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ةالسيرة الذاتي  

 

 Alaa Abd-rabo /عبدربه اعيلإسممحمد  عالء      :           اإلسم

حسنة( ةودالخدمة العسكرية )ق تمامإالخدمة العسكرية :    

  سكندريةإلا، جابر سيدي، حةموس            : العنوان

alaa.abdrabo@pua.edu.eg  or alaa.abdrabo@yahoo.fr 

  : اللكترونىيد االبر

10047022380 :               تليفون  

  العلميةؤهالت الم

  جنائيانون القال قسم ،ساعدمأستاذ ة درجل ةرقيالت:  2019

 عةةجام –رسةالة ال علةىالحكةم و المناقشةة أراء أعضةاء لجنةةإجمةا  ب الحقةو  فةيدكتوراه الدولةة :  2012

 Très honorable avec félicitations بتقدير (افرنس - II)باريس ونالسورب

 سةر  اقتةرا  بعةد اال ائية وال يكةونالسةتننئل الرسةاز وامتميةحة  الللبا مةن  إالي  قةدير وال وهو أعلى ت

كمالأراء أعضاء لجنة  بإجما و ه أوجةه فية بةي يس لجنةة المناقشةة بإعةداد تقريةر يةا  ي  ويقوم رئ ح 

امسةة علةى هةذا التقةدير وذلةب تابيقةا للفقةرة الخ هى اقتضت حصوللتا لرسالةا   وفىالباحز فى التمي  

لتعلةيم وزيةر ا  بقةانون الصةادر مةعةد  بةالقرار الم   يالفرنسةت الجامعا ن تنظيمنوقام   20ادة لمم  ا

 . 20061 أغساس 7فى  سىالفرن والبح  العلمى العالي

الفرنسةةى تاةةور القةةانون  ممارسةةة : فةةى  ةةللابةةي  الجةةد  و الةةرحيمالقتةةل "موضةةو  الرسةةالة هةةو 

 ."األوروبيةوالقواني  

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

( بتاريخ 56والقرار رقم ) 5/6/2014( بتاريخ 127)رقم  للجامعات األعلى المجلسر قرا:  2014

 الجنائيالقانون قسم  -الحقو   فيدكتوراه ة البدرج ة الفرنسيةدكتوراه الدول معادلةب 24/3/2015

                                                 
1Art. 20 

 Le président signe le rapport de soutenance qui est contresigné par 

l’ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l’une des mentions 

suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. 
La plus haute mention, qui est réservée à des candidats aux qualités 

exceptionnelles démontrées par les travaux et la soutenance, ne peut être 

décernée qu’après un vote à bulletin secret et unanime des membres du jury. 

Dans ce cas, le président du jury établit un rapport complémentaire 

justifiant cette distinction. 
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ه والئحت 1972لسنة  49رقم جامعات م التنظينون لقا ضعةخاالت المصرية عاالجامحها تمن التي –

  .يةالتنفيذ

نون العامالقا : دبلوم الدراسات العليا فى 5199  

العلوم الجنائية ا فى : دبلوم الدراسات العلي 1994  

  اإلسكندريةو  جامعة م  كلية الحق  ليسانس الحقو:  1992

  فرنسا  –مونبلية  (ستما)ة ات اللغويعهد الدراسم م ية الفرنساللغة : دبلوم  6200

 فرنسا  –قو  جامعة مونبلية كلية الح  – الفرنسي نس والماجستيرة الليسامعادلة درجاز تياج:  2005

بالتعةاون مةك كليةة الحقةو   الفرنسةى النقافى المركزم   غة الفرنسيةالدراسات القانونية باللوم : دبل 2002

   السكندريةجامعة ا

  -كندرية إلسةةبا نسةةيفرال النقةةافي كةةزمرالمةة  بلومةةات( بةةك د)أر  فرنسةةيةاللغةةة الت : دبلومةةا 1997-2000

 .ساعة( 800ساعات )اجمالى عدد ال

 الخبرات العملية 

 ئم باعما  رئيس القسمقاو ائيالجنلقانون م ابقس ائي المساعدالقانون الجن أستاذ:  ناال حتي -2019

