
 
 

 السيرة الذاتية 

  

  

 :البيانات الشخصية 

 شحاته غريب محمد شلقامى/ د. أ:  االسم
 قرية القيس مركز بني مزار – المنيا –: محل الميالد 26/2/1971: تاريخ الميالد

قرية  مركز بني مزار – المنيا –: ائمعنوان اإلقامة الد مصري: الجنسية

 القيس

 2برج  ابراج اإلبراهيمية – أسيوط –

 وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع: الوظيفة الحالية 

 جامعة اسيوط كلية الحقوق –: عنوان ومكان العمل

 0882423296مكتب   –0127677005: هاتف

 :المؤهالت العلمية 

 :الدكتوراة أو ما يعادلها

 القانون المدني: مجال التخصص  الدكتوراه: اسم الدرجة

 فرنسا: مكانها سوربون  بونتيون- ) 1باريس(جامعة : اسم الجامعة

 :عنوان الرسالة باللغة التي كتبت بها

La résponsabilité relative aux contrats portant 

sur les logiciels informatiques “ Etude comparé  “ 

المسئولية : غة العربيةعنوان الرسالة بالل

المتعلقة بالعقود الخاصة بالبرامج 

" برامج الحاسب االلى " المعلوماتية 

دراسه مقارنه فى القانون الفرنسى 

 والقانون المصرى

  

 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف  14/2/2002: تاريخ الحصول على الدرجة

      

 

   



 :  ا يعادلهاالماجستير أو م

: تاريخه قانون عام : الدبلوم األول الماجيستير: اسم الدرجة

1995 

قانون : الدبلوم الثاني

 خاص 

 1996: تاريخه

 ج م ع أسيوط –: مكانها أسيوط: اسم الجامعة الحقوق: اسم الكلية

 1996: تاريخ الحصول على الدرجة

            

 :البكالوريوس أو ما يعادلها

 الحقوق: اسم الكلية ليسانس الحقوق: جةاسم الدر

 أسيوط: مكانها أسيوط: اسم الجامعة
 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف واألول علي الدفعة 1993: تاريخ الحصول على الدرجة

  

 :شهادات أو دورات تعليمية أخرى

 تاريخ الحصول عليها مكان الدورة اسم الشهادة أو الدورة

ملية في اللغة دبلوم الدراسات الع

 الفرنسية 

 1999 فرنسا جامعة نانت –

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة آداب وأخالقيات المهنة

 التدريس

2004 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة اإلتجاهات الحديثة في التدريس

 التدريس

2005 

ة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئ دورة اتخاذ القرارات وحل المشكالت

 التدريس

2005 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  TOTدورة تدريب المدربين 

 التدريس

2006 

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة  دورة توكيد الجودة واإلعتماد

 التدريس

2007 

  

 



 :التدرج الوظيفي

الرتبة  مكان العمل

 العلمية

 طبيعة العمل

 /إدارة/بحث/تدريس

 خبرة مهنية

 طبيعة العالقة

 إعارة/ندب/نتعيي

  

  

جامعة  كلية الحقوق –

 أسيوط

 تعيين بحث معيد
  

جامعة  كلية الحقوق –

 أسيوط

مدرس 

 مساعد

 تعيين بحث
  

جامعة  كلية الحقوق –

 أسيوط

 تعيين بحث تدريس - مدرس
  

جامعة  كلية الحقوق –

 أسيوط

أستاذ 

 مساعد

 تعيين تدريس
  

جامعة  كلية الحقوق –

 البحرين

أستاذ 

 ساعدم

تدريس  بحث –

 إدارة

إلي  2006إعارة لمدة سنتين من 

31/8/2008 
  

  

