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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 السرية الذاتية

ً:ًالبياانتًالشخصية:أولًا
 العليم سالمة   شعبان عبداحلكيم عبد \الدكتور:  السم

 م                   22/1/1964: اتريخًامليالد
 : مصريجلنسيةا

 :  متزوج ويعول.               احلالةًالجتماعية
   ، 15، مركز كوم محادة، منزل رقم افظةًالبحريةحم:  مجهورية مصر العربية،  العنوان

-01069893949حمافظة البحرية–مدينة كوم محاده -خلف البنك األهلي
   drshaban55@gmail.comالربيد اإللكرتوىن:  - 00966535933880

 

ً:ًاملؤهالتًالعلميةًاثنياًا

سنة احلصول  التقدير جهة احلصول عليها الدرجة العلمية م
 عليها

كلية الشريعة والقانون  سانس الشريعة والقانونلي 1
 بدمنهور

 م1987 جيد جدا  

2 

ماجستري يف السياسة الشرعية ــ القانون اإلداري 
 والدستوري

)األمر الرائسي يف القانون اإلداري ــ مقارنة  ابلفقه 
 اإلسالمي(

كلية الشريعة والقانون 
 ابلقاهرة

 2006 جيد

3 
ة ـ القانون اإلداري دكتوراه يف السياسة الشرعي

 والدستوري
 )القرار اإلداري السليب ــ دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي(

كلية الشريعة والقانون 
 بدمنهور

مرتبة الشرف 
 األوىل

 م2010
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ً:ًالتدرجًالوظيفيًًاثلثاًا
ا بقسم القانون العام ختصص )إداري ودستوري( بكلية الشريعة والقانون بدمنهور  التعيني معيد 

 م .26/10/1999بتاريخ: 
التعيني مدرس ا مساعد بقسم القانون العام ختصص )إداري ودستوري( بكلية الشريعة والقانون 

 م .10/11/2006بدمنهور، بتاريخ: 
التعيني يف رتبة مدرس )أستاذ مساعد( بقسم القانون العام )ختصص إداري ودستوري( بكلية 

 م. 25/8/2010الشريعة والقانون بدمنهور، بتاريخ: 
التعاقد مع جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، قسم األنظمة "القانون"، على 

 م .1/9/2012رتبة أستاذ مساعد، بتاريخ: 
العودة اىل العمل بكلية الشريعة والقانون بدمنهور بقسم القانون العام ختصص ادارى ودستورى 

 وحىت اترخيه25/8/2013بتاريخ 
لرتبة استاذ مساعد )مشارك( بقسم القانون العام )اداري ودستوري( بكلية الشريعة الرتقية 

  29/5/2016والقانون بدمنهور اعتبارا من 
 

 
ً:ًاخلرباتًالعمليةًواملهنيةًرابعاًا

خربة ملدة سبع سنوات يف العمل )معيد( بقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، ابإلضافة إىل 
البحثية والعلمية إسناد أعمال إدارية ومهام وتكليفات خاصة ابختبارات الطالب، كمراقبة اللجان  املهام

 وأعمال الكنرتول ابلكلية، والتكليف بنشاط الرايدة الطاليب .
خربة ملدة ثالث سنوات ومثانية شهور تقريب ا يف العمل )مدرس مساعد/ حماضر( بقسم القانون العام بكلية 

انون بدمنهور، وخالل فرتة إعداد رسالة الدكتوراه مت تكليفي ابلعديد من املهام اإلدارية الشريعة والق
 والتكليفات اخلاصة ابالختبارات، وتدريس مادة قاعة البحث للطالب يف مادة "القانون اإلداري" .

 نون بدمنهور .خربة ملدة عامني يف العمل )مدرس/ أستاذ مساعد( بقسم القانون العام بكلية الشريعة والقا
خربة ملدة عام يف العمل )أستاذ مساعد( بقسم األنظمة "القانون" بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ 

 جامعة القصيم، اململكة العربية السعودية 
 خربة ملدة عامني ىف العمل )مدرس /أستاذ مساعد(بقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور .

عام اخر استاذمساعد بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون جبامعة اجلوف. ومستمر للعام الثاين خربة ملدة 
  2017/ 2016حاليا 

  29/5/2016الرتقية لرتبة استاذ مشارك بقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بدمنهور بتاريخ 
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اكم االستئناف وحماكم القضاء اإلداري مبجلس ممارسة مهنة احملاماة ملدة ثالث سنوات ، والرتافع أمام حم
 الدولة املصري  .

