
                            السيرة الذاتية
 

  محمود أحمد طه محمود: االسم 
 30/3/1954 :تاريخ الميالد 

 مصري: الجنسية 
 –المنصـورة  -أمـام اسـتاد الجامعـة  -المتفـرع مـن شـارع جيهـان  - الشـرقاويشارع  48 :العنوان 

 .مصر
 050/  2375898  -  050/ 2231240 :منزل :  تليفون
   040/ 3350482 -  3350481/040 :عمل          

                      040/  3350483: فاكس 
   0121620829: موبايل  

 droitpenal1990@hotmail.com:  االلكترونيالبريد 
 

 :المؤهالت العلمية  
  1976 -طة أكاديمية الشر  –ليسانس حقوق وشرطة  -
 1977 –عين شمس  – الجنائيالقانون  فيدبلوم الدراسات العليا  -

 1978 –المنصورة  –القانون العام  فيدبلوم الدراسات العليا  -

 1990 –عين شمس  – جنائيقانون  –الحقوق  فيدكتوراه  -

 

 : الوظيفيالتدرج  
 .1983 إلى 1976الفترة من  فيباألمن العام بوزارة الداخلية ضابط شرطة  •
 .1990 إلى 1983الفترة من  فيحقوق طنطا بكلية المساعد  الجنائيالقانون مدرس  •
 .1996 إلى 1990الفترة  فيبكلية حقوق طنطا   الجنائيمدرس القانون  •
 . 2001 إلى 1996الفترة  فيالمساعد بكلية حقوق طنطا  الجنائيأستاذ القانون  •
 . 2001ء من ابتدا بكلية حقوق طنطا  الجنائيأستاذ القانون  •
 .2005 إلى 2003الفترة  فيبكلية حقوق طنطا  الجنائيرئيس قسم القانون  •
 .2005 ابتداء منلشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وكيل كلية الحقوق •
 . 2005ابتداء من   كلية حقوق طنطا  – الخدمة العامة إدارةنائب رئيس مركز  •
 .2005ابتداء من   اكلية الحقوق  طنطب مدير مركز الخدمة العامة •
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 . 2006ابتداء من وق طنطا بكلية حق رئيس وحدة الجودة واالعتماد •
 . 2004ابتداء من بكلية حقوق  طنطا رئيس لجنة البيئة وخدمة المجتمع  •
 .2005 إلى 2002الفترة من  فيبكلية حقوق طنطا رئيس لجنة المكتبات   •
 . 2005ابتداء من طنطا عضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة  •
 .2005ابتداء من عضو مجلس الخدمة العامة بجامعة طنطا   •
 .2001ابتداء من مجلس تأديب الطالب األعلى بجامعة طنطا عضو  •
 . 2005 إلى 2004الفترة  فيعضو مجلس تأديب العاملين بالجامعة  •
 .2006ابتداء من عضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس  •
 .2002بتداء من االمحامى بالنقض  •
 . 27/7/2008وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ابتداءا من  •
 

 :  إليها اإلعارةتم االنتداب أو    التيالجهات  
 :بالمنصورة  التجاري الفنيالمعهد  -1
 .1983/ 1982عام  التجاريتم تدريس مادة القانون  -
 :كلية الحقوق جامعة المنصورة  -2
 إلــى 1991الفتـرة  فـيمرحلـة الليســانس  –القســم العـام  – جنـائيالتـم تـدريس مــادة القـانون  -

1993. 
مرحلـة الدراسـات  –القسـم الخـاص  – الجنـائيالسياسة الجنائيـة والقـانون  مادتيتم تدريس  -

 . 2002 إلى 1999الفترة  فيالعليا 

 : المملكة العربية السعودية  –كلية الملك فهد األمنية بالرياض  -3
الفتـــرة  فـــي الجنـــائي، التحقيـــق  الجنـــائي، علـــم االجتمـــاع  اإلجـــرامعلـــم : تـــم تـــدريس مـــواد  -

