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ثانيا :المؤهالت العلمية-:
1
2
3
-

-

لٌسانس حقوق دور ماٌو  1983من كلٌة الحقوق جامعة القاهرةدبلوم القانون الخاص دور ماٌو  1985من كلٌة الحقوق جامعة القاهرةدبلوم القانون العام دور ماٌو  1986من كلٌة الحقوق جامعة القاهرةعلما بأن تقدٌرات سٌادته فً مادة التخصص كانت على النحو التالً:
أ-التخصص العام:
الماجستٌر( دبلوم القانون العام  -مادة القانون الدولً العام )
تحرٌري :امتٌاز  -شفوي :امتٌاز .
ب-التخصص الدقيق:
اللٌسانس ،الفرقةالرابعة ،مادة القانون 1الدولً الخاص :جٌد جدا

- 4دكتوراهفى القانون من جامعة "تولوز" بفرنسا فً
مشرف جدا.
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ثالثا :التدرجالوظيفي-:
1
2
3
4
5
6

مدرس مساعد بقسم القانون الدولي

اعتبارا من

عٌن سٌادتهفً وظٌفة.1987/8/9
عٌن سٌادتهفً وظٌفة مدرس (دولي خاص) بقسم القانون الدولي اعتبارا من.1994/5/17
عٌن سٌادته فً وظٌفة أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي الخاص اعتبارا من. 2000/7/25
عٌن سٌادته فً وظٌفة أستاذ بذات القسم اعتبارا من . 2012 /2/28بالكلٌة اعتبارا من
تولى سٌادته رئاسة مجلس قسم القانون الدولي الخاص 2000/8/30حتى اآلن.
عٌن سٌادته وكيال للكلية للدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 2016/1/19وحتى اآلن.

 رابعا :الخبرات التدريسية:أ-كلية الحقوق  -جامعة طنطا
-1مرحلة الليسانس –عربى:
*الفرقة األولى :
( )1مادة اللغة والمصطلحات (باللغة الفرنسٌة) ،المقرر الدراسىلها مؤلف سٌادته
()2مادةحقوق اإلنسان ،مؤلف أساتذة الكلٌة
* الفرقة الثانٌة :مادة اللغة والمصطلحات (باللغة الفرنسٌة)،
المقرر الدراسى لها مؤلف سٌادته
* الفرقة الثالثة:
()1الجنسٌة ومركز األجانب فً القانونٌن المصرى والمقارن (باالشتراك مع آخرٌن)
()2مادة قانونٌة بلغة أجنبٌة(باالشتراك مع آخرٌن)
* الفرقةالرابعة:
()1تنازع القوانٌن واالختصاص القضائٌالدولً وتنفٌذ األحكام األجنبٌة
(باالشتراك مع آخرٌن)
()2قضاٌا القانون الدولً الخاص (باالشتراك مع آخرٌن)
()3مادة قانونٌة بلغة أجنبٌة (الفرنسٌة)2 ،المقرر الدراسى لها مؤلف سٌادته

 -2الليسانس  -شعبة اللغة االنجليزية:
* المستوى األول :مادة حقوق اإلنسان(مؤلف أساتذة الكلٌة)
* المستوىالثانً:
 مادة الجنسٌة ومركز األجانبفً القانونٌن المصري والمقارن (باالشتراك مع آخرٌن)باللغة العربٌة ،والمقرر الدراسى لهذه المادة باللغة االنجلٌزٌة مؤلف سٌادته
* المستوى الثالث:
 مادة التجارة اإللكترونٌة واالختصاص القضائً بمنازعاتها (باللغة العربٌة)،والمقرر الدراسى لهذه المادة باللغة االنجلٌزٌة مؤلف سٌادته
* المستوى الرابع:
()1مادة تنازع القوانٌن واالختصاص القضائٌالدولً وتنفٌذ األحكام األجنبٌة (باللغة
العربٌة ،باالشتراك مع آخرٌن) والمقرر الدراسى لهذه المادة باللغة االنجلٌزٌة مؤلف
سٌادته
()2مادة التحكٌم ،المقرر الدراسى لهذه المادة باللغة االنجلٌزٌة مؤلف سٌادته
 -3الليسانس شعبة التعليم المفتوح:





المستوى األول :مادة الملكٌة الفكرٌة (باالشتراك مع قسم القانون التجاري)
المستوى الثانً :مادة الجنسٌة ومركز األجانبفً القانونٌن المصرٌوالمقارن
(باالشتراك مع آخرٌن)
المستوى الثالث :المادة االختٌارٌة (قسم الدولى الخاص-التحكٌم الدولى الخاص،
باالشتراك مع آخرٌن)
المستوى الرابع:مادة تنازع القوانٌن واالختصاص القضائٌالدولً وتنفٌذ األحكام
األجنبٌة(باالشتراك مع آخرٌن)

-4الدراسات العليا:
 دبلوم القانون الخاص:
()1مادة التشرٌعات البٌئٌة (باالشتراك مع قسم القانون المدنى)،
()2مادة القانون الدولى الخاص مع التعمق،
والمقرر الدراسى لها ٌتم اختٌاره من أبحاثنا سنوٌا فى موضوع جدٌد ومعاصر
()3المادة االختٌارٌة (العقود الدولٌة)،
والمقرر الدراسى لها ٌتم اختٌار ه من 3أبحاثنا سنوٌا فى موضوع جدٌد ومعاصر


-

-





دبلوم القانون الدولي:
()1مادة القانون الدولى الخاص مع التعمق ،والمقرر الدراسىلها ٌتم اختٌاره من
أبحاثنا سنوٌا فى موضوع جدٌد ومعاصر ،مثال:
مصٌر الطالق الواقع من المسلمٌن عند االحتجاج به فً الدول الغربٌة
عقود بٌع األسلحة فً النطاق الدولً،
مدى مشروعٌتهاوالقانون الواجب التطبٌق علٌها
( )2المادة االختٌارٌة( :التحكٌم الدولى الخاص)،
والمقرر الدراسى ٌتم اختٌاره من أبحاثنا سنوٌا فى موضوع جدٌد ومعاصر ،مثال:
جنسٌة حكم التحكم وأثرهافً تحدٌد معاملته فٌاإلقلٌمالوطنً
قرار المحكم فً المنازعة حول شرط المقاطعة الوارد فً عقد دولً
()3مادة العقود الدولٌة ،والمقرر الدراسى ٌتم اختٌاره من أبحاثنا سنوٌا فى
موضوع جدٌد ومعاصر ،مثال:
عقود بٌع األسلحة فً النطاق الدولً،مدى مشروعٌتهاوالقانون الواجب التطبٌق علٌها
( )4المادة االختٌارٌة( :القانون الدولى الخاص البٌئى)،
والمقرر الدراسى ٌتم اختٌاره من أبحاثنا سنوٌا فى موضوع من موضوعات
القانون الدولى الخاص المتعلقة بالبٌئة ،مثال:
حلول مشكلة االختصاصٌن القضائىوالتشرٌعى
بدعاوىالمسئولٌة والتعوٌض عن مضار التلوث البٌئً العابر للحدود
دبلوم العلوم القضائية،
()1مادة االختصاص القضائىالدولى مع التعمق،
والمقرر الدراسى ٌتم اختٌاره من أبحاثنا سنوٌا فى موضوع جدٌد ومعاصر ،مثال:
مدى مالءمة قواعد االختصاص القضائىالدولى التقلٌدٌة لمنازعات الحٌاةالعصرٌة
()2المادة االختٌارٌة( :تنفٌذ أحكام التحكٌم الدولى مع التعمق)،
والمقرر الدراسى ٌتم اختٌاره من أبحاثنا سنوٌا فى موضوع جدٌد ومعاصر ،مثال:
تنفٌذ أحكام التحكٌم غٌر الوطنٌةدبلوم التجارة الدولية،
()1مادة تنازع القوانٌن بشأن التجارة الدولٌة،
والمقرر الدراسى ٌتم اختٌاره من أبحاثنا سنوٌا فى موضوع جدٌد ومعاصر ،مثال:
عقود بٌع األسلحة فً النطاق الدولً،مدى مشروعٌتهاوالقانون الواجب التطبٌق علٌها
()2التحكٌم فى العالقات الخاصة الدولٌة ،والمقرر الدراسى ٌتم اختٌاره من أبحاثنا
4مثال:
سنوٌا فى موضوع جدٌد ومعاصر،

