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 السيرة الذاتية
 االسم : عالء محمد اسماعيل عبدربه

 الدرجة الوظيفية : مدرس  

 التليفون المحمول : 01004702238

 alaa.abdrabo@yahoo.fr البريد االلكتروني:

  D 123     الغرفة :

 

كتوراه في الحقوق ) قسم القانون الجنائي( التي : معادلة الدكتوراه الفرنسية بدرجة الد 2014

والئحته  1972لسنة  49تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 

5/6/2014( بتاريخ 127التنفيذية ، وذلك بقرار المجلس األعلى للجامعات رقم )    

2012 

مرتبةة   بفرنسا( بتقدير جيد جدا مع دكتوراه الدولة في الحقوق من جامعة السوريون )باريس :. 

 الشرف بإجماع اآلراء وتهنئه لجنة المناقشة

وهذا هو أعلى تقدير وال يمةن  اال باجمةاع االراء وفقةا لقةانون تنظةيم الجامعةات الفرنسةى المعةد  

) المؤهالت   
المنح    –العلمية  

(الجمعيات  –  
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حيةةال ال يوجةةد تقةةدير امتيةةا . موضةةوع الرلةةالة هةةو )القتةةد الةةرحيم بةةين الجةةد  و  2006فةةى 

 تطور القانون الفرنسى والقوانين االوروبية( الممارلة : فى ظد

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

européen 

  رنساف  –مونبلية  (التم): دبلوم اللغة الفرنسية من معهد الدرالات اللغوية  2006

ليةة الحقةوق جامعةة مونبليةة ك  –: اجتيا  معادلة درجة الليسانس والماجستير الفرنسةي  2005

 فرنسا  –

اون مةع : دبلوم الدرالات القانونيةة باللغةة الفرنسةية مةن المركةق ال قةافى الفرنسةى بالتعة 2002

   كلية الحقوق جامعة االلكندرية

ات اللغةةةة الفرنسةةةية  )أربةةةع دبلومةةةات( مةةةن المركةةةق ال قةةةافي الفرنسةةةي : دبلومةةة 1997-2000

  لاعة(  800لساعات )اد اجمالى عد  -باإللكندرية 

: دبلوم الدرالات العليا فى القانون العام 1995  

: دبلوم الدرالات العليا فى العلوم الجنائية  1994  

  : ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة االلكندرية 1992
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قانون الجنائي ، كلية الدرالات القانونية : عضو هيئة تدريس )معين( بقسم ال 2016 -2013

 جامعة فاروس باإللكندرية   –والمعامالت الدولية 

لتدريس  –: عضو هيئة تدريس )منتدب( بكلية الحقوق جامعة اإللكندرية  2012-2016

 مقررات القانون الجنائى على النحو التالى :

 )الفصد الدرالي ال اني( : 2016 -2015ربيع       

 ري(ر اختيالي)مقرم الدراسات العليا )دبلوم العلوم الجنائية( ، مقرر القانون الجنائي الدوقس    

 جبارى(مقرر اقسم الدراسات العليا )دبلوم العلوم الجنائية( ، مقرر علم اإلجرام والعقاب)    

 والص واألمفرع اإلسكندرية، الفرقة الثالثة مقرر جرائم األشخا –وحدة التعليم المفتوح     

 األموالفرع دمنهور ، الفرقة الثالثة مقرر جرائم األشخاص و –وحدة التعليم المفتوح     

 ية العامة للجزاء الجنائىالفرقة الثانية مقرر النظر                                                  

  )الفصد الدرالي األو ( : 2016 -2015خريف       

 ارى()مقرر اجب ا )دبلوم العلوم الجنائية( ، مقرر علم اإلجرام والعقابقسم الدراسات العلي    

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

 مة حة العارة بالمصلفرع اإلسكندرية، الفرقة الثالثة مقرر الجرائم المض –وحدة التعليم المفتوح     

 العامة المصلحةبفرع دمنهور ، الفرقة الثالثة مقرر الجرائم المضرة  –لتعليم المفتوح وحدة ا    

 رية العامة للجريمةالفرقة الثانية مقرر النظ                                                   

 

العملية  الخبرات    
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 )الفصد الدرالي ال اني( : 2015 -2014ربيع       

 ى(ر اجبار)مقر علوم الجنائية( ، مقرر علم اإلجرام والعقابقسم الدراسات العليا )دبلوم ال     

 مة حة العارة بالمصلفرع اإلسكندرية، الفرقة الثالثة مقرر الجرائم المض –وحدة التعليم المفتوح     

 قابجرام والع( علم اإلمقدمة القانون الجنائي) فرع اإلسكندرية ، الفرقة االولى –الدولى وحدة التعليم     