جامعة فاروس   – "كلية الحقو " ت الدوليةمعامالوال القانونيةت الدراساة كلي، عي ()م  

  باإلسكندرية

  – ت الدوليةالدراسات القانونية والمعامالكلية ، عي ()م   الجنائي لقانونبقسم ا مدرس:  2013-2019

  باإلسكندريةجامعة فاروس 

 (اقباس) يةمعة بيروت العربجاحقو  ة البكلي( انتداب جزئيلقانون الجنائى )بقسم ا : مدرس 2014-2018

 حاليا(تعليم الدولي بجامعة اإلسكندرية )ال قسم

  بكلية الشرطة بالقاهرة( انتداب جزئيئى ): مدرس بقسم القانون الجنا 2017-2019

 بالقاهرة شرطةة بأكاديمية اليميب والتنالتدركلية بر م حاض : حتي االن -2017

  جامعة بورسعيد قو الح بكلية( انتداب جزئيى )جنائالقانون ال مدرس بقسم:  حتي االن -2018

 2013- امعة   جالحقوكلية ب( انتداب جزئي) القانون الجنائى ممدرس بقس:  حتي االن

  ةاإلسكندري

الدولي نشروال العلمي جنتااإل  

 حاث :باأل
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 Le statut ambigu de victime devant la Cour pénale بعنوان " باللغة الفرنسيةبح   .1

internationale" ة الدولية"، ئياعليه أمام المحكمة الجن غامض للمجنيني ال"المركز القانو

)مجلة دورية  دريةمعة اإلسكناجدية للبحوث القانونية واإلقتصافى مجلة كلية الحقو  ر منشو

 .2017  عام المجلد النلى، االنان لعددا، محكمة( –صف سنوية ن –لمية ع

عسكرية وطر  م الالسياسة التشريعية في تنظيم ايتصا  المحاكان "بعنوباللغة العربية بح   .2

 ةواإلقتصاديللبحوث القانونية كلية الحقو   بمجلةر مقبو  للنش، "نهام ةدرصاالاع  في األحكام ال

 .2018 ىالنان ددع، المحكمة( –سنوية  نصف –)مجلة دورية علمية اإلسكندرية عة جام

 L'injure en droit pénal français: Regards croisés" ة الفرنسية بعنوانبح  باللغ .3

sur le droit français d'aujourd'hu" تضاربهم  اء أر: نون الفرنسياريمة السب في القج 

ية التى دث القانونية واإلقتصامجلة البحوببو  للنشر قم ،"الحالينسي الفر جنائيال ونحو  القان

 19محكمة( بتاريخ  –نصف سنوية  –ورية علمية لة د  جامعة المنوفية )مجرها كلية الحقودصت

 .2019 مايو

 The right to a fair trial before the European Court"ن اباللغة اإلنجليزية بعنو بح  .4

of Human Rights" منشور، نااألروبية لحقو  اإلنسالمحكمة  ممة عادلة أماالحق في محاك 

 Economics, Law andالواليات المتحدة األمريكية ة الدولية الم حكمة بجلة العلميالم ىف

Policy Scholinck USA  2019النانى يونيو  لدجالمالعدد النانى.  

دراسة  -اإلرهابية  ائمرالج افحةائية في مكإلجرقواعد اة الصوصييبعنوان "غة العربية باللبح   .5

، "فرنسيوالقانون ال 2015سنة ل 94اإلرهاب رقم ن مكافحة وقان ي نة بمقار صيليةتحليلية تأ

جلة دورية )م جامعة اإلسكندريةتصادية انونية واإلقث القللبحوكلية الحقو   مقبو  للنشر بمجلة

 .2018 ىالنان عددال، محكمة( –نصف سنوية  –علمية 

  Individualization of Punishment in French Law بعنوان جليزيةناإل للغةبا بح  .6

 .International Journal of Science and Research (IJSR),Volفى مجلة   شورنم

8, Issue 8, 2019 . 

h1mHQCAoXVIVfiI5cTV4gChMIj/?gclid=EAIaIQobhttps://www.ijsr.net

EAYASAAEgJuvvD_BwGeEA    

" بيئيةالاسة المشر  المصر  الجنائية فى مواجهة الجرائم سيبعنوان "ة باللغة العربيبح   .7

