
  c.vالسيرة الذاتية   

: البيانات الشخصية  

 محجوبو االســــم : إيمان السيد عرف

 الجنــسية : مصرية 

 الــديانة : مسممة

 كمية الحقوق جامعة الساداتبأستاذ مساعد فمسفة القانون وتاريخو الوظيفة الحالية : 

 الجيزة -محل االقامة : اليرم 

  dr.eman@law.usc.edu.eg :البريد االليكترونى 

:المؤىالت العممية   

 بتقدير عام جيد .  1986ـ ليسانس حقوق ـ جامعة طنطا ـ مايو 1

 ـ بتقدير عام جيد .  1987مايو  ـ دبموم قانون جنائى ـ جامعة عين شمس ـ2

 . 1994ـ ماجستير الحقوق ـ جامعة القاىرة ـ عام 3

  . ـ بتقدير عام جيد جدا   2222ـ دكتوراه الحقوق ـ جامعة القاىرة ـ عام 4

-:التدرج الوظيفى    

 .  71219ـ محامية ومقيدة أمام محكمة النقض واالدارية العميا برقم قيد 

 .1999عام  -جامعة حموان  -. مدرس مساعد قسم فمسفة القانون كمية الحقوق 



بتاريخ  1168وفقا لمقرار الوزارى رقم  -كرتاريةــالى لالدارة والســـــــــ مدرس قانون بالمعيد الع

16  /8  /2221  . 

وفقا لمقرار الوزارى  -2227أستاذ مساعد قانون بالمعيد العالى لالدارة والسكرتارية منذ عام .

 . 2227بتاريخ  2444رقم 

 .2214منذ عام    -ات جامعة الساد -أستاذ مساعد فمسفة القانون وتاريخو كمية الحقوق.

 .2215.أستاذ فمسفة القانون وتاريخو كمية الحقوق جامعة السادات منذ عام   

2216/ 2215منذ عام  مجتمع والبيئووكيل كمية الحقوق جامعة السادات لشئون ال  

.2215رئيس قسم فمسفة القانون وتاريخو كمية الحقوق جامعة السادات منذ عام     

2217/  2216منذ عام   مجتمع والبيئومعة السادات لشئون الوكيل كمية الحقوق جا  

:الخبرات المينية   

 .  1987العمل بالمحاماة منذ عام ـ 

 2221منذ عام  -القاىرة  – لالدارة والسكرتاريةبالمعيد العالى  مادة فمسفة القانونـ تدريس 

 .2213وحتى 

 . العالى لالداره ـ منسق لجنة المتابعة الخاصة بوحدة الجودة بالمعيد

 .العالى لالدارهعضو لجنة الخطط والمناىج بالمعيد . 

 عضو اتحاد المحامين االفارقة . .



 ة الساداتجامع –الحقوق  رئيس لجنة التخطيط االستراتيجى بكمية.

 عضو المجمس التنفيذى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بجامعة السادات

 جامعة السادات  -نائب رئيس العيادة القانونية كمية الحقوق 

 جامعة السادات -عضو مركز التحكيم واالستشارات القانونية كمية الحقوق 

 -:ا : المؤتمرات والندوات خامس

 .  2222ة فى افتتاح المجمس القومى لممرأة عام ـ المؤتمر القومى لممرأ1

ـ المشاركة فى ندوة جمعية الديموجرافيين المصريين "ايدا" التى عقدت بمقر الجمعية عام 2

2227 . 