 :التدريس الجامعي

 لغة التدريس الفرقة عنوان المقرر الكلية الجامعة

 العربية األولى المدخل لدراسة القانون الحقوق أسيوط

 العربية األولى مبادئ القانون التجارة أسيوط

 أسيوط

 الحقوق

 القانون المدنى

صادر اإللتزام وأحكام اإللتزام م

 واإلثبات

 الثانية

 العربية

 العربية الثانية األحوال الشخصية لغير المسلمين الحقوق أسيوط

 العربية الرابعة القانون الزراعى الحقوق أسيوط

 أسيوط
 الحقوق

 القانون المدنى

 )العقود المسماه (  

المستوى الثالث 

 بالتعليم المفتوح 

 العربية



 طأسيو
 األولى والثانية والثالثة مصطلحات قانونية الحقوق

اللغة 

 الفرنسية

الحاسبات  أسيوط

 والمعلومات
 الثانية القانون وبرامج الحاسب اآللى

 العربية

 العربية الرابعة الملكية الفكرية الحقوق أسيوط

 العربية األولي حقوق اإلنسان التمريض أسيوط

 أسيوط
 نيةحقوق اإلنسان المد الحقوق

دبلوم حقوق "

 "اإلنسان

 العربية

 العربية دبلوم القانون المدني الحقوق العينية الحقوق أسيوط

 العربية دبلوم التحكيم اتفاق التحكيم الحقوق أسيوط

 العربية دبلوم القانون الخاص القانون المدني مع التعمق الحقوق اليمن

  

 :البحوث والمؤلفات

 لنشرسنة ا جهة النشر عنوان البحث

 2004 دار النهضة العربية الحق األدبي لمؤلف برامج الحاسب اآللي 

 2005 دار النهضة العربية التعاقد اإللكتروني في التشريعات العربية

 2006 دار النهضة العربية اإلستمالك وتداعياته القانونية

 2007 دار النهضة العربية خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء

 2008 دار الجامعة الجديدة ملكية الفكرية في القوانين العربيةال

التعويض عن ميالد طفل من ذوي اإلحتياجات 

 الخاصة

 دار النهضة العربية
2008 

 2009 دار النهضة العربية ) حقوق المؤلف ( الملكية الفكرية 

 2009 دار النهضة العربية )مؤلف مشترك ( النظرية العامة لإللتزامات 

 2009 أسيوط )مؤلف مشترك ( لحقوق المدنية لإلنسان ا

  

 

 



 :البحوث المشارك بها في مؤتمرات أو ندوات علمية محكمة فقط

 عنوان البحث
عنوان المؤتمر أو 

 الندوة
 تاريخ االنعقاد الجهة المنظمة مكان االنعقاد

المسئولية القانونية عن األخطاء 

 المهنية لألطباء

  

األخطاء المهنية 

 باءلألط

قسم الطب 

 الشرعى

بكلية الطب 

 جامعة أسيوط
9/3 /2003. 

( الحماية القانونية للبيئة 
 )المسئولية عن األضرار البيئية 

الحماية القانونية للبيئة 
 2003 جامعة أسيوط كلية الحقوق .

الحق األدبي لمؤلف برامج 

 الحاسـب اآللي

دراسة في قانون الملكية الفكرية " 
" 

 مؤتمر القانون
 14 -12من باألردن بجامعة اليرموك والحاسوب

 . 2004يوليو 

الملكية الفكرية وتحديات 
 المعلوماتية

القانون "مؤتمر 
 2007 جامعة البحرين بكلية الحقوق "وتحديات العصر

الحقوق المالية واألدبية لمؤلف 
 ".برامج الحاسب اآللى 

الملكية "مؤتمر 
 "الفكرية

وزارة اإلعالم 
 بالتعاون مع

المنظمة العالمية 
 للملكية الفكرية

 2007 بمملكة البحرين

القانون " مؤتمر  "العولمة وتحديات الملكية الفكرية
   جامعة أسيوط بكلية الحقوق "والعولمة