قرار المحكم فى المنازعة حول شرط المقاطعة الوارد فى عقد دولى
()3مادة العقود الدولٌة ،والمقرر الدراسى ٌتم اختٌاره من أبحاثنا سنوٌا فى
موضوع جدٌد ومعاصر ،مثال:
عقود بٌع األسلحة فً النطاق الدولً،مدى مشروعٌتهاوالقانون الواجب التطبٌق علٌها

ب-االنتدابات للتدريس داخل طنطا وخارجها
-1كلٌتً اآلداب والتربٌة النوعٌة ،قسم اإلعالم–جامعتً طنطا وكفر الشٌخ:
الفرقةالثانٌة  :مادة التشرٌعات اإلعالمٌة ،مؤلف سٌادته
-2كلٌة التربٌة كفر الشٌخ:
الفرقة األولى ،شعبة المعلم التجاري :مادة المدخل للعلوم القانونٌة ( باالشتراك مع
قسم القانون المدنً)
-3كلٌة الحقوق – جامعة بنها – الدراسات العلٌا:
دبلوم القانون الخاص ،مادة القانون الدولى الخاص مع التعمق ،المقرر الدراسى
بحثنا فى "اشكالٌاتإنهاء رابطة الزوجٌة بالخلع فً القانون الدولً الخاص"
-4األكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا ،ماجستٌر النقل الدولً واللوجستٌات:
()1فرع القاهرة :العقد الدولً (مؤلف أ0د /احمد عبد الكرٌم سالمة)
()2فرع اإلسكندرٌة :االختصاص الدولى للمحاكم ،مؤلف سٌادته
-5كلٌة الشرٌعة والقانون ،جامعة األزهر ،فرع دمنهور:
()1اللٌسانس ،الفرقة الرابعة :الجنسٌة وتنازع القوانٌن
()2الدراسات العلٌا :الفرقة الثانٌة ،تمهٌدٌماجستٌر،مادة القانون الدولً الخاص.
-5انتدب سٌادته لتدرٌس مادة حقوق اإلنسانفً العدٌد من كلٌات جامعة طنطا منها
كلٌة اآلداب وكلٌة التربٌة النوعٌة وكلٌة التربٌة الرٌاضٌة والعلوم والتمرٌض
(الفرقة األولى جمٌع الشعب) ،وكلٌة الصٌدلة (الشعبتٌن العادٌة واإلكلٌنٌكٌة) ،ذلك
فضال عن الفرقتٌن األولى عربً ،والمستوى األول ش اللغة االنجلٌزٌة ،بالكلٌة.
-6محاضر فى دورات التحكٌم التمهٌدٌة والتخصصٌة التى ٌعقدها مركز التحكٌم
بكلٌة الحقوق – جامعة طنطا ،الدورات التى عقدت فى داخل طنطا وخارجها منذ
إنشائه وحتى تارٌخه ،فى عقود االستثمار والفٌدٌك والطاقة النووٌة.ومن أهم
موضوعات محاضراته:
5