ون   "القانر البحمخب صدرهاحكمة يولية مددورية  –لمقارنة ا ةبمجلة الدراسات القانونيمنشور 

الرابك العدد  ،فلحسيبة ب  بوعلى الش ةعياسية جامبكلية الحقو  والعلوم الس "مقارنال الخا 

 .، دولة الجزائر(2016)ديسمبر 

https://www.ijsr.net/?gclid=EAIaIQobChMIjfiI5cTV4gIVAoXVCh1mHQGeEAAYASAAEgJuvvD_BwE
https://www.ijsr.net/?gclid=EAIaIQobChMIjfiI5cTV4gIVAoXVCh1mHQGeEAAYASAAEgJuvvD_BwE
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" منشور فى يةالجنائ لعدالةا تحقيق في الحدينة اإلثبات أدلة دور"بعنوان  ةباللغة العربي بح  .8

 .6120، ديسمبر 4، عدد 1مجلد  -الشرعي  والاب يةائجنلاألدلة اة لعلوم بيرالمجلة الع

دراسة  – صريمفي القانون ال المواجهة الجنائية لجائحة كوروناان "نوبع ةلعربيباللغة ا بح  .9

 األو  لي الحواريالملتقي العلمي الدو به في فعالياتكة تمت المشار، "مقارنة نقدية تحليلية

 نظمته كلية الحقو  جامعة بورسعيد لذي، انا"وروك ئحةلجا اديةتصواالقبعنوان "االبعاد القانونية 

  .2020 أغساس 17/18في  Webexصة منعبر ي " "اون ال

 : المؤلفات 

 .2020 باإلسكندريةجامعية ، دار المابوعات الدروس في علم االجرام .1

2. Le Doit Pénal Général 2018سكندرية إلبا الفت عة ماب 

3. La pénologie "Réflexions autour de la peine et son application" مابعة 

 .2017 ريةسكندروس باإلاف

4. La Criminologie  2016 طة بالقاهرةماابك كلية الشر. 

 

 2020/2021لعام الدراسي ل ناقشة الرسائل العلميةم

  الدكتوراهرسائل:   

ب بي  التجريم رهااإل " رسالة دكتوراه بعنوان عليالحكم و المناقشة لجنة عضو : 2020ديسمبر  -١ 

 ،ا حمد كموليد م /لباح ا  ة ممقدم ،"ةسينررية مقارنة بالتشريعات الفالمص التشريعات الوقاية فيو

 .2020 ديسمبر 9بتاريخ  ،اإلسكندريةعة ية الحقو  جاملك

 "الشرعية الجنائية علي رسالة دكتوراه بعنوانالحكم و المناقشة ةلجن عضو:  2020ابريل  -٢ 

بتاريخ  ،اإلسكندريةعة ة الحقو  جامذكي هندي، بكلي محمد سامي /لباح ا مقدمة م  ،الموضوعية"

 .2020 يلبرا 18

 ر:لماجستيرسائل ا 
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ل األموا  في غسجرائم  " بعنوان ماجستيرعلي رسالة الحكم و المناقشة لجنة عضو:  2020ديسمبر  -٣

قو  ، بكلية الحيفة األلوسمت يليندي حك /ةلباحنا مقدمة م  ،"القانون العراقي )دراسة مقارنه(

  .2020 ديسمبر 27بتاريخ  ،ندريةاإلسكعة جام

دائل العقوبات السلبية ب" بعنوان ماجستيرعلي رسالة حكم لاو المناقشة لجنة عضو:  2020 نوفمبر -٤

مصافي عقيل حس   /لباح ا مقدمة م  ،"(هائي العراقي )دراسة مقارنجنللحرية في التشريك ال

 .2020 برفمنو 14بتاريخ  ،ةاإلسكندريعة ة الحقو  جامكلي، بيالنجد

المسئولية الجنائية للجرائم " بعنوان يرستماجة رسالعلي الحكم و ةناقشالم لجنة عضو : 2020 كتوبرا -٥

بتاريخ  ،اإلسكندريةعة ، بكلية الحقو  جامسالم عباس الصباغة هال /ةلباحنا مقدمة م  ،"ضد االنسانية