العقود اإللكترونية فى ظل قانون 
 االونسيترال النموذجى

ندوة نظمتها جمعية 
 م2007 جامعة البحرين بكلية الحقوق الطلبة

الحق فى السحب وبرامج الحاسب 
 ندوة الملكية الفكرية اآللى

أكاديمية 
مركز  الشرطة–

 بحوث الشرطة
 2004 بالقاهرة

القانون " مؤتمر  تقليص الحقوق األدبية لفنان األداء
 2008 جامعة أسيوط بكلية الحقوق والفنون

 حقوق ذوى االحتياجات الخاصة

  

 بمجلة الحقوق

  

 كلية الحقوق

  

ة بجامع

 البحرين

  

2008 

  

 المشاركة

ورشة عمل خاصة ببرامج التعليم 

 عن بعد

  

    
 أسيوط

  
  

  



 طبيعة عملك في هذا النشاط اسم النشاط

منسق عام األنشطة الطالبية بكلية 

 جامعة أسيوطالحقوق –

   2009  -2008للعام  

 اإلشراف علي كافة األنشطة الطالبية التي تتم بالكلية

ب وأخالقيات المهنة ضمن برنامج آدا

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 2004للعام . التدريس بجامعة أسيوط 

- 2005 

 اإلشراف التنفيذي

لجنة وحدة تقويم األداء الجامعى عام 

2004. 
 عضو لجنة

لجنة مركز مشروع توكيد الجودة 

 2005واإلعتماد بكلية الحقوق عام 
 عضو لجنة

ضايا اإلصالح مؤتمر المجتمع المدنى وق

فى الوطن العربى المنعقد بجامعة 

نوفمبر  25ـ23أسيوط فى الفترة من 

2004 . 

 عضو اللجنة المنظمة

اتحاد طالب كلية الحقوق العام الجامعى 

2002/2003 
 رائد اللجنة االجتماعية

اتحاد طالب بكلية الحقوق منذ العام 

 2005/2006الجامعى 
 رائد االتحاد

بسوريا فى الفترة زيارة جامعة حلب 

 . 29/8/2004وحتى  15/8 من   

اإلشراف على وفد طالب جامعة أسيوط بصفتي مستشار مساعد 

 لرئيس الجامعة لشئون الجامعات العربية

التبادل الطالبى العربى فى الفترة من 

 . 21/9/2004حتى  7/9
 المشرف العام على وفد جامعة حلب بدولة سوريا

فى الدساتير حقوق االنسان " مؤتمر 

الذى نظمه مركز دراسات " العربية

 .وبحوث حقوق االنسان 

 عضو فى اللجنة المنظمة

الدورة العامة فى التحكيم التجارى 

 الدولى بكلية الحقوق جامعة أسيوط 

 .2005ديسمبر

 عضو اللجنة المنظمة

 



 : اإلشراف على الرسائل الجامعية 

 مشارك.م     تاريخ التسجيل عنــــــــوان الرسالة اسم الباحث م

1 
أيمن مصطفى 

 احمد 

النظام القانوني لعقد االشتراك في 

 .بنوك المعلومات االلكترونية 
 محمد سعد / د . أ  12/9/2004

 2 
سيد على 

 حسن أحمد 

الحماية القانونية للصناعات 

وائية فى ظل قانون الملكية الد

 الفكرية ـ دراسة مقارنة 

 حماد مصطفى/ د.أ 20/6/2006

دور النيابة العامة فى حماية الحيازة العقارية ـ دراسة مقارنة فى ( بعنوان  عبده محمد مصلح / تحت التسجيل للباحث رسالة ماجستير   

 )القانون اليمنى و المصري 

 .أحمد محمد مليجى / د.مع أ

المسئولية المدنية عن عمليات نقل وزرع األعضاء (  حسام الدين السيد عز العرب بعنوان / سالة دكتوراه تحت التسجيل للباحثر 