 بام والعقاي( علم اإلجرفرع اإلسكندرية، الفرقة االولى )مقدمة القانون الجنائ –المفتوح وحدة التعليم      

 ابام والعقلم اإلجرعفرع دمنهور،الفرقة األولى مقرر)مقدمة القانون الجنائي(  –التعليم المفتوحوحدة      

 قرر النظرية العامة للجزاء الجنائيالفرقة الثانية م                                                           

 ثة مقرر جرائم األشخاص واألموالالفرقة الثال                                                               

 2ية عة مقرر اإلجراءات الجنائالفرقة الراب                                                               

 )الفصد الدرالي األو ( : 2015 -2014خريف       

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

 

 )الفصد الدرالي ال اني( : 2013 -2012ربيع       

 بوعيا ساعات اس 8واقع العملية ب ات)جامعة اإلسكندرية( التمرين  –الفرقة الثانية انتظام              

                                     عة المنصورهعضو هيئة تدريس )منتدب( بكلية الحقوق جام:  2012-2013

 : محامى التئناف امام القضاء المصرى والقضاء الفرنسى  2013

 رنساف -ونبليه مستشار قانونى لشركة )االمواج القرقاء( م:  2005-2010

 فرنسا  –) لو ديلم ( مونبليه  قانونى لشركة : مستشار 2003-2004
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                                                                                           فرنسا   –و اره العمد الفرنسية  –اجتيا  دورة تأهيد المحامين االجانب للعمد فى فرنسا :  2003

 لتجارة و التو يع باإللكندريةشار قانونى و محامى لدى شركة جروب لالم لمست:  1999-2001

 حر باإللكندرية : محامى 1996-1998

 ريةالمحامى بالنقض باإللكند بد الحىععبدا لمنعم  محامى تحت التمرين بمكتب االلتاذ:  1995-1996

 دو  عامج  –: القيد بنقابة المحامين باإللكندرية  1995

 

دكتوراه الدولة في الحقوق من جامعة السوريون )باريس بفرنسا( بتقدير جيد جدا مع مرتبة  

 الشرف بإجماع اآلراء وتهنئه لجنة المناقشة

ى المعد  وهذا هو أعلى تقدير وال يمن  اال باجماع االراء وفقا لقانون تنظيم الجامعات الفرنس

حيال ال يوجد تقدير امتيا . موضوع الرلالة هو )القتد الرحيم بين الجد  و  2006فى 

 الممارلة : فى ظد تطور القانون الفرنسى والقوانين االوروبية(

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

européen 

 األبحاث العلمية

ركة فى فعاليات مؤتمر )المناخ القضائى الداعم لاللت مار( ، المنعقد : المشا 2015

2015فبراير  28 -26بااللكندرية فى الفتره من   

  

: المشاركة فى فعاليات مؤتمر )القانون والعدالة االجتماعية( الذى نظمته كلية الحقوق  2014

فبراير  20 – 19فى يومى  –جامعة االلكندرية بالتعاون مع جامعة جونق هوبكنق بواشنطن  –

2014 

 

االتحادية الفرنسية )حتى الموت نحترم الحياة( و موقعها الرلمى هو: عضو ب 2009-2012   

http://www.jalmalv.org/    

انشطة علمية  
 اخرى

 

http://www.jalmalv.org/
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2006-2012 : حضور و المشاركة فى العديد من المؤتمرات العلمية التى تم تنظيمها فى 
كلية الحقوق جامعة باريس )سوربون و بنتيون دا اساس( و كلية الحقوق جامعة مونبلية و 

القتل بدافع   –كلية الطب جامعة باريس ديكارت ، والتى تتعلق بموضوعات )حقوق االنسان 
حق المريض  -دور الفلسفة فى تكوين العقلية القانونية  –الحق فى الموت بكرامة  –الشفقة 

الطبيب و الفيلسوف ابقراط وتاثيرة فى الطب والقانون( وغيرها من الموضوعات – فى العالج  
 

2012 :  المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الفرنسى التى ترألها االلتاذ الدكتور دديه 
الكار المكلف من رئيس الجمهورية الفرنسية  فرنسوا اوالند  بمقتضى القرار الجمهورى 

حقوق المريض  -بإجراء حوار وطنى حو  )القتد بدافع الشفقة  1220يوليو  17الصادر فى 

مدى عدم شرعية مساعدة المريض مرض الموت على االنتحار( واصدار  –مرض الموت 

التوصيات الال مة و تقديم تقرير شامد لرئيس الجمهورية وتم بالفعد االنتهاء من التقرير فى 

  .2012ديسمبر  18

  

ية الفرنسية ) حق االنسان فى الموت بكرامة( وموقعها الرلمى : عضو بالجمع 2006-2008

 http://www.admd.net/هو  

 

http://www.admd.net/