ـ المشاركة فى المؤتمر السنوى لجمعية الديموجرافيين المصريين "ايدا" بمعيد الدراسات 3

 2228جامعة القاىرة عام  - والبحوث االحصائية

المرأة فى مواقع ـ المشاركة فى المؤتمر الدولى االول لممجمس القومى لممرأة تحت عنوان "4

مدينة  مركز القاىرة الدولى لممؤتمرات  لمعدالة االجتماعية "والذى عقد بمقرالقيادة تحقيقا 

 . 2229نصر ـ مارس 

العالى  بوحدة الجودة بالمعيد ودة الجوحدة ـ حضور العديد من ورش العمل الخاصة ب5

 . جامعة السادات  –الحقوق  بكميةوكذالك  لالداره
 

 :: المؤلفات العممية سادسا 



 . 1987ـ بحث بعنوان "جريمة الزنا " 1

 .  1988ـ بحث بعنوان "نظرية الضرورة" 2

سة ـ بحث منشور بعنوان "تطور القضاء فى مصر وأثره عمى المنازعات المختمفة ـ درا3

 . 2221 – تاريخية

العصرين الفرعونى ـ بحث منشور بعنوان "المركز القانونى واالجتماعى لممرأة المصرية فى 4

 .  2222 –تطبيق مبدأ المساواه عمييا" ـ دراسة تاريخية مقارنة  والبطممى ومدى

 .   2223- ـ بحث منشور بعنوان "المرأة ووالية القضاء" ـ دراسة مقارنة5

  - ر بعنوان "النظام االدارى فى الدولة االسالمية بين الفكر والتطبيق "ـ بحث منشو 6

2224  . 

    2225 - ـ بحث منشور بعنوان "العنف ضد المرأة ميراثا تاريخيا معاصرا ـ دراسة تحميمة "7

         2227 - ـ بحث منشور بعنوان "فمسفة الفكر الصييونى ومدى تأثره بالشريعة الييودية "8

 . 2228 -  حقوق والحريات بين االصالة والمعاصرةال -9

 .2229 -المركز القانونى واالجتماعى لممرأة المسيحية   – 12

 . 2229 - المركز القانونى لمرقيق بين الماضى البائد والواقع المعاصر –  11

 .2211 –فمسفة النظم العقابية فى اليند ومدى إنعكاسيا عمى وضع المرأة  – 12

 .2212  - المجتمعات القديمةوأثرىا فى ة النظم العقابية فمسف – 13



 -مبدأ الفصل بين السمطات ومدى تطبيقو فى الدولة اإلسالميو ) دراسة تحميمية ( -14

2213 . 

الجــذور الفمســفية والقانونيــة لحقــوق اإلنســان وحرياتــو فــى الحضــارات الشــرقية القديمــة  - 15

 .2213 )دراسة تاريخية(

 . 1994 دراسة تاريخية مقارنو –وبة الزنا فمسفة عق – 17

 .2222 دراسة تاريخية مقارنو -الزواج وحقوق المرأة فى المجتمعات القديمة  – 18

 . 2214 )دراسة تاريخية( القانون الرومانى ومدى تأثره بالقانون الكنسى - 19

 . 2215المسئولية التقصيريو فى القانون الرومانى والقانون االنجموسكسونى  – 22

 . 2216 )دراسة مقارنة( التحكيم في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية – 21

 . 2217بورصة االتجار فى البشر وعالقتيا باليجرة غير الشرعية  – 22

 

 الدراسية : المؤلفات سابعا :

 مبادىء القانون المدنى -

  مبادىء القانون المدنى والتجارى -

 اساسيات االدارة العامة -

 ن االفراد ) تشريعات اجتماعية (ادارة شئو  -

 تاريخ القانون المصرى  -



 العصر الفرعونى تاريخ القانون المصرى  -

 تاريخ القانون المصرى العصر البطممى -

 فمسفة النظم االجتماعية والقانونية  -

 فمسفة النظم القانونية و االجتماعية -

 الصيغ القانونية لمعقود  -

 دورات تدريبيو : ثامنا

 وجيا في التدريساستخدام التكنول -

 ميارات التدريس الفعال -

 إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث -

 إدارة التغير -

 التفكير اإلبداعى -

 آداب وسموك المينة فى العمل الجامعى -

 أدارة فريق بحثى -

 إدارة الوقت  -


