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C.V. 

 السرية الذاتية

 أوالً: بيانات عامة: 
 االسم: د./ إبراهيم عبد العزيز داود    

أحمد بن محمد العستتتكريةأ وأستتت ا   بكليةبقستتتم القانو   مشتتتا  الوظيفة الحالية: أستتت ا      

 الحقوق جامعة طنطا.  بقسم القانو  المدني بكلية

 28/4/1970 الميالد:تا يخ     

 قطر. -العنوا : الدوحة     

 0097466320942 قم ال ليفو :     

 idaoud57@yahoo.com البريد االلك روني:     

 

 ثانيًا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة/الكلية سنة الحصول على الد جة الد جة العلمية

جامعة  –كلية الحقوق  ب قدير جيد جداً   1992 الليسانس

 طنطا

جامعة  –كلية الحقوق  ب قدير جيد  1995 الماجس ير

 طنطا

سربو  ال 1جامعة با يس  ب قدير جيد جداً  2004 الدك و اه

 فرنسا -

 

 

 

 

 :ال د ج الوظيفي ثالثًا:

 المؤسسة سنة االل حاق بها الوظيفة

جامعة  -كلية الحقوق 1993 معيد 

 طنطا

جامعة  -كلية الحقوق 1995 مد س مساعد

 طنطا

جامعة  -كلية الحقوق 2004 مد س

 طنطا

mailto:idaoud57@yahoo.com
mailto:idaoud57@yahoo.com
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بقسم  أس ا  مساعد

كلية -القانو  المدني

 جامعة طنطا-الحقوق

جامعة  –كلية الحقوق  2010

 طنطا

 ئيس قسم قائم بأعمال 

 المدني بكلية الحقوق

ً  جامعة طنطا  سابقا

 

جامعة  –كلية الحقوق  2010

 طنطا

أحمد أس ا  مشا   بكلية 

بن محمد العسكرية بدولة 

 قطر

كلية أحمد بن محمد  2013

 دولة قطر –العسكرية 

أس ا  القانو  المدني 

بكلية الحقوق جامعة 

 طنطا

جامعة  –كلية الحقوق  2018

 طنطا

 

 
  ابعًا: الدو ات ال د يبية:

دورة تدريبية بمشررعوت تيمية ردر أ ضاءرريئ  يلة  يسدريل و ياييد أ توض ع  رر ت   -

  يبعنيعج  يسدريبي يلسخطيط  السسع تيجي. 

دورة تدريبية بمشررعوت تيمية ردر أ ضاءرريئ  يلة  يسدريل و ياييد أ توض ع  رر ت   -

  يسدريل بيسسخد م  يسكي ي جيي.

ة  يسدريل و ياييد أ توض ع  رر ت دورة تدريبية بمشررعوت تيمية ردر أ ضاءرريئ  يل  -

 ضخالرييأ وآد ب  يمهية.

دورة تدريبية بمشررعوت تيمية ردر أ ضاءرريئ  يلة  يسدريل و ياييد أ توض ع  رر ت   -

  يسدريل. في التجي يأ  يوديثة 

دورة تدريبية بمشررعوت تيمية ردر أ ضاءرريئ  يلة  يسدريل و ياييد أ توض ع  رر ت   -

 بعنيعج  يسفكيع كجزئ عن عصف فة بع عج  يمشعوت.

دورة تدريبية بمشررعوت تيمية ردر أ ضاءرريئ  يلة  يسدريل و ياييد أ توض ع  رر ت   -

 بعنيعج  يععض  يفعيل كجزئ عن عصف فة بع عج  يمشعوت.

عوت تيمية ردر أ ضاءرريئ  يلة  يسدريل و ياييد أ توض ع  رر ت دورة تدريبية بمشرر  -

 بعنيعج تيمية رايية  يشبيب كجزئ عن عصف فة بع عج  يمشعوت 

دورة تدريبية بمشررعوت تيمية ردر أ ضاءرريئ  يلة  يسدريل و ياييد أ توض ع  رر ت   -

 بعنيعج  يبوث  يعلمي كجزئ عن عصف فة بع عج  يمشعوت.
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 ية:خامًسا: المؤلفات العلم

 الك ب العامة -1

 ااد  يسأعين.  -

  ييظعية  يعيعة ياليسز عيأ )ضحكيم  اليسز م و إلثبيأ(.  -

  ألحكيم  يعيعة يلسأعيييأ  الجسمياية.  -

  يمدخل يلعل م  ياين نية. -

 رين ن  يسأعين  الجسمياي. -

 

 األبحاث العلمية المنشو ة: -2

بوث تم نشعه في عجلة روح   ي ريية  ياين نية عن ادم  يس  زن في  يعا د  السسهالكية،  -

  ياين ن، بكلية  يوا ق، جيععة طيطي.

