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 رئيس محكمة – أحمد محمد محمد
________________________________________________________________ 

 

 المهارات األساسية
 

ً خبرة متعمقة  - ورية فى جمه فى العديد من المجاالت القضائية والقانونيةتبلغ أكثر من عشرين عاما

 .واألحوال الشخصية، والتجارى مصر العربية تشمل القضاء المدنى ، والجنائى ، 

 خبرة محددة فى مجال إدارة المحاكم. -

 .ر المهنىالمسا خالل واألحوال الشخصيةفى آالف القضايا الجنائية ، ومئات القضايا المدنية  الحكمتم  -

 سرعة الفصل فى التحقيقات وإتخاذ ما يلزم دون إبطاء. -

 وجه األمثل.اإلدارة والتخطيط وتوزيع العمل ومتابعة أداء األعمال على ال -

 القدرة على تجنب وإحتواء أى نزاعات تنشأ فى مجال العمل. -

 اللباقة والقدرة على اإلقناع. -

 

 الدراسيةالشهادات 
 

  1994 –جامعة القاهرة  –حقوق الليسانس  -

 

 القضاء - المسار المهنى
 

 يزال ال – 10/8/2008 من( أ) الفئة من محكمة رئيس. 

 24/8/2008 – 19/9/2005من ( ب) الفئة من محكمة رئيس. 

 3/9/2005 – 20/7/2003 من اإلبتدائية بالمحاكم قاضى. 

 :المسئوليات األساسية 

o رية.والتجا والجنائيةال سيما فى القضايا المدنية  الحكم فى القضايا الموكلة إليه 

o عضاء.تولى مسئولية كافة الشئون اإلدارية فى الدائرة الموكلة إليه بصفته أقدم األ 

   

 نجازاتأهم اإل: 

o إبطاء. يل أوإنهاء جميع القضايا الموكلة فى الوقت المحدد بأعلى درجات اإلتقان دونما تعط 
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 النيابة العامة – المسار المهنى
 

 20/7/2003 – 31/7/2001 من الممتازة الفئة من العامة بالنيابة نيابة وكيل . 

 16/7/2001 – 30/5/1999 من   العامة بالنيابة نيابة وكيل . 

 9/8/1999 – 9/6/1998 من   العامة بالنيابة نيابة مساعد. 

 26/5/1997 – 5/5/1997 من   العامة بالنيابة نيابة معاون. 

 :المسئوليات األساسية 

o .التحقيق والتصرف فى القضايا الجنائية والمرافعة أمام القضاء كممثل النيابة 

o ظفين المساعدينالمراقبة والمراجعة لألعمال اإلدارية الموكلة للمو. 

    

 :أهم اإلنجازات 

o سرعة الفصل فى التحقيقات واإلحالة للقضاء والتصرف 

 

 األنشطة المهنية اإلضافية 
  2013إلى  2012إنتدبت للعمل كوكيل إلدارة المحاكم بوزارة العدل من 

  ؛ د مكىمار أحالقضاء برئاسة المستشسكرتير وأمين سر لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادى

 2008إلى  2005وزير العدل السابق بجمهورية مصر العربية من 

  2008إلى  2004عضو فى اللجنة الثقافية بنادى القضاة من 

  2008-2004اإلشراف والمساهمة فى إعداد الجمعيات العمومية لنادى قضاة مصر فى الفترة من 

  شرفت بالعمل بها.متحدث دائم فى الجمعيات العمومية للمحاكم اإلبتدائية التى 

  مهورية جفى  وهى أكبر وحدات المرور –إنتدبت للعمل كرئيس وحدة مرور مدينة السالم بالقاهرة

 2002 – 2001مصر العربية من 

 

 األنشطة اإلجتماعية والشخصية 
 .المساهمة فى إنشاء صندوق رعاية الحاالت الحرجة بنادى القضاة 

  2010 –حائز على الميدالية البرونزية فى بطولة نادى صيد القطامية لتنس الطاولة. 

  1992– 1985قائد فريق الناشئين لكرة القدم بنادى الترسانة من. 

  ين لناشئاشاركت فى الحصول على العديد من بطوالت الجمهورية والقاهرة والجيزة الخاصة بقطاع

 .فى كرة القدم كالعب بنادى الترسانة

  لقدم كرة التم إختيارى كعضو فى منتخب محافظة الجيزة للتصفيات المؤهلة لدخول المنتخب الوطنى

 .1989للناشئين عام 
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 الدورات التدريبية وأهم المؤتمرات والندوات
 

 بطبيعة  تعلقةاجتياز جميع الدورات التدريبية بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل الم

 . العمل

 ئيةالجنانين المدنية والتجارية وور العديد من المؤتمرات والندوات الخاصة بمناقشة القواحض. 

 قواعد ى "الاجتياز الدورة التدريبية المنظمة من جهة نادى قضاة مصر إلعداد وتأهيل المحكمين ف

 –قدير الحصول على شهادة ت –2008األساسية فى التحكيم و المحكم وإجراءات دعوى التحكيم"  

 .القاهرة

 " دورةWord ئيةالمركز القومى للدراسات القضاب 3/4/2008حتى  26/3/2008" فى الفترة من. 

 " دورةWindows المركز القومى للدراسات ب 13/3/2008حتى  5/3/2008" فى الفترة من

 .القضائية

 ز المرك – ية"اسندوة "دور القضاة والمدعيين العامين فى تفعيل العهد الدولى للحقوق المدنية والسي

 .القاهرة – 2008مايو  –العربى إلستقالل القضاء والمحاماة ورابطة المحامين الدولية 

  2007 وفمبرن –الدورة التدريبية القانونية والفنية للسادة رؤساء محاكم وقضاة الدوائر البيئية – 

 القاهرة.

  لدراسات لالمركز القومي   ،تقدير جيد جداً  – 2003يوليو –الدورة السابعة عشر للقضاة الجدد

 القاهرة. -القضائية 

  تقدير جيد  ، 1998يناير  -1997الدورة الرابعة واألربعين للسادة أعضاء النيابة العامة من سبتمبر

 القاهرة. - المركز القومي للدراسات القضائية -جداً 

 

 المهارات الخاصة
 معرفة مقبولة باللغة اإلنجليزية. 

 اآللى وشبكة المعلومات الدولية. اإللمام بمبادئ الحاسب 

 

 الهوايات واإلهتمامات:
 القراءة فى العديد من المجاالت ، العدو ، كرة القدم ، تنس الطاولة.

 

 البيانات الشخصية 
 6/8/1973  تاريخ الميالد:

 مصرى  الجنسية:

 متزوج ويعول الحالية اإلجتماعية:

 لم يصبه الدور الخدمة العسكرية:

 

 :وسائل اإلتصال
 +2 011 111 111 11   :الجوال

 +202 11 11 11 11   الهاتف:

  ahmed_mohamed@yahoo.com البريد اإللكترونى:

mailto:ahmed_mohamed@yahoo.com
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