 .2020 اكتوبر 29

حكمة نحو ايتصا  م" بعنوان ماجستيرعلي رسالة م الحكو المناقشة لجنة عضو:  2020 اكتوبر -٦

، بكلية الحقو  حسي  عباس حميد المولي /لباح ا مقدمة م  ،"المعلوماتية ئملجراصة باية ياالكترون

 .2020 اكتوبر ،سكندريةاإلعة جام

قاضي لاة الحدود س" بعنوان ماجستيرسالة علي رالحكم و المناقشة لجنة عضو:  2020 اكتوبر -٧

عة و  جامة الحقلي، بكالويتفحسي  حمزه علي ال /لباح ا م  ةممقد ،"قوبةعائي في تفريد الالجن

 .2020 راكتوب ،اإلسكندرية

الشهادة في التشريك " بعنوان ماجستيرعلي رسالة الحكم و المناقشة لجنة عضو:  2021فبراير  -٨

 ةع، بكلية الحقو  جامنعمان ادنوز ه رهون / حالبا م  مقدمة ،"مقارنةسة راد –زائي العراقي الج

 .25/2/2021 ،اإلسكندرية

الحماية ماجستير بعنوان "على رسالة  لجنة المناقشة والحكم: عضو  2021يونية  جامعة البحري  -9

فاطمة عاد  جاسم "، مقدمة م  الباحنة في التشريك البحريني والمقارن لألثارالجنائية الموضوعية 

 .2021يونية  23الموافق  األربعاء، في هللاما  

2020/2021لعام الدراسي ئل العلمية لساالرى عل فاالشرا  
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رقم  اإلرهابفي  ل قانون مكافحة ضمانات العدالة  على رسالة دكتوراه بعنوان " : االشراف 2021ابريل 

 .اإلسكندريةالحقو  جامعة  يةكلن، صفوت سعيد محمد رمضا"، للباح / ٢٠٢١٥لسنة  ٩٤

 أنشاة علمية دولية 

icy l, Law and PoEconomicsةجلم تحرير سليارجى وعضو مج حكمم -

itorialTeamt/edaboup/p/elhphttp://www.scholink.org/ojs/index.  

ئة هيلاالعلمى على المستو  الاالبى وأعضاء هيئة التدريس و عاون للتباد كو  تبروتو سقمن -

 Sciences Po جامعةو معة فاروسادولية بجلقانونية والمعامالت الاية الدراسات ة بي  كلونعالما

 lille.com-spoence.sciww://wptht Lille مارس  20ذ  تم توقيعه بتاريخ وال رنسافى ف

2019. 

 l’École Doctorale de Droitوسط  لشر  األاى و  فى للحقالللمعهد الع المجلس العلمىعضو  -

au Moyen-Orient (EDDMO)  األيير للمجلس المنعقد  السنو  اإلجتما والمشاركة فى

 سافرنرسيليا بفى مدينة م Aix Marseilleة جامعب 2018أكتوبر  5بتاريخ 

Oery=EDDMorient/recherche/?qu-ne.auf.org/moyhttps://www  

لذ  ا اشر للقانون فى دو  حوض البحر األبيض المتوسطر الدولى العؤتمالمالمشاركة فى فعاليات  -

فى فرنسا بالتعاون مك المعهد العالى للحقو  فى  Aix en Provenceالحقو  جامعة  ةكليظمته ن

 l’École Doctorale des Juristes de laمتوسط بيض الألدو  حوض البحر ا

Méditerranée (EDJM),،  تحت عنوان« Droit et civilisation en Méditerranée 

 : vers une culture juridique commune ? »    2018وبر أكت 5لى ا 3فى الفترة م  

  فى فرنسا.

حكم  -  .اليبي – هتة مصرامعبمجلة الساتل العلمية الم حكمة بجا يارجيم 
فاروس جامعة  – بكلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية يةقات الخارجلجنة العالعضو  -

 .إلسكندريةبا

فاروس جامعة  –لدولية نية والمعامالت اات القانوسلدراابكلية  العالقات الفرانكفونيةمنسق  -

 .باالسكندرية

 

 رئاسة وعضوية اللجان

  2025 – 2020 اروسامعة فلج راتيجيةاالست اةالخ اعداد لجنةعضو.     