 .1999 إلى 1994
 :السعودية  –الرياض  –للدراسات األمنية  العاليالمعهد  -4
، الرقابــة علــى الســجون لــدورات  الجنــائي، التحقيــق  الجنــائياالجتمــاع : تــم تــدريس مــواد  -

 .1999 إلى 1994الفترة  فيدعاء وهيئة التحقيق واال الجنائيوالبحث  اإلداريةالقيادة 
 : العربية المتحدة  اإلماراتبجامعة  نوالقانوكلية الشريعة  -5
العــــام  فــــيالجنائيــــة  اإلجــــراءات،  -القســــم العــــام  – الجنــــائيالقــــانون  مــــادتيتــــم تــــدريس  -

 ) .أستاذ زائر (  2003/ 2002 الجامعي
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قــدرات أعضــاء  ضــمن مشــروع تنميــة  تــم الحصــول عليهــا    ىالتــالــدورات التدريبيــة  
 : هيئة التدريس والقيادات بجامعة طنطا  

 22/9/2004-21الفترة من  فيالجوانب القانونية دورة  -
 .29/9/2004-27الفترة من  فيدورة اتخاذ القرارات وحل المشكالت  -
 .17/10/2004-16الفترة من  فيدورة الجامعة والمجتمع  -
 .10/2004-8فترة من لا فيالوقت وضغوط العمل  إدارةدورة  -
 .7/5/2005-6الفترة من  فيدورة الجودة واالعتماد  -
 

 : تم القيام بها    التيالدورات التدريبية  
 : جامعة طنطا  -1
فــى عــام " الحمايــة القانونيــة للمــال العــام " دورتــين لألمنــاء بجامعــة طنطــا  فــيتــم التــدريس  -

2003 . 
من ضـ" خالقيـات المهنـةالجوانـب القانونيـة ، أ"  مجـالي فـيدورات عديـدة  فيتم التدريس   -

 .2005ابتداء من "  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة طنطا
 : ظبيأبو _ العربية المتحدة  اإلمارات -2
العامـــة  لـــإلدارةدورتـــين بمعهـــد العلـــوم الجنائيـــة التـــابع  فـــي" مســـرح الجريمـــة " تـــم تـــدريس  -

 .2003،  2002 عامي فيالعربية المتحدة  باإلمارات ظبيلشرطة أبو 
 

 :عضوية الجمعيات العلمية  
  الجنائيعضو الجمعية المصرية للقانون . 
  والتشريع  واإلحصاء السياسيعضو الجمعية المصرية لالقتصاد. 
  عضو الجمعية المصرية للطب والقانون. 
 

 : المدرسة العلمية  
  ومناقشــــتها عــــام علــــى رســــالة ماجســــتير بأكاديميــــة نــــايف العربيــــة بالريــــاض  اإلشــــرافتــــم

1996. 
  تم تحكيم العديد من المؤلفات العلمية بكلية الملك فهد األمنية بالرياض. 
 العامة بالرياض اإلدارةث بمعهد و تم تحكيم بح . 
 بجامعة مؤتة بالمملكة األردنية الهاشمية ث و تم تحكيم بح. 
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  تم تحكيم بحوث بجامعة الملك سعود بالرياض. 
 حرين تم تحكيم بحوث بجامعة الب. 
  الحقـوق جامعـة طنطـا، والشـريعة  كليتـي فـيعلـى العديـد مـن رسـائل الـدكتوراه  اإلشرافتم

 .2000 ابتداء من عام فرع دمنهور  –جامعة األزهر  –والقانون 
  جامعـــة طنطـــا ،  –الحقـــوق  بكليتـــيتـــم مناقشـــة العديـــد مـــن رســـائل الماجســـتير والـــدكتوراه

 . 2000من  ابتداءوحقوق المنصورة 
 2010اقشة رسالة ماجستير بمملكة البحرين كلية الحقوق فى مارس تم من. 
 