()1اإلطار القانونى للتحكٌم باإلحالة.
()2اتفاق التحكٌم فً عقود اإلنشاءات الدولٌة ،صٌاغته وتفسٌره والقانون
الذى ٌحكمه.
()3فن المرافعات المكتوبة (المذكرات).
()4اصدار حكم التحكٌم الدولى.
()5توصٌات مهمة إلدارة تحكٌمات عقود االنشاءات الدولٌة "الفٌدٌك".
()6تنفٌذ حكم التحكٌم غٌر الوطنى.
()7الفرق بٌن دعوى التحكٌم فىالقانونٌن الداخلىوالدولى الخاص.
كما شارك سٌادته فى ورش العمل التىعقدها ذات المركز منذ إنشائه وحتىتارٌخه ،بتدرٌب المشاركٌن على العدٌد من القضاٌا التحكٌمٌة الواقعٌة فى
المجاالت المختلفة للعقود الدولٌة.
-7محاضر فى دورات "مركز تحكٌم الشرق األوسط " ،بالتعاون مع مركز تحكٌم
كلٌة الحقوق-جامعة عٌن شمس ،القاهرة  24-20أكتوبر . 2014
 خامسا :الخبرة التشريعية:-1شارك سٌادته فى اعداد الئحة الكلٌة الخاصة بشعبة اللغة االنجلٌزٌة الحالٌة.
-2شارك سٌادته فى اعداد الئحة الكلٌة الخاصة بالدراسات العلٌا-بنظام الساعات
المعتمدة ،الحالٌة.
-3شارك سٌادته فى مراجعة لوائح دورٌات بعض كلٌات الجامعة (كالئحة مجلة
كلٌة التربٌة التربٌة الرٌاضٌة-جامعة طنطا) ،التى تم عرضها للموافقة علٌها من
مجلس الدراسات العلٌا بالجامعة.
-4اقترح سٌادته تعدٌال باالضافة على الالئحة المالٌة الخاصة الخاصة بالدراسات
العلٌا-بنظام الساعات المعتمدة ،وتم اقراره والموافقة علٌه.
-5اقترح سٌادته تعدٌال على مقترح تعدٌل بعض نصوص ق تنظٌم الجامعات
( 1972/49نص المادتٌن  91 ،84فٌما ٌتعلق بالندب واالعارة) ،وتم رفع
االقتراح الدارة الجامعة.
 سادسا :المؤتمرات والندوات والمنتديات والدورات-: شارك سٌادته فً العدٌد من الندوات والمؤتمرات التٌأقٌمت داخل مصر (فً
6والمنصورة وأسٌوط وطنطا وبنها
جامعات :القاهرة واالسكندرٌة

والزقازٌق) ،أو فً الخارج ،بالحضور فً بعضها وبتقدٌم أبحاث فى البعض
اآلخر.
 ومنها على سبٌل المثال:1
2

