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ةالسيرة الذاتي  
عبدربه محمد اسماعيل عالء... .................... اإلسم  

  1970مايو  12 ............. تاريخ الميالد

صرم .............. مكان الميالد  

، ش قنال المحمودية، 702، شقة مايو  14، بجوار كوبرى  برج جولف سموحة ...................العنوان .

  ، االسكندريةسموحة

  فرنسية  – مصرية ................. : الجنسية

1993 عام ادى الخدمة العسكرية ...... : الخدمة العسكرية  

alaa.abdrabo@yahoo.fr   ...... : البريد االلكترونى

10047022380 .....................  تليفون  

ية وأخرى فرنسيةمصررخصة قيادة خاصة   

 

 

 المؤهالت  العلمية  

 مي  مرتبية  بتقيدير جييد جيدا (فرنسياب )بياري  السيوريون الحقيو  ميج جامعية في دكتوراه الدولة :  2012

 .تهنئه لجنة المناقشةو اآلراء بإجماع الشرف

 2006فيى المعيدل  وفقا لقيانون تنيييم الجامعيال الفرنسيى وال يمنح اال باجماع االراء تقدير أعلىوهذا هو 

الممارسية : فيى  يل ت ييور بييج الجيدل و  اليرحيمموضيوع الرسيالة هيو )القتييل  .حيي  ال يوجيد تقيدير امتييا 

 (القانون الفرنسى والقوانيج االوروبية

L'euthanasie en débat et en pratique : L'évolution du droit français et européen 

تمنحها  الت ( الجنائ القانون قسم  الحقو  ) ف الدكتوراه بدرجة  الدكتوراه الفرنسية: معادلة  2014

، وذلك بقرار  والئحته التنفيذية 1972لسنة  49لقانون تنييم الجامعال رقم  الخاضعةالجامعال المصرية 

5/6/2014( بتاريخ 127المجل  األعلى للجامعال رقم )    

  فرنسا  –مونبلية  (ستما): دبلوم اللغة الفرنسية مج معهد الدراسال اللغوية  2006

 فرنسا  –كلية الحقو  جامعة مونبلية   – اجتيا  معادلة درجة الليسان  والماجستير الفرنس :  2005
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الثقافى الفرنسى بالتعاون مي  كليية الحقيو   المركز: دبلوم الدراسال القانونية باللغة الفرنسية مج  2002

   جامعة االسكندرية

  -باإلسييكندرية  الفرنسيي  الثقيياف  المركييزمييج )أربيي  دبلومييال(  ة الفرنسييية : دبلومييال اللغيي 1997-2000

    ساعة( 800ساعال )اجمالى عدد ال

فى القانون العامالدراسال العليا  : دبلوم 1995  

فى العلوم الجنائية  الدراسال العليا دبلوم : 1994  

  : ليسان  الحقو  مج كلية الحقو  جامعة االسكندرية 1992

 الخبرات العملية  

الدراسال القانونية والمعامالل كلية ،  الجنائ بقسم القانون  )معيج( : عضو هيئة تدري  2016 -2013

  باإلسكندريةجامعة فاروس   –الدولية 

مقررال القانون  لتدري  – اإلسكندرية: عضو هيئة تدري  )منتدب( بكلية الحقو  جامعة  2012-2016

 الجنائى على النحو التالى :

 )الفصل الدراس  الثان ( : 2016 -2015ربي        

 )مقرر اختياري(الدولي الجنائي، مقرر القانون  العلوم الجنائية( الدراسات العليا )دبلومقسم                     

 ى()مقرر اجباروالعقاب اإلجرامعلم قسم الدراسات العليا )دبلوم العلوم الجنائية( ، مقرر                     

 واألموال األشخاصالفرقة الثالثة مقرر جرائم  اإلسكندرية،فرع  –وحدة التعليم المفتوح                     

 واألموال األشخاصفرع دمنهور ، الفرقة الثالثة مقرر جرائم  –وحدة التعليم المفتوح                     

 للجزاء الجنائىالنظرية العامة مقرر  الثانيةالفرقة                                                                     

  ( :األول الدراس )الفصل  2016 -2015خريف       

 علم اإلجرام والعقاب )مقرر اجبارى(قسم الدراسات العليا )دبلوم العلوم الجنائية( ، مقرر                    

 )باللغة الفرنسية()شعبة اللغة الفرنسية(، مقرر علم اإلجرام  الفرقة األولى انتظام                   

  الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفرع اإلسكندرية، الفرقة الثالثة مقرر  –وحدة التعليم المفتوح                   

 بالمصلحة العامة الجرائم المضرةفرع دمنهور ، الفرقة الثالثة مقرر  –وحدة التعليم المفتوح                   

 للجريمةالفرقة الثانية مقرر النظرية العامة                                                                      
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 )الفصل الدراس  الثان ( : 2015 -2014ربي        

 والعقاب )مقرر اجبارى( علم اإلجرامقسم الدراسات العليا )دبلوم العلوم الجنائية( ، مقرر                   

  الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفرع اإلسكندرية، الفرقة الثالثة مقرر  –وحدة التعليم المفتوح                   

 )مقدمة القانون الجنائي( علم اإلجرام والعقابفرع اإلسكندرية ، الفرقة االولى  –وحدة التعليم الدولى                   

 والعقاب اإلجرام( علم الجنائي)مقدمة القانون الولى فرع اإلسكندرية، الفرقة ا –وحدة التعليم المفتوح                   

 والعقاب اإلجرامعلم  (الجنائي)مقدمة القانون مقرر األولىفرع دمنهور،الفرقة  –التعليم المفتوحوحدة                   

 للجزاء الجنائي الفرقة الثانية مقرر النظرية العامة                                                                   

 الفرقة الثالثة مقرر جرائم األشخاص واألموال                                                                   

 2ية الفرقة الرابعة مقرر اإلجراءات الجنائ                                                                   

 ( :األول الدراس )الفصل  2015 -2014خريف       

 )باللغة الفرنسية( مقرر علم اإلجرام الفرنسية(،الفرقة األولى انتظام )شعبة اللغة                    

 

 )الفصل الدراس  الثان ( : 2013 -2012ربي        

 ساعات اسبوعيا  8التمرينات العملية بواقع ( اإلسكندرية)جامعة   –الفرقة الثانية انتظام                 

 

                                     المنصورهعضو هيئة تدري  )منتدب( بكلية الحقو  جامعة :  2012-2013

  امام القضاء المصرى والقضاء الفرنسى استئناف : محامى 2013

فرنسا -مونبليه  (االمواج الزرقاء) لشركة تشار قانونىمس:   2010-2005  

 فرنسا  –: مستشار قانونى لشركة) لو ديلم ( مونبليه  2003-2004

                                                                                             فرنسا –و اره العمل الفرنسية  –تأهيل المحاميج االجانب للعمل فى فرنسا دورة اجتيا  :  2003

 : مستشار قانونى و محامى لدى شركة جروب سالم للتجارة و التو ي  باإلسكندرية 1999-2001

 : محامى حر باإلسكندرية 1996-1998

 : محامى تحت التمريج بمكتب االستاذ عبدا لمنعم عبد الحى المحامى بالنقض باإلسكندرية 1995-1996

 جدول عام  –: القيد بنقابة المحاميج باإلسكندرية  1995
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 اخرى علمية انشطة
 

المشاركة فى فعاليال مؤتمر )المناخ القضائى الداعم لالستثمار( ، المنعقد باالسكندرية فى الفتره  : 2015

  2015فبراير  28 -26مج 

جامعة  –ذى نيمته كلية الحقو  مؤتمر )القانون والعدالة االجتماعية( ال فعاليال فىالمشاركة  : 2014

 2014فبراير  20 – 19فى يومى  –االسكندرية بالتعاون م  جامعة جونز هوبكنز بواشن ج 

 هوو موقعها الرسمى  : عضو باالتحادية الفرنسية )حتى المول نحترم الحياة( 2009-2012

http://www.jalmalv.org/          

التى تم تنييمها فى كلية الحقو   حضور و المشاركة فى العديد مج المؤتمرال العلمية : 2006-2012  

اساس( و كلية الحقو  جامعة مونبلية و كلية ال ب جامعة باري   دا بون و بنتيونورجامعة باري  )س

 –لحق فى المول بكرامة ا – القتل بداف  الشفقة  –حقو  االنسان ) موضوعالتتعلق ب التىو ، ديكارل

فيلسوف ابقراط وتاثيرة ال بيب و ال –حق المريض فى العالج  -دور الفلسفة فى تكويج العقلية القانونية 

 مج الموضوعال غيرهاو (القانونفى ال ب و

الجمهورية الفرنسية  مج رئي  االستاذ الدكتور دديه اسكار المكلف ترأسهاالتى  الفرنسى الوطنى المشاركة فى جلسال الحوار : 2012

حقو  المريض  - القتل بداف  الشفقة)طنى حول حوار و بإجراء 2012يوليو  17الصادر فى  ىبمقتضى القرار الجمهور فرنسوا اوالند 

  يال مة و تقديم تقرير شامل لرئلاصدار التوصيال اوعلى االنتحار(  المريض مرض المول مساعدةمدى عدم شرعية  – مرض المول

على هذه الوصلة التقرير بالكامل  يوجد  .2012ديسمبر  18اء مج التقرير فى وتم بالفعل االنته ريةالجمهو

http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/2012/12/18/837147/pdf/fichier/Rapport%20Sicard%20su

r%20la%20fin%20de%20vie.pdf 

) حق االنسان فى المول بكرامة( وموقعها الرسمى هو   : عضو بالجمعية الفرنسية 2006-2008

http://www.admd.net/ 

 

 

http://www.jalmalv.org/
http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/2012/12/18/837147/pdf/fichier/Rapport%20Sicard%20sur%20la%20fin%20de%20vie.pdf
http://www.franceinfo.fr/sites/default/files/2012/12/18/837147/pdf/fichier/Rapport%20Sicard%20sur%20la%20fin%20de%20vie.pdf
http://www.admd.net/
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 المهارات
 األم اللغة    : ربيةلغة ع 

   قراءة وكتابة ومحادثة بجمي  اللهجال( لغه فرنسية : اجادة تامة( 

 جدا جيده  : لغة إنجليزية 

                             اللغة

 جادة استخدام الحاسب اآللى اجادة تامة إ 

 Internet Explorer -Power point  -Excel -MS: Word 

  بعد اجتيا  جمي  اختبارال القيادة النيرية  ةرنسية خاصالحصول على رخصة قيادة ف

 والعملية 

 المنشور فى  007/8 الجنسية الفرنسية بمقتضى القرار الجمهورى رقم  الحصول على

 اجتيا  كافة الدورال التأهيلية والتعليمية بنجاحبعد  ذلك"بنف  الرقم" والجريدة الرسمية 

 للغة الفرنسية  واإلجادة التامةاسة العمل والدرللدور المجتمعى و تقديرا و

 الحاسب

 

 اخر 

 

 
–شارع قنال المحمودية  – 702برج جولف سموحه ، شقة ..... العنوان : ...........  

اإلسكندريةمحافية  –سموحه  -مايو 14 كوبريبجوار                                 

10047022380 ................ :محمول   

alaa.abdrabo@yahoo.fr  البريد االلكترونى: ....  
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