 :المؤتمرات العلمية  
الفتــــرة مــــن  فــــيالقــــاهرة " األفــــاق الجديــــدة بالعدالــــة الجنائيــــة " مــــؤتمر  فــــيتــــم االشــــتراك  •

 .كمناقش  18/20/4/1992
مــن  الفتــرة فــي الجنــائيالعديــد مــن مــؤتمرات الجمعيــة المصــرية للقــانون  فــيتــم االشــتراك  •

 .بعضها كمناقش وبعضها اآلخر بورقة عمل اآلن  إلى 1990
الفتـرة مـن  فـينظمتهـا كليـة طـب عـين شـمس  التـيالعديـد مـن المـؤتمرات  فيتم االشتراك  •

 . بأوراق عمل 2005 إلى 2001
بنهـــا أو  فــينظمتهــا كليــة طــب بنهــا ســواء  التــيالعديــد مــن المــؤتمرات فــي تــم االشــتراك  •

 .بأوراق عمل 2005 إلى 2003الفترة من  فيالقاهرة 
 .بطنطا بورقة عمل  2003مؤتمر نظمته كلية طب طنطا عام  فيالشتراك تم ا •
العــين  فــيالعربيــة المتحــدة  اإلمــاراتمــؤتمرين دوليــين نظمتهمــا جامعــة  فــيتــم االشــتراك  •

 .بأوراق عمل  2003، 2002 عامي في ودبي
 2006كـز الدراسـات البيئيـة عـام نظمته جامعـة أسـيوط ، مر  دوليمؤتمر  فيتم االشتراك  •

 .أسيوط بورقة عمل  في
قطـــــاع شـــــئون البيئـــــة عـــــام  - نظمتـــــه جامعـــــة طنطـــــا  دولـــــيمـــــؤتمر  فـــــيتـــــم االشـــــتراك  •

 .لجنة التحكيم  فيبورقة عمل ومقرر عام لمحور التشريعات البيئية وعضو 2006
بورقة 2010تم االشتراك في المؤتمر الدولي بكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية في ديسمبر  •

 .عمل
 
 

 

 : الندوات العلمية  
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  مجـال  فـينظمتهـا كليـة الحقـوق جامعـة طنطـا  ىالتحـالعديـد مـن النـدوات  فيتم االشتراك
 .، ومقرر عام لندوتين وراق عمل بأ 2006، 2005البيئة عام 

  كمنسق عام للمؤتمر2007ابريل  الفضي فيتفال الكلية باليوبيل اح إقامةتم تنظيم . 
  فــينظمتهــا العديــد مــن كليــات جامعــة طنطــا  التــيالعديــد مــن النــدوات  فــيتــم االشــتراك 

 .كمناقش غالبا ، ونادرا بأوراق عملوالى اآلن ،  2005الفترة من  فيمجال البيئة 

 :الرسائل العلميةالتى أشرف عليها  
 .ية بين التحريم والمشروعية دراسة مقارنة التجارب الطب -1
 .الحماية الجنائية للجنين  -2
 .دراسة مقارنة  الجنائي القاضيمبدأ حياد  -3
 .المصرفية االلكترونية  لألعمالالحماية الجنائية  -4
 .دراسة مقارنة –جريمة التربح من أعمال الوظيفة  -5
 .حق المتهم في محاكمة سريعة -6
 .لكترونية دراسة مقارنة الحماية الجنائية للمصنفات اال -7
 .مبدأ حرية القاضي الجنائي في اإلثبات  -8
 .                                                                         امتداد اختصاص القاضي الجنائي  -9

 .الجنائية دراسة مقارنة اإلجراءات فينظرية الضرورة -10
 .دراسة مقارنة –العام  للمال اإلجرائيةفلسفه الحماية -11    
 –والنظام االسالمى  الوضعيالقانون  في الجنائيبناء نظرية القصد  في اإلدارةدور -12    