3
4
5
6

7
8
9

 دراسات معهد المحاماة دورة .1984/1983 حضر سٌادته العدٌد من الدورات التدرٌبٌة التً عقدها "مركز البحوثوالدراسات القانونٌة والتدرٌب المهنٌالقانونً" ،التابع لكلٌة الحقوق-جامعة
القاهرة ،أكتوبر-دٌسمبر  ،1983دٌسمبر  ،1987وحاصل بموجبها على العدٌد
من شهادات التدرٌب فى :المشكالت العملٌة فً قضاٌا التأدٌب ،المنازعات
اإلدارٌة ،العقود اإلدارٌة ،القرارات اإلدارٌة ،دعوى اإللغاء ،الوظٌفة العامة،
التحقٌق االدارىوالجنائً ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،أوراق المرافعات،
صٌغ العقود ،وذلك بتقدٌر ممتاز.
 دورة إعداد المعلم الجامعً ،كلٌة التربٌة جامعة طنطا ،فبراٌر .1994 المنتدى الفكري األول للحقوقٌٌنالذي انعقد بكلٌة الحقوق ،بنها ،مارس .1997 شارك بالحضور والمداخلة فً المؤتمر العلمً الثالث لكلٌة الحقوق – جامعةالمنصورة تحت عنوان "المواجهة التشرٌعٌة لظاهرة اإلرهاب والعنف على
الصعٌد الوطنً" عقد بالقاهرة خالل الفترة من . 1998/4/22-21
 شارك بالحضور فٌمؤتمر كلٌة الحقوق ،المنصورة ،حول مستقبل الدراسات ،1999وكان لسٌادته العدٌد من
القانونٌة ،جامعة المنصورة ،مارس
المقترحات فى اللجنة التً ترأسها أ 0د /احمد عبد الكرٌم سالمة – رئٌس قسم
القانون الدولً الخاص بحقوق المنصورة آنذاك،فً مجال تطوٌر الدراسات
القانونٌة بكلٌات الحقوق والشرٌعة والقانون.
 المشاركة ببحث حول "عولمة التكنولوجٌا من الناحٌة القانونٌة" ،فى مؤتمرجامعةأسٌوطبمناسبة الٌوبٌل الفضً لكلٌة الحقوق تحت عنوان "القانون
والتكنولوجٌا" فً الفترة من .2001/11-10
 المشاركة ببحث حول "مدى اختصاص لجان التوفٌق وفض المنازعات بنظرمنازعات الجنسٌة" ،مؤتمر كلٌة الحقوق ،طنطا ،حول "المشاكل الناجمة عن
تطبٌق قانون فض المنازعات رقم 7لسنة " ،2000مارس .2002
 ألقى سٌادته محاضرتٌن فى كلٌة العلوم القانونٌة ،جامعة القاضً عٌاض،مراكش-المغرب ،األولى حول "عقود بٌع األسلحة فً النطاق الدولً والدول
الواقعة تحت حظر" ،والثانٌة حول "مصٌر طالق المغاربة عند االحتجاج به
فى الدول الغربٌة" ،كما شارك سٌادته فً مؤتمر تطوٌر التعلٌم الذي انعقد بذات
الجامعة ،وذلك فٌإطار تفعٌل اتفاقٌة التعاون الثقافً بٌن جامعة طنطا وجامعة
القاضً عٌاض بالمغرب،فً  127 ،5مارس . 2002

 - 10المشاركة ببحث حول "المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبٌقه بشأن
دعاوى المسئولٌة والتعوٌض عن مضار التلوث البٌئً العابر للحدود" ،المؤتمر
الدولٌالثانً عشر ،حماٌة البٌئة ضرورة من ضرورٌات الحٌاة  16-14ماٌو
 ،2002شٌراتون المنتزه االسكندرٌة.
 - 11حضر سٌادته دورة شبكة الجامعات المصرٌة ،المجلس األعلى للجامعات،
 24-22فبراٌر Time & Stress " 2002
القاهرة ،فً الفترة من
."Management
 - 12شارك بورقة عمل ،فً الندوة العلمٌة لمركز الدراسات القانونٌة المدنٌة
والعقارٌة ،التابع لكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،مراكش،
المملكة المغربٌة  6-5أبرٌل . 2002
 - 13اختٌر سٌادته من قبل اللجنة المنبثقة عن اتفاقٌة التعاون بٌن جامعة طنطا
واالتحاد األوربً ،إللقاء محاضرات باللغة الفرنسٌة فً جامعة اإلسكندرٌة،
لمجموعة الطالب الزائرٌن من مختلف الجنسٌات العربٌة والغربٌة ،فً غضون
عام . 2005
 - 14حضر سٌادته العدٌد من دورات تطوٌر التعلٌم التٌأقٌمت بمركز التطوٌر،
جامعة طنطا (  9دورات) ،فً الفترة من  4-2أكتوبر  2004وحتى  7-6ماٌو
 ، 2006فى موضوعات :
- 1االتجاهات الحدٌثة فً التدرٌس
- 2التعلٌم بالتكنولوجٌا
- 3توكٌد الجودة واالعتماد
- 4الدورة التدرٌبٌة لتدرٌب المشرفٌن التنفٌذٌٌن
- 5برنامج العرض الفعال
- 6أخالقٌات وآداب المهنة
- 7برنامج الجوانب اإلدارٌة
- 8الجوانب القانونٌة بالجامعات
- 9اتخاذ القرارات وحل المشكالت
 - 15المشاركة ببحث حول "أوالد األم المصرٌة بال هوٌة رغم تعدٌل قانون
الجنسٌة" المؤتمر الدولً لجامعة الزقازٌق (بالتعاون بٌن كلٌتً الحقوق والتربٌة
النوعٌة) ،حول حماٌة وتربٌة الطفل العربً 11 – 10 ،ماٌو . 2005
 - 16المشاركة ببحث فً ندوة كلٌة الحقوق جامعة طنطا "حق اإلنسانفً بٌئة
نظٌفة خالٌة من التلوث"  14نوفمبر  ،2005وحصل سٌادته على شهادة تقدٌر
لنشاطه المتمٌز فٌها.
 - 17حضر سٌادته المؤتمر السنوي األول لمركز دراسات وبحوث حقوق
اإلنسان بجامعة أسٌوط بالتعاون مع 8المجلس القومً لحقوق اإلنسان ،حول