 ) البشرية في القانون المصري و قوانين الدول العربية 

 الهيثم عمر سليم. / مع د 

 :اإلسهامات الجامعية األخرى  

 :خدمة المجتمع 

ة اسم المؤسسة أو الجه

 المستفيدة
 موضوع وطبيعة االستشارة

تاريخ 

 تقديمها

 2005 .محاضر فى إطار رفع الوعي القانوني للجمعيات األهلية رابطة الحقوقيين بأسيوط
جمعية تنمية "محافظة سوهاج 

المجتمع ورعاية االطفال ذوى 
 " االحتياجات الخاصة

القيام بتدريب المهتمين بقضايا حقوق االنسان فى 
   2005 "وحقوق الطفل" "حقوق المرأة العاملة" موضوعات

 المجلس القومى لحقوق اإلنسان 

  

  

ندوة حقوق المواطنة ومناقشة قانون الجمعيات  -      

 األهلية بفندق فلسطين باإلسكندرية 

منسق مساعد فى ندوة حقوق اإلنسان وعملية إتخاذ  -      

 القرار بجامعة أسيوط

الصحة " شة العمل عن موضوع منسق مساعد ور -      

  



 بجامعة أسيوط " اإلنجابية وعالقتها بحقوق اإلنسان 

حذف خانة الديانة " المشاركة بورقة عمل بعنوان  -      
من البطاقة وأثرها على الفصل في منازعات االحوال 

حذف خانة "فى ندوة " ثقافة قبول اآلخر" و "الشخصية
 .من البطاقة بالقاهرة " الديانة

كلية  جمعية حقوق اإلنسان –
 الحقوق

إلقاء محاضرات في دورات تنمية قدرات الطالب في  -      
 2008 مجال حقوق االنسان

مركز دراسات وبحوث حقوق 

 اإلنسان بجامعة أسيوط

والمجالس الشعبية المحلية 
لمحافظات أسيوط وسوهاج 

 والمنيا

اء إلقاء محاضرات في دورات تنمية قدرات أعض -      
المجالس الشعبية المحلية في مجال حقوق االنسان 

 لمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا
2009 

  
 :عضوية اللجان و الهيئات والجمعيات العلمية المحلية أو العالمية 

 اسم الهيئة أو الجمعية العلمية
 فترة العضوية

 صفة العضوية
 إلى من

 مكتب شئون الجامعات العربية 

2005 

 تاريخه

مساعد 

لمستشار رئيس 

 الجامعة

 مدير تاريخه 2009 مركز الدراسات القانونية وخدمة المجتمع بجامعة أسيوط 

 ) جائزة ولي عهد البحرين ( مركز البحرين للدراسات والبحوث 

2008 

  

محكم لتحديد 

الفائزبالجائزة 

في مجال 

الدراسات 

 القانونية

 سيوطمركز دراسات وبحوث حقوق اإلنسان بجامعة أ
2008 

 تاريخه
عضو مجلس 

 إدارة

 جمعية حقوق اإلنسان
2009 

 تاريخه
عضو مجلس 

 إدارة

 .مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط
2004 

2007 
عضو مجلس 

 إدارة

 عضو تاريخه 2003 مكتب المستشار القانونى لرئيس الجامعة 

 عضو تاريخه 2008 المجلس المصرى للشئون الخارجية



 :لمية الحاصل عليهاالجوائز الع

 المؤسسة مانحة الجائزة اسم الجائزة
الدولة التي منحت فيها 

 الجائزة
 التاريخ

 ج م ع جامعة أسيوط شهادة تميز فى مجال البيئة
2003 

/2004 

 2004 ج م ع معهد إعداد القادة بحلوان شهادة تميز فى مجال النشاط الطالبى

شهادة تقدير لمشاركته ببحث تحت 

لملكية الفكرية وتحديات عنوان ا

المعلوماتية فى مؤتمر القانون 

 وتحديات العصر

 2008 مملكة البحرين النيابة العامة

  

 :إلخ.... الثقافة العامة، الهوايات، االهتمامات 

 ىالنشاط السياس الرحالت – تنس الطاولة – كرة القدم – كتابة المقال – كتابة الشعر بالعامية المصرية –

  