ضثع  يسيظيم  ياين ني يلبيلة الى  يعا د  يمدنية. بوث تم نشررررررعه في عجلة روح  ياين ن،  -

 بكلية  يوا ق، جيععة طيطي.

 يسأثيع  يمسبيدل بين رين ن  يبيلة و يعا د  يمدنية، بوث تم نشعه في عجلة روح  ياين ن،   -

اين ن، بكلية  يوا ق،  بكلية  يوا ق، جيععة طيطي، بوث تم نشررررررعه في عجلة روح  ي

 جيععة طيطي.

حميية  يمسررسهلف في ع  جهة  يشررعوط  يسعسررفية، بوث تم نشررعه في عجلة روح  ياين ن،  -

 ق، جيععة طيطي.بكلية  يوا 

 يسفسررريع  ياءررريدي يعاد  يسأعين، بوث تم نشرررعه في عجلة روح  ياين ن، بكلية  يوا ق،   -

 جيععة طيطي.

ادم  يس  زن  يمععفي في  يعا د، بوث تم نشعه في عجلة روح  ياين ن، بكلية  يوا ق،   -

 جيععة طيطي.

في عجلة روح   يمسررررر ويية  يمدنية ان خطأ  العسييت، در سرررررة عايرنة، بوث تم نشرررررعه -

  ياين ن، بكلية  يوا ق، جيععة طيطي.

در سررررررة ، بين  يسعجيح و يس فيق  يسررررررمعة فيو يسعبيع واالرسه بييوق   يعضي في يوق  -

اين ن  فيتوليلية عايرنة  اين ن، كلية  يوا ق  ي  يمدني، بوث عيشرررررر ر بمجلة روح  ي

 جيععة طيطي.

عايرنة في  ررررر ئ  ياين ن  يمدني در سرررررة ، رؤية جديدة في  يعج ت ان  ي اد بييسعيرد -

، بوث تم نشررعه بمجلة روح  ياين ن، كلية 2016فبع يع  10 يمعدل بمعسرر م   يفعنسرري

  يوا ق جيععة طيطي.
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شخصية عن عيظ ر  يوق  - سة توليلية ،  يخص صية في يوميية  ياين نية يلبيينيأ  ي در 

دية، بييعدد  ألول عن ، بوث تم نشرررعه بمجلة  يوا ق يلبو ل  ياين نية و الرسصررريعايرنة

 ،  يمجلد  يثيني.2017سية 

در سررة توليلية في اطير  ،عبدض  يمسرريو ة في  يفعب بين  يعجل و يمعضة في رين ن  يعمل -

، بوث عاب ل يليشرررع بمجلة روح و يمعيييع  يدويية  ياين ن و يشرررعيعة  إلسرررالعية عبيدئ

  يا  نين، كلية  يوا ق، جيععة طيطي.

 ييظيم  ياين ني يءررررررمين سررررررالعة  ألرررررررخيب عن ض ررررررع ر  يميسجيأ  يمعيبة   ي  ر   -

توليلية في  ياين ن  يمصررررعي في  رررر ئ  ياين ن  يفعنسرررري(، بوث  )در سررررةو يمأع ل 

،  يسرية 30عاب ل يليشرع في عجلة كلية  ياين ن  يك يسية  يعييمية، وسريسم نشرعه في  يعدد 

 2020 يثيعية،  يعدد  يثيني، ي ني  

 العلمية:المؤتمرات  سادًسا:

 2006ايم  فينظمسه كلية  يوا ق جيععة طيطي   يذيررريرف في  يم تمع  يدويي يلبيلة   -

 «.يلبيلة الى  يعا د  يمدنية  ياين نيضثع  يسيظيم »ببوث اي  نه 

ببوث  2010رررريرف في  يم تمع  يدويي بكلية  يوا ق جيععة  إلسررركيدرية في ديسرررمبع  -

  ياين ني يعمل  يمعضة في رين ن  يعمل". بعي  ن "  يسيظيم

 ريرف بييوء ر في  يعديد عن  يم تمع أ  يدويية و يمولية. -

 

 سابعًا: اإلشراف على الرسائل واألبحاث

 

 ضرعف الى  يعديد عن رسيدل  يدكس ر ه بكلية  يوا ق جيععة طيطي. -

 ضرعف الى  يعديد عن  ألبويل بمعكز  يدر سيأ  ياءيدية بدوية رطع.  -
 