 2024 - 2019لجامعة فاروس  العلميبح  لل الخاة االستراتيجية اعدادنة جل عضو 

 تى األنح 2018ذ من الدوليةت معامالونية والانالق تالدراساية بكل الدراسات العليا منسق. 

  حتى األن. 2018 ذمن يةت الدولالعاموالم بكلية الدراسات القانونية مدير وحدة ضمان الجودةنائب 

http://www.scholink.org/ojs/index.php/elp/about/editorialTeam
http://www.sciencespo-lille.com/
https://www.auf.org/moyen-orient/recherche/?query=EDDMO
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  منذ  دوليةت الامالعية والمات القانونراسبكلية الد اتر أعما  االمتحانيوتسي نترو الك لجنةرئيس

 حتى األن. 2016

 حتى  2015منذ  دوليةوالمعامالت القانونية الت ابكلية الدراس رثزمات والكوااأل ارةلجنة إد منسق

 األن.

  ألن.حتى ا 2016منذ  ةعجامالب يةاسرات الدرلمقرملفات ا لجنة فحصعضو 

 حتى األن. 2016لية منذ والت الدموالمعا ات القانونيةسية الدراكلب لجنة المراجعة الدايلية عضو 

  2019منذ  ائي بالجامعةتدباال التأديبمجلس عضو. 

 األن. ىحت 2014منذ  لكليةبا االبتدائيلس التأديب مج عضوية 

 االن حتى 2019 ابريل 15 منذعة مالجا بكليات رو لكنتا  اعماجعة أمرة جنل عضو . 

 األن. حتى 2017ائها فى منذ انشالميدانى  وحدة التدريب نائب مدير 

 األن.ى تح 2015منذ  القيادة والحوكمة لجنة مقرر 

  االن ىحت 2016منذ  بالجامعة لتفاعلىا ملتعلينة متابعة الجعضو. 

 باالالد بات اتحانتخااللجنة العليا لإلشراف على ا عضو. 

 العام الدراسى  دوليةت القانونية والمعامالت الية الدراساكلب بيةاألنشاة الاال لجنة يسئر

2016/2017 

  ةان الجودلمركز ضم ابكلتا لتدريسائة ضاء هيعأتقييم أداء متابعة لجنة عضو  
 

وورش العمل التدريبية الدورات  

 .2021يونية  8"بتاريخ  Metics Researchورشة عمل بعنوان"  -:  2020-2021 

تصميم  "Design and Production of Digital Content"ورشة عمل بعنوان -

 .2020نوفمبر  14/15الموافق  واألحد، يومي السبت حتوي الرقميالم وإنتاج

ت مهارا" Effective Leadership Skills" انبعنو "اون الي " ملشة عور  - : 2019-2020

 .2020يونية  20/21الموافق  السبت واالحديوميي عالة الف القيادة

 Research Project, Proposal, Planning and" ننوابع ون الي ""ا شة عملور -

Management "2019 /25/11ريخ بتا. 

بجامعة يم لر التعتاويكز رالتى نظمها م" Beating Cheatingة عمل بعنوان "ورش - : 2018-2019

 2019-5-8يخ بتارفاروس 
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د ادعاإل زا مركى نظمهلت" وااإلعداد المهنى وريادة األعما  مركزب إعداد مدربي دورة " -

والنالثاء الموافق  2019-3-12ثاء الموافق ما  يومى النالألعة ادالمهنى وريا

                امعة فاروسبج 19-3-2019

م اوير التعليتها مركز نظم التى" Writing Scientific Papers عمل بعنوان " شةور -

  2018-12-17بجامعة فاروس بتاريخ 

الهيئة " التى نظمتها العالىيم معاهد التعلت وليام الذاتى لكقويتلان "ونية بعتدريب رةدو -:  7201-2018