–الواقع والمأمول" 16-14 ،مارس

"حقوق اإلنسانفً األنظمة الدستورٌة
.2006
 - 18حضر سٌادته مؤتمر كلٌة الحقوق-جامعة المنصورة ،حول "الجوانب
القانونٌة واالقتصادٌة والشرعٌة الستخدامات تقنٌات الهندسة الوراثٌة"3-2 ،
أبرٌل .2006
– أبعاد المشكلة
 - 19المشاركة ببحث حول "التلوث فى النطاق الدولً
والمسئولٌة بشأنه وكٌفٌة مواجهته" المنتدى البٌئٌالدولً األول لجامعة طنطا -1
 3أبرٌل . 2006
 - 20حضر سٌادته دورة التدرٌب على الترجمة االنجلٌزٌة "مركز اللغات
والترجمة" ،كلٌة اآلداب ،جامعة القاهرة ،الفترة من  19-4مارس .2008
 - 21محاضرفى ندوة وزارة الداخلٌة للقٌادات الشرطٌة بمحافظة الغربٌة فى
غضون عام  ، 2009حول "حقوق اإلنسان".
 - 22شارك بالحضور والمداخلة فى مؤتمر تطوٌر الدراسات القانونٌة
بالجامعات المصرٌة فى ظل متطلبات الجودة ،الذى نظمه المجلس األعلى
للجامعات "لجنة قطاع الدراسات القانونٌة" وعقد بجامعة القاهرة ،فى 12-11
أبرٌل .2010
 - 23شارك فً تدرٌب طالب ملتقى الجامعات العربٌة الزائرٌن للكلٌة فى صٌف
.2014 ، 2010
 - 24شارك ببحث موضوعه "بعض إشكالٌات إنهاء رابطة الزوجٌة بال ُخلع
ومدى تأثٌرها على حقوق الزوجٌن" ،فى المؤتمر الثالث لكلٌة الحقوق جامعة
االسكندرٌة بالتعاون مع إحدى جامعات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،حول
"حقوق المرأة "  2-1دٌسمبر .2010
25

26
27
28

 شارك ببحث فى "شرط نقاء جنسٌة رئٌس مصر فً ضوء النصوصالدستورٌة والقانونٌة وبعد ثورة ٌناٌر  ،"2011المؤتمر الدولً الرابع لكلٌة
الحقوق ،جامعة اإلسكندرٌة بالتعاون مع إحدى جامعات الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة ،فندق فلسطٌن ،المنتزه ،االسكندرٌة 22-21 ،دٌسمبر .2011
 شارك بالحضور والمداخل ة فً المؤتمر السنوي األول لنادي مستشاريهٌئة قضاