٥( ٢٠٠٥الإلسكندریة . الجوانب اإلشكالیة فى النظام القانونى لتسلیم المجرمین  -٨

 ).صفحة

دراسة مقارنة فى ضوء نصوص التشریعو أحكام : دأ مادیة الجریمة تراجع مب -٩

العدد " وث القانونیة و اإلقتصادیةمجلة كلیة الحقوق جامعة اإلسكدریة للبح."القضاء 

 ).صفحة ١٩٣( ٢٠٠٤األول ینایر 

دراسة فى الحلول النظریة و صعوبات  –النطاق الزمنى للقواعد الجنائیة  -١٠

مجلة كلیة الحقوق جامعة اإلسكندریة للبحوث القانونیة و اإلقتصادیة عدد  –التطبیق 

 ).صفحة ١٢٨( ١٩٩٨

 ).صفحة ٢٧٥( ٢٠٠٠اإلسكندریة . دروس فى القانون الجنائى الدولى  -١١

آلیة اإلقرار بالجرم كمظھر لتطور مفھوم العدالة و التصالحیة فى المجال  -١٢

 .الجنائى

. الجوانب الموضوعیة و اإلجرائیة فى إتفاقسة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  -١٣

العدد الثانى . نویة و اإلقتصادیة =مجلة كلیة الحقوق جامعة اإلسكندریة للبحوث القا

 ).صفحة ٢٢٥( ٢٠٠٧ینایر 

المسئولیة الجنائیة للمصرف عن تلقى األموال ذات المصدر الغیر المشروع  -١٤

 ).صفحة ١٨٦( ١٩٩٦اإلسكندریة  ) ظاھة غسیل األموال(

دراسة فى مدى مواءمة التشریعات العربیة إلتفاقیة األمم  –ظاھة الفساد  -١٥

 ).صفحة ٢١٩) (منشورات األمم المتحدة( المتحدة لمكافحة الفساد 
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١٦- La notion de recel de choses ou des biens d'origine 

infractionnel, 1991 Thèse de doctorat, Université de Grenoble, 

France (628 P). 

١٧- La notion de concours idéal d'infractions, 1986, Mémoire 

de D.E.A. Université d. Aix en Provence (210 P). 

١٨- La criminalité économique dans la législation pénale 

Egyptienne, rapport présente au centre de droit compare a Paris 

en participation avec Prof. Abdelazeem Alwazir 1995 (37 p). 

١٩- La présomption d'innocence. Traits de concept et aspects 

de problématique. Cédérom, Beyrouth. Société de législation 

comparée (108 P). 

 ).صفحة ١٠٢٨( ٢٠٠٣بیروت ) دراسة مقارنة(أصول اإلجراءات الجزائیة  -٢٠

  

  :األبحاث العلمیة 
  

  ١٩٩٩(مؤتمر أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة بالریاض ، اإلجرام المذھبى.( 

 یات تعلیق على حكم محكمة جنا، البحث عن قطة سوداء فى حجرة مظلمة

 .١٩٩٩بیروت العربیة ، مجلة الدراسات القانونیة، األسكندریة فى قضیة عایدة

 ورقة ، حول مشرو إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

 .٢٠٠٢، عمل مقدمة إلى إدارة التعاون القضائى الدولى بوزارة العدل 

 اقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة آثار و إنعكاسات إنضمام الدول العربیة إلى إتف

 .٢٠٠٢، السودان، الخرطوم، ندوة جامعة الدول العربیة، المنظمة عبر الوطنیة

 ورقة عمل مقدمة ، ضوابط تجریم غسل األموال المتحصلة عن أنشطة إجرامیة

 .٢٠٠٢القاھرة ، إلى ندوة الجمعیة المصریة للقانون الجنائى

 بحث مقدم أمام مؤتمر تطویر ، ع و إشكالیات التطویرمعطیات الواق، النیابة العامة

، النیابات العامة فى الدول العربیة الذى نظمة البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة

 .٢٠٠٤، المملكة المغربیة، مركش

 صعوبات التكییف و إشكالیات المالحقة ، فى ظاھرة غسیل األموال غیر النظیفھ

، جامعة بیروت، كلیة الحقوق، سات القانونیةمجلة الدرا، القضائیة عبر الوطنیة

١٩٩٨. 

 آثار "ورقھ عمل مقدمة إلى ندوة ، اإلطار المؤسساتى و القانونى لمكافحة الفساد

 .٢٠٠٥دمشق ، " الفساد على التنمیة
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 محاضرة ألقیت فى قاعة جمال عبد ، الجوانب القانوني فى الحرب على العراق

 .٢٠٠٤، الناصر بجامعة بیروت العربیة

 دراسة مقدمة إلى الندوة الدولیة ، حقوق اإلنسان كمرجعیة ممكنة لحوار الثقافات

 .٢٠٠٦الجمھوریة التونسیة ، حول حوار الحضارات و الثقافات اإلنسانیة

 دراسة مقدمة إلى مكتب األمم ، نحو إستراتیجیة تشریعیة عربیة لمكافحة الفساد

 .٢٠٠٧ ،المتحدة اإلقلیمى لمكافحة الجریمة و المخدرات

 دلیل تدریبى مقدم إلى ، الفساد من التشخیص اإلجتماعى إلى المواجھھ القانونیة

 .٢٠٠٨، القاھرة، برنامج دعم القدرات فى مجال حقوق اإلنسان

 بحث مقد إلى ، آلیة اإلقرار بالجرم نموذجا، العدالة التصالحیة فى المجال الجنائى

، مكة اإلسكندریة اإلقتصادیةمح، مؤتمر المناخ اإلقتصادى الداعم لإلستثمار

٢٠١٥. 