 .2018فبراير  7 لىإ 5رة م  فى الفت م واالعتمادة التعليالقومية لضمان جود

بجامعة تاوير التعليم نظمها مركز التى " Negotiation Skills" ناوبعنورشة عمل  -

 2018-4-16فاروس بتاريخ 

بجامعة ليم تاوير التعكز را مظمهوالتى ن" The Good Leader" نابعنو ملورشة ع -

 .2018-4-23فاروس بتاريخ 

مركز نظمها  والتى"   ationcScientific Publinational Inter" نابعنوعمل  ورشة -           

 2017-12-11اريخ عة فاروس بتبجامعليم الت تاوير

 والتى" Self Archiving and Proper Scientific Writing " نابعنوورشة عمل  -

 2017-12-4بجامعة فاروس بتاريخ تعليم تاوير المركز ا مهنظ

ودة ركز ضمان الجمالتى نظمها  "مت التعليم والتعلستراتيجياإعداد ا"ن ابعنوورة د -:  2016 -2015

 .عة فاروسبجام

معة دة بجان الجوما" التى نظمها مركز ضنظم االمتحانات وتقويم الاالب"ن ابعنودورة  -

 .اروسف

التى نظمها مركز  "قررات وتقويم نواتج التعلمتوصيف البرامج والم"بعنوان دورة تدريبية  -

 فاروس.ضمان الجودة بجامعة 

 continuous professional development course in "ن ابعنو عمل ورشة -

pedagogy  "تاوير التعليم بجامعة فاروس التى نظمها مركز 

 اوير التعليم بجامعة فاروست ا مركزالتى نظمه "Learning Styles " نبعنول عمورشة  -

التعليم بجامعة تاوير  ظمها مركزالتى ن "Interactive Learning " بعنونورشة عمل  -

 سوفار

  التى نظمها مركز "Motivation Strategies and Feedback " ناوبعنورشة عمل  -

 تاوير التعليم بجامعة فاروس

تاوير التعليم بجامعة  زركالتى نظمها م "Academic Integrity" ونبعنمل ع ورشة -

 فاروس

تاوير  مها مركزالتى نظ "Syllabus Design and Construction" نابعنوورشة عمل  -

 وسفارة ليم بجامععالت

تاوير التعليم بجامعة  لتى نظمها مركزا" Managing Lectures" نابعنوورشة عمل  -

 فاروس
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اوير التعليم بجامعة ت ى نظمها مركزالت" Student Assessment" ناعنوب ة عملورش -

 فاروس

 عليم بجامعةتان جودة المركز ضم ى نظمهاالت" يير األكاديميةالمعال بعنوان " : ورشة عم 2014-2015

 روسفا

ودولية( )محلية يةعلمال المؤتمرات  

  

قانونية واالقتصادية بعاد الن "االبعنوا ألو ا لحواريلي االملتقي العلمي الدوفعاليات في  المشاركة : 2020

، Webexعبر منصة ن الي " "او ، الذي نظمته كلية الحقو  جامعة بورسعيدنا"وروك لجائحة

في  حة كورونانائية لجائالجالمواجهة  نوان "عبورقة بحنية ب ،2020 أغساس 17/18في 

 ."مقارنة نقدية دراسة تحليلية – القانون المصري

لتوعية النفسية ل Two   Step مؤتمري لالتشريعي والقانون حورالميات ي فعالف شاركةالم : 2019

 .2019 برمديس 7ية فى ركندامعة اإلسجبقاعة المؤتمرات قد المنع ييل السلوكوالتعد

لتوعية النفسية ل Step by Stepمؤتمر ي لالتشريعي والقانونحور المات اليي فعالمشاركة ف : 2019

يونيو  22إلى  21كندرية فى الفترة م  امعة اإلسجرات بقاعة المؤتمعقد منال يكيل السلووالتعد

2019. 

قد منعال امالت الدوليةعلقانونية والماة الدراسات يلكل السنو مر للمؤت امةعالقات العرئاسة لجنة ال:  2019

ان بعنو 2019مايو  2خميس الموافق اروس باإلسكندرية يوم الجامعة فلمؤتمرات ببقاعة ا

عاليات فوالمشاركة فى  المائي لجمهورية مصر العربية"لسياسية لألم  ؤية القانونية والر"ا

 .المؤتمر

  المتوسط يضاألب  حوض البحر ود للقانون فى رلدولى العاشاؤتمر المليات فى فعاكة المشار : 2018

 Droit et »ان تحت عنو ،فى فرنسا Aix en Provenceحقو  جامعة كلية ال نظمتهلذ  ا

civilisation en Méditerranée  : vers une culture juridique commune ? »  