تدريس مقررات: }النظم السياسية والقانون الدستوري، القانون اإلداري، القضاء اإلداري، اإلدارة 
وقسم القانون بكلية الدراسات االسالمية للبنات  –(وذلك ىف كلية الشريعة والقانون بدمنهور 0العامة

 منهور انتداابابالسكندرية ود
)النظم السياسية وأنظمة احلكم ابململكة، النظام اإلداري السعودي، نظام  –وىف اململكةالعربية السعودية 

 اخلدمة املدنية، املدخل لدراسة األنظمة، املدخل إىل التشريع اإلسالمي( وذلك بنظام الساعات املعتمده{ 
 

ً:ًعضويةًًاللجانًوًاجلمعياتًالعلميةخامساًا
م( . ) 2010/2011جلنة الشؤون اإلدارية بكلية الشريعة والقانون بدمنهور ـ جامعة األزهر )عضو 

2013 /2014 ) 
 م( . 2011/2012عضو جلنة شؤون املكتبات بكلية الشريعة والقانون بدمنهور ـ جامعة األزهر )

هـ ــ 1433/1434م )عضو جلنة الدراسات القضائية  بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصي
 . م(2012/2013

 م وحىت اترخيه( .2011عضو نقابة احملامني املصرية )من 
 م وحىت اترخيه( . 2012عضو اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع  ابلقاهرة )

 
 

ً:ًاملؤلفاتًوالنتاجًالعلميسادساًا
دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، نشر  دار األمر الرائسي يف القانون اإلداري والفقه اإلسالمي،  .1

 م .2011الفكر اجلامعي، 
القرار اإلداري السليب ـ دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه،  نشر دار اجلامعة اجلديدة،  .2

 م .2011
 م. 2011القيادة اإلدارية يف الفكر اإلسالمي، حبث منشور،بدار اجلامعة اجلديدة،  .3
ة العامة ـ دراسة مقارنة ابلفقه اإلسالمي، حبث منشور بدار اجلامعة اجلديدة، املبادئ الدستوري .4

 م .2011
م، مطبعة 2011/2012الوجيز يف النظم السياسية والدستورية، مؤلف علمي مشرتك، طبعة  .5

 األزهر بدمنهور 
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 الزهرا مطبعة 2010/2011طبعة –لمى مشرتك مؤلف ع–.الوسيط ىف القانون االدارى  .6
 بدمنهور

مكتبة  -2018الطبعة األوىل  – جية األحكام اإلدارية و أثر االستشكال الوقيت يف تنفيذهاح .7
 االسكندرية. –الوفاء القانونية 

 –دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي  –مدى إعفاء املوظف العام عن تنفيذ األوامر غري املشروعة  .8
 االسكندرية. –مكتبة الوفاء القانونية  - 2018الطبعة األوىل 

مكتبة  -دراسة مقارنة  –شكل القرار اإلداري و مدى مالئمة سحبه أثناء عرضه على القضاء  .9
  االسكندرية. –الوفاء القانونية 

  
 
 

 
ًالحباثًالعلميةًاحملكمةًً:سابعا

حبث بعنوان.مدى مالءمة سحب القرار االدارى املعروض على القضاء .بني النظرية والتطبيق  .1
رنة ابلفقه االسالمى .حبث حمكم منشور   مبجلة كلية احلقوق .جامعة طنطا .العدد .دراسة مقا

      2012الستون .اكتوبر 
حبث بعنوان : أثر اقامة االشكاالت الوقتية ىف تنفيذ االحكام االدارية امام القضاء املدىن ,بني  .2

 0النظرية والتطبيق ,ىف احكام جملس الدولة املصرى 
 2013جلة كلية احلقوق .جامعة طنطا .العدد الثاىن والستون .ابريل حبث حمكم منشور مب .3
 
حبث بعنوان .حجية احلكم الصادر بوقف تنفيذ القرار االدارى .دراسة مقارنة ابلفقه االسالمى  .4

 2014.جبث جمكم منشور مبجلة كلية الشريعة والقانون بدمنهور .العدد االول
ى .دراسةحتليلية مقارنة ابحكام جملس الدولة املصرى حبث بعنوان .عيب الشكل ىف القرار االدار  .5

.حمكم. منشور مبجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ابالسكندرية. العدداحلادي والثالثون. 
  2015اجمللد األول 

حبث بعنوان. مسئولية االدارة عن قراراهتا االدارية غري املشروعة، دراسة مقارنة ابلفقه  .6
العدد  -شورمبجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ابالسكندرية. @(:االسالمى.حمكم ومن

  2016الثاين 
حبث بعنوان :تغطية عيب عدم االختصاص يف القراراالداري. دراسة مقازنة ابحكام جملس الدولة  .7

  26/11/2016املصري. مقبول للنشر مبجلة كلية احلقوق جبامعة طنطا بتاريخ 
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دراسة حتليلية يف ضوء قضاء جملس  –لعقوبة اجلنائية على املوظف العام حبث بعنوان: أثر تنفيذ ا .8
روح القوانني احملكمة بعد حتكيمه و ذلك مبوافقة هيئة  كليةالمقبول للنشر مبجلة  - الدولة املصري