  
  :الجامعات التى درس فیھا

  
 لطالب قسمى اللیسانس و الدراسات العلیا(كلیة الحقوق ، جامعة اإلسكندریة.( 

 لطالب قسمى اللیسانس و (كلیة الحقوقو العلوم السیاسیة ، جامعة بیروت العربیة

 ).الدراسات العلیا

 للضباط الملتحقین بدبلوم حقوق (سات العلیا كلیة الدرا، أكادیمیة الشرطة المصریة

 ).اإلنسان و التواصل المجتمعى

  

  :النشاط البحثى
  

 أشرف على عدد كبیر من رساالت الماجیستیر و الدكتوراة فى مصر و خارجھا. 

  شارك فى تقویم اإلنتاج العلمى ألعضاء ھیئات التدریس فى كلیات الحقوق للحصول

 .على درجة األستاذیة

  تنظیم و رئاسة جلسات و تقدیم بحوث و أوراق عمل مئات من المؤتمرات شارك فى

  .و الملتقیات و الندوات العربیة و الدولیة

  

  :اإلسھام الثقافى
  

  حتى عودتة و  ٢٠٠٧تم إختیارة أمیناعاما لمؤسسة الفكر العربى فى بیروت من مایو
 .٢٠١٣إستالمة العمل فى كلیة الحقوق جامعة اإلسكندریة فى فبرایر 

 أحد كتاب صحیفة األھرام المصریة. 
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  و السفیر ، بصحیفتى الشروق و المصرى الیوم المصریتین) غیر منتظم(كاتب
 .و الحیاة الدولیة، اللبنانیة

  أسس خالل عملة أمینا عاما لمؤسسة الفكر العربى عددا من المبادرات و المشروعات
التى أسسھا و أشرف على  و من بي ھذة المشروعات، الثقافیة و المعرفیة الكبرى

 :تنفیذھا

 :التقریر العربى السنوى للتنمیة الثقافیة -
و ھو أول تقریر من نوعھ فى العالم العربى یرصد بصفة سنویة واقع التعلیم و 
البحث العلمى و الثقافة و المعرفة فى نحو عشرین دولة عربیة فى مجاالت التعلیم 

  .ف و الفكر و اإلبداعو البحث العلمى و اإلعالم و حركة التألی
و للتقریر ھیئة فنیة و ھیئة إستشاریةمن أبرز المفكرین و الخبراء و االكادیمیین 

  ).٢٠١٢-٢٠٠٨(العرب 
  

 :"حضارة واحدة"مشروع  -
مشروع نوعى للترجمة عن اللغة الصینیة إلى اللغة العربیة مباشرة بدون لغة 

  .الجدید فى شرق آسیا ترجمة تجارب النھوض و نماذج التقدم وسیطة یركز على
  

توثیق المحتوى الرقمى العربى على شبكة مشروع  -
 ):مأرب(اإلنترنت

من نوعھ یوثق كل ما ھو مكتوب بحروف ) وعالمى(و ھو أول مشروع عربى 
ملیون وحدة ٢١ت تجاوزت عربیة على شبكة اإلنترنت اعتمادا على قاعدة بیانا

 www.arabdigital content.comمعلوماتیة رقمیة 
 

  تقریر حالة حوار الثقافات فى العالم -
و ھو تقریر یضم دراسات مسحیة لستة عشر صحیفة و دوریة باللغات اإلنجلیزیة 

كیف یرى العرب الغرب من : و الفرنسیة و األلمانیة و العربیة لإلجابة عن سؤال
  منظور ثقافى و إجتماعى و كیف یرى الغرب العرب من المنظور ذاتة؟

  

  "بلغتنالننھض "مبادرة  -
التى انطلقت من دراسة دیدانیة فى عدة دول عربیة حول واقع اللغة العربیة فى 
مجالت التعلیم و اإلعالم و الفن و البحث العلمى و التواصل الرقمى و توجت 

 ٢٠١٢فى مدینة دبى فى نوفمبر ) اننھض بلغتنا(المبادرة بصدور إعالن 
المتحدة و األدردن و البحرین و بمشاركة وزراء ثقافة دولة اإلمارات العربیة 

رؤساء المجامع اللغویة العربیة و بحضور صاحب السمو الملكى خالدخالد 
  .الفیصل

  

  )إلى أین یذھب العرب؟(مشروع إستشراف المأزق العربى الراھن  -
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و ھو عمل توثیقى و تحلیلى لرؤیة ثالثین مفكراَ عربیاَ حول أبرز عشرة تحدیات 
  .یواجھھا العالم العربى

  

  :اإلنتاج األدبى و الفكرى
  

  بیروت  –الدار العربیة للعلوم ناشرون  –" الدولة المأزومة و المجتمع الحائر"كتاب
– ٢٠١٢. 
  ١٩٩٨ –بیروت  –مؤسسة مجد  - " أربع ورقات منسیة"مجموعة قصصیة بعنوان. 
  دار الجامعھ الجدیدة للنشر  –" الفصل األول من زمن الھذیان"روایة بعنوان– 

 .١٩٩٣ –سكندریة اإل
  نشر لھ مئات من المقاالت و الدراسات فى الصحف المصریة و العربیة فى مجاالت

و اللغة ، و قضایا اإلصالح العربى، و حوار الثقافات، و الفكر السیاسى، القانون
 .و حقوق اإلنسان،و التعلیم، العربیة

  
  

  :الجوائز
  

  ١٩٩٥جائزة التشجیع العلمى لجامعة اإلسكندریة. 
 ائزة جبران خلیل جبران لحوار الثقافات عن المنظمة العربیة األمریكیة فى ج

  .تسلمھا بصفتھ أمیناَ عاماَ لمؤسسة الفكر العربى ٢٠١٢واشنطون 