  سا.ى فرنف  2018أكتوبر  5الى  3ى الفترة م  ف

 لاب الشرعيائية واألدلة الجنلعلوم ا بكرالالعربي الدولي ا رالمؤتم"اليات عمشاركة فى فل: ا 2018

ASFSFM2018 "  ية تعاون مك الجمعمنية بالرياض بالأللوم انايف للعالذ  نظمته أكاديمية

، 2018مبر نوف 29لى إ 27رة م  رعى، المنعقد فى الفتالعربية لعلوم األدلة الجنائية والاب الش

 اإلثبات لةأد على ر  الحصو ط   "بعنوان مى عودية، ببوستر علسكة العربية الللرياض بالممافى 

 ".ينةالحد الجنائى

البيئى والتنمية المستدامة فى  األم ات ل  حو  : "رهانلتقى الدولى النالمايات فى فعال المشاركة : 2017

 حنيةببورقة ،  2017 نوفمبر 16و  15نظم يومى : الم   ،ة "ثيق الدوليريعات الوطنية والمواالتش

 بكلية الحقو  والعلوم ".واجهة الجرائم البيئيةية فى مصر  الجنائالمشر  المسة سيابعنوان "

اون مك مخبر القانون الخا  المقارن ى بالشلف بالتععة حسيبة ب  بوعلامج -ة السياسي

 ية.اطية الشعبية الجزائرية الديمقربالجمهور
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لعمل اديمى فى امهنى واالكال األداءان "تاوير وبعن  مؤتمرا  مفعاليات وأع : المشاركة فى 2017

 1مبر حتى سبت 30قد بتاريخ نع" الملقانونيةوالنقافة ا األداءفى  21مهارات القرن  -قانونىال

 iLAW.والذ  نظمته باإلسكندرية  2017بر أكتو

الشرعي بعنوان  باوال الجنائية ةاألدل لعلوم الناني العلمي لعربيا ىالملتق"ات : المشاركة فى فعالي 2016

مته الذ  نظ  "لعربيا رعي في الوط دلة الجنائية والاب الشعلوم األم ومعايير و توحيد نظحن"

 "نية بعنوان ، بورقة بح 2016نوفمبر  9و  8ياض فى الفترة م األمنية بالرديمية نايف للعلوكاأ

 ".   الجنائية ةلالعدا تحقيق يف دينةالح اإلثبات ةأدل دور

إلسكندرية فى الفترة ، المنعقد با "لالستنمارالداعم خ القضائى المنا"تمر مؤ شاركة فى فعالياتم: ال 2015

  المصرية.ه وزارة العد  والذ  نظمت 2015 يرفبرا 28 -26  م

جامعة  –  ته كلية الحقوذ  نظمال "الجتماعيةالقانون والعدالة ا" مؤتمر فى فعالياتالمشاركة  : 2014

 .2014فبراير  20 – 19مى فى يو –ا  بكنز بواشنهو ون مك جامعة جونزابالتع سكندريةاإل

ى تم تنظيمها فى كلية الت)فى فرنسا(  مؤتمرات العلميةالد م  فى العديحضور والمشاركة :  2011-2013

كلية الاب  وامعة مونبلية حقو  جال اس( و كليةوربون و بنتيون دا اسالحقو  جامعة باريس )س

 الحق –قتل بدافك الشفقة ال  – ناإلنساقو  موضوعات )حق بارت ، والتى تتعلكامعة باريس ديج

الابيب  –ريض فى العالج حق الم -نونية وي  العقلية القاتكة فى ر الفلسفدو –فى الموت بكرامة 

 وعات.الموض م  ون( وغيرهافى الاب والقان أثيرهوتوالفيلسوف ابقراط 

  تالندوا

المسئولية الجنائية بعنوان " ة فاروسجامع لهندسةا ندوة بكليةفي  رةاضمحاء والقرة ادا:  2019

 .2019 ركتوبا 22لنالثاء ا ،"و س والمقالتأديبية للمهندوالمدنية وا

 ،"ئيةلجناق العدالة اندوة بعنوان "دور الاب الشرعي في تحقيفي  محاضرة بإلقاء المشاركة:  2019

 .2019ديسمبر  17 خفاروس بتاري ةجامعبمسرح 

مي " يوالقضائية الاريق للعمل بالو ائفلخريجي  لسو  العمل بعنوان "رة لتأهيل ادوتنظيم :  2019

 .2019ابريل  16اء ثوالنال 2019مارس  26 ثاءالنال

ن انهور تحت عنونون بدملشريعة والقازهر الشريف والتى نظمتها كلية ا: المشاركة فى ندوة األ 2018

-12-25" يوم النالثاء الموافق غاياتها . رؤيتها ... منهور .. تاريخهابدوالقانون  عةيشركلية ال"

2018. 