 . مقارنة  تأصيليدراسة      
 .القتل بدافع الشفقة دراسة مقارنة بالشريعة -13     
 .حجة المعامالت الدولية أمام القاضي الجنائي -14     
 والفقه االسالمى  الجنائيالقانون  نمقارنة بيعن المساعدة الطبية دراسة االمتناع  -15     
 .جرائم الهجرة غير الشرعية -16     
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 محمود احمد طه/ د0الخاصة بالسيد ا المؤلفات
 أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 :المؤلفات الخاصة : أوال 
،  1990، دراســة مقارنــة ، رســالة دكتــوراه ، حقــوق عــين شــمس ،  مبــدأ شخصــية العقوبــة -1

 .1990دار النهضة العربية ، 
التعدى على حق االنسـان فـى سـرية اتصـاالته الشخصـية بـين التجـريم والمشـروعية ، دار  -2

، مجلـة علميـة  1993، كما سـبق نشـره بمجلـة روح القـوانين عـام  1993النهضة العربية 
 .قوق جامعة طنطامحكمة تصدرها كلية الح

،  1993حــق االســتعانة بمحــام أثنــاء تحقيقــات الشــرطة القضــائية ، دار النهضــة العربيــة  -3
، مجلـــة علميـــة محكمـــة تصـــدرها كليـــة  1993كمـــا ســـبق نشـــره بمجلـــة روح القـــوانين عـــام 

 .الحقوق جامعة طنطا
الـى اختصاص المحـاكم العسـكرية بجـرائم القـانون العـام فـى ضـوء حـق المـتهم فـى اللجـوء  -4

، كما سبق نشـره بمجلـة روح القـوانين عـام  1994قاضيه الطبيعى ، دار النهضة العربية 
 .، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق جامعة طنطا 2004

، كمــا ســبق نشــره  1995ختــان االنــاث بــين التجــريم والمشــروعية ، دار النهضــة العربيــة  -5
كمـــة تصـــدرها كليـــة الحقـــوق جامعـــة ، مجلـــة علميـــة مح 2001بمجلـــة روح القـــوانين عـــام 

 .طنطا
، غيــــر  1997الرقابــــة علــــى الســــجون ، المعهــــد العــــالى للدراســــات األمنيــــة ، الريــــاض ،  -6

 .منشور 
عليـــه ، دراســـة مقارنـــة ، أكاديميـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم  ىالحمايـــة الجنائيـــة للطفـــل المجنـــ -7

 .، بعد تحكيمه بطريق األكاديمية  1999األمنية ، 
الوفـــاه وانعكســـاتها علـــى المســـئولية الجنائيـــة للطبيـــب فـــى ضـــوء األســـاليب تحديـــد لحظـــة  -8

، بعـد تحكيمـه بطريـق  2000الطبية المعاصرة ، أكاديمية نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة ، 
 .األكاديمية 

الحماية الجنائية للعالقة الزوجيـة ، دراسـة مقارنـة ، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة  -9
 .د تحكيمه بطريق األكاديمية ، بع 2002، 
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نشــــره بمجلــــة روح  وتــــم،  دار النهضــــة العربيــــةبــــين التجــــريم والمشــــروعية ،  اإلنجــــاب - 10
 .، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق جامعة طنطا 2000القوانين عام 

 ,  2001تـم نشـره بمجلـة روح القـوانين عـام  مبدأ تقيد المحكمة بحدود الـدعوى الجنائيـة ،ـ 11
،  باإلســـكندريةنشـــأة المعـــارف م, مجلـــة علميـــة محكمـــة تصـــدرها كليـــة الحقـــوق جامعـــة طنطـــا

2003  
، مجلـة  2001تـم نشـره بمجلـة روح القـوانين عـام واالجرائـى ،  الموضـوعياالرتبـاط وأثـره ـ 12

 ،  2003 باإلسكندريةمنشأة المعارف , علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق جامعة طنطا
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