 م2017\8\14حترير اجمللة جبلستها يف 
 
 

ًالدورات :اثمنا
 سبتمرب  10اىل  9ة من دورة ىف نظم اإلمتحاانت وتقومي الطالب ىف الفرت 1_

 مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة األسكندرية  2013
 مركز األزهر للتدريب والتطوير  2013سبتمرب  11هجرية  1434ذى القعدة  5دورة ىف التحفيز 2_
قدرات مركز تنمية  2013سبتمرب  15اىل  14دورة ىف اخالقيات البحث العلمى ىف الفرتة من 3_

 اعضاء هيئة التدريس والقيادات جامعة األسكندرية
ميالدية مركز األزهر للتدريب  2013سبتمرب  18هجرية  1434ذى القعدة  12دورة ىف التخطيط 4_

 والتطوير 
اىل  1/2/2014ىف الفرته من –دوره ىف خرائط املنهج وتوصيف املقررات ونواتج التعلم 5_

 جامعة االزهر  –دريب مركز ضمان اجلودة والت3/2/2014
اىل  4/2/2014ىف الفرتة من –دورة ىف اعداد الدراسة الذاتية  ملؤسسات التعليم العاىل 6_

 جامعة االزهر –مركز ضمان اجلودة والتدريب 6/2/2014
مركز  9/2/2014اىل  8/2/2014ىف الفرتة من  –دوره ىف فنيات تصميم واعداد البحوث العلمية _7

 جامعة االزهر –ريب ضمان اجلودة والتد
مركز ضمان اجلودة 27/2/2014اىل 26/2/2014ىف الفرتة من–دوره ىف مهارات العرض الفعال 8_

 جامعة االزهر –والتدريب 
مركز تنمية قدرات اعضاء  .2016يونيه  23ايل  22_دورة يف التخطيط االسرتاتيجي يف الفرتة من 9

 هيئة التدريس جبامعة االسكندرية
هجرية. جامعة اجلوف.  1437حمرم 12دور املرشد االكادميي ومهامه يف احلياة اجلامعية. _دورة يف. 10

 اململكة العربية السعودية 
مركز تنمية قدرات  .2016يوليو  14ايل  13دورة يف ادارة االزمات والكوارث. يف الفرتة من -11

 اعضاء هيئة التدريس جبامعة االسكندرية 
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ًاتًاجملتمعية:ًالندواتًواحملاضًراتسعا
حماضرة بعنوان: )مفهوم الدستور وأمهيته(، حماضرة ملقاة بقاعة جملس مدينة وادي النطرون، بتاريخ: 

 م، ابلتعاون مع مركز إعالم مديرية التحرير، اهليئة العامة لالستعالمات .6/12/2011
م، 13/2/2012اقد، بتاريخ: حماضرة بعنوان: )أمهية احلوار الوطين(، حماضرة مبقر الوحدة احمللية لقرية و 

 ابلتعاون مع مركز إعالم مديرية التحرير، اهليئة العامة لالستعالمات .
 حماضرة بعنوان: )االنتخاب وأساليبه الدميقراطية(، حماضرة ملقاة مبديرية الشباب والرايضة ابلبحرية .

(، حماضرة ملقاة مبركز شباب مدينة حماضرة بعنوان: )املواطنة واالنتماء والتسامح الديين والسالم االجتماعي
 م، بتنظيم اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة .26/3/2012دمنهور، بتاريخ: 

حماضرة بعنوان: )القانون واألداين السماوية ومواجهة اجلرمية والعنف(، حماضرة ملقاة مبديرية التنظيم واإلدارة 
 م.5/2/2012بدمنهور، بتاريخ: 

ة االقتصادية من منظور إسالمي(، حماضرة ملقاة مبديرية الشباب والرايضة بدمنهور، حماضرة بعنوان: )األزم
 م .1/11/2011يف: 

(، حماضرة ملقاة ابلوحدة احمللية 2012حماضرة بعنوان: )أمهية احلوار الوطين حول الدستور اجلديد ملصر 
 م . 13/2/2012لقرية واقد مركز كوم محادة، بتاريخ: 

ًًلشخصية:ًاملهاراتًاعاشرا
 حفظ كتاب هللا عزوجل يف املرحلة االبتدائية يف سن الثانية العاشرة .

 فن إلقاء اخلطابة الدينية، ومن أبرز اخلطب اليت ألقيتها:
 عالج اإلسالم ملشكلة الفقر .

 صفات عباد الرمحن .
 مكافحة املخدرات .

 حجة الوداع والدروس املستفادة منها .
 عاٌم أقبل .وفقٌة بني عاٍم هجري أَفل و 
ا .  اإلرهاب..ظاهرة  وعالج 

 االسالم وقبوله لالخر 
 وهللا ويل التوفيق

 
 

 

 