نونية لالعالمى والصحفى فى  ل قانون الصحافة قاالمسئولية الان "نوعة بة فى ندوإلقاء محاضر : 2018

تعاون مك البس جامعة فاروبالت الدولية والمعامت القانونية " والتى نظمها كلية الدراساجديدال

 .2018-10-16، يوم النالثاء الموافق  لية االعالمك ة االعالم فى مقرليك
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" والتى نظمها اتحاد طالب كلية التحصيلة ليب التعلم وكيفيساأن "وة بعنواندمحاضرة فى  إلقاء : 2018

  .2018-3-13فق النالثاء المويوم ا، بجامعة فاروسالقانونية والمعامالت الدولية  الدراسات

" يعىج الابالمسئولية المدنية والجنائية اليصائى العال" ندوة بعنوانى محاضرة ف وإلقاء رةإدا:  2018

ية ن مك كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولاوج الابيعى بالتععاللة امتها كليالتى نظ

 .2018-2-27لموافق بجامعة فاروس يوم النالثاء ا

الجنائية فى التحقيق  مة والمحاكمعادور النيابة ال" انندوة بعنو فى رةمحاض إلقاءو إدارة:  2017

ة بالتعاون مك دسنظمتها كلية الهنى توال" هندسي المهنية للم ممارساتوالمحاكمة ع  جرائم ال

 .2017-12-12فق النالثاء المويوم االت الدولية بجامعة فاروس كلية الدراسات القانونية والمعام

( فى نت بي  التقنية الحدينة والقانونمو  واالنترمحجرائم البعنوان )ة ركة فى ندوشامال: تنظيم و 2016

 معة فاروس.جاعامالت الدولية بلماة والقانونيية الدراسات بكل 11/4/2016

ية الدراسات بكل 15/3/2016( فى هانقذ حيايهيه وتدريبية بعنوان ): تنظيم والمشاركة فى دورة توج 2016

 بجامعة فاروس يةمالت الدولعاماللقانونية وا

ى ( فمعانىمنانى حروف و –قران ال –رائعة االعجاز لمشاركة فى ندوة بعنوان ): تنظيم وا 2015

 .سات القانونية والمعامالت الدولية بجامعة فاروسرابكلية الد 15/12/2016

 

أير  علمية ةأنشا  

 L'Association française de droit (AFDP)لقانون الجنائىة الفرنسية لعيالجمعضو :  2019

lapén رسمى لوموقعها اgl.ornaancepehttp://www.fr 

 .ون الجنائىالجمعية المصرية للقانو عض:  2018

 هوا الرسمى موقعهو حياة(الترم )حتى الموت نح ة الفرنسيةاالتحادي: عضو  2009-2012

http://www.jalmalv.org/          

 و وموقعها الرسمى ه "بكرامةى الموت حق االنسان ف" الجمعية الفرنسية: عضو  2006-2008

http://www.admd.net/ 

 

 

 

 

 

http://www.francepenal.org/
http://www.jalmalv.org/
http://www.admd.net/
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 المهارات

 األم اللغة    : بيةرلغة ع 

   (اتاللهجة ومحادثة بجميك )قراءة وكتاب ةمية : اجادة تالغه فرنس 

  جيدة جدا : إنجليزيةلغة 

                             اللغة

 ب اآللى اجادة تامة حاسالاستخدام ة جادإ 

 MS: Word- Excel- Power point - Internet Explorer 

 

 الحاسب

 

 اير 

  االتصا معلومات 
  اإلسكندرية، جابر سيدي، حةموس                

38047022100                : محمو   

     alaa.abdrabo@yahoo.fr or alaa.abdrabo@pua.edu.eg   : البريد االلكترونى 
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