
                            

 ســــــيرة ذاتــيـــة

 

 إبراهيم أحمد السيد البسطويسي  االسم/

  م4/5/1971  تاريخ الميالد/

  أوالد 4متزوج +   الحالة االجتماعية/

 الشهادات العلمية/

درجة الليسانس / من كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر فرع طنطا.  -1

 م.1994تبة الشرف عام بتقدير عام ممتاز مع مر

الماجستير في الفقه المقارن )قسم القانون الخاص/ تجاري( من كلية الشريعة  -2

 م.2003والقانون جامعة األزهر فرع طنطا بتقدير جيد جدًا عام 

الدكتوراه في الفقه المقارن )قسم القانون الخاص/ تجاري( من كلية الشريعة  -3

مرتبة الشرف الثانية عام  والقانون جامعة األزهر فرع طنطا بتقدير

 م.2009

  

 شهادات التقدير/

األول على مستوى جمهورية مصر العربية في الثانوية األزهرية عام  -1

 م.1989

 األول في جميع سنوات النقل بالكلية. -2

األول على مستوى جامعة األزهر في السنة النهائية بتقدير ممتاز مع مرتبة  -3

 م.1994الشرف عام 

 جميع سنوات الدراسة بالكلية. الطالب المثالي في -4

 شهادات تقدير للتفوق العلمي والرياضي بالكلية. -5

 أبحاث/

بحث للحصول على درجة الماجستير بعنوان أحكام وديعة الصكوك في الفقه  -1

اإلسالمي والقانون المصري )دراسة مقارنة(. وتم نشر هذا البحث طبعتين 

 م.2009،والثانية عام2006األولى عام 



ل على درجة الدكتوراه بعنوان المسئولية عن الغش في السلع بحث للحصو -2

)دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون التجاري المصري(. وتم نشر 

 م.2009هذا البحث عام 

المحل التجاري"(  –التاجر  –كتاب )شرح قانون التجارة "األعمال التجارية  -3

الثالثة بكلية الشريعة م، وتم تدريسه على طلبة السنة 2014/ 2013طبعة 

 والقانون بجامعة األزهر.

م، وتم 2013/2014كتاب )القانون التجاري "األوراق التجارية"( طبعة  -4

 تدريسه على طلبة السنة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر.

قدم في  بحث بعنوان )النزاعات الداخلية وأثرها على األمن االقتصادي( -5

الوطنية ودورها في ترسيخ األمن( المملكة العربية السعودية مؤتمر )الوحدة 

 هـ1436/ 1435/ جامعة الجوف 

 خبرات/

تم تعييني معيدًا بكلية الشريعة والقانون بطنطا )قسم القانون الخاص/ تجاري(  -1

 م.1997عام 

تم تعييني مدرسًا مساعدًا بكلية الشريعة والقانون بطنطا بذات القسم عام  -2

 م.2003

 .2009يني مدرسًا بكلية الشريعة والقانون بطنطا بذات القسم عام تم تعي -3

 عضو دائم في اللجان العلمية بالكلية. -4

 عضو دائم في كنترول االمتحانات بالكلية.  -5

تمت إعارتي لكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف/ المملكة العربية  -6

 . م وحتى تاريخه2015السعودية عام 

تماد األكاديمي بكلية الشريعة والقانون جامعة وحدة الجودة واالع رئيس -7

 .م2017م وحتى 2015الجوف/ المملكة العربية السعودية منذ عام 

 

 دورات/

دورة في التحكيم الدولي من الغرفة المصرية للوساطة والتحكيم باالشتراك  -1

مع كلية الحقوق جامعة المنصورة وكلية الشريعة والقانون بطنطا، حصلت 

 هادة محكم دولي معتمد.بموجبها على ش

دورة "مهارات العرض الفعال" من مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة  -2

 م.20/2/2014م إلى 19/2/2014األزهر في الفترة من 



دورة "إعداد الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم العالي" من مركز ضمان  -3

م إلى 22/2/2014الجودة والتدريب بجامعة األزهر في الفترة من 

 م.24/2/2014

دورة "نظم االمتحانات وتقويم الطالب" من مركز ضمان الجودة والتدريب  -4

 م.26/2/2014م إلى 25/2/2014بجامعة األزهر في الفترة من 

دورة "خرائط المنهج ونواتج التعلم وتوصيف المقررات" من مركز ضمان  -5

م إلى 15/6/2014الجودة والتدريب بجامعة األزهر في الفترة من 

 م.17/6/2014

دورة "فنيات تصميم وإعداد األبحاث العلمية" من مركز ضمان الجودة  -6

 م.10/8/2014م إلى 9/8/2014والتدريب بجامعة األزهر في الفترة من 

المملكة  –جامعة الجوف   " end noteكيفية استخدام برنامج دورة في " -7

 هـ1435/1436الفصل األول للعام الدراسي العربية السعودية 

مقاييس التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي ي "دورة ف -8

 –وكالة الجامعة للتطوير والجودة –جامعة الجوف " (4و3و2و1)معايير

المملكة العربية السعودية   -عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

 هـ13،14/4/1436

عمادة التعليم  -جامعة الجوف "تدريب على نظام )البالك بورد(دورة في "ال -9

المملكة العربية السعودية الفصل الثاني للعام الدراسي  -لكترونياإل

 هـ1435/1463

 

 

 د/ إبراهيم أحمد السيد البسطويسي                                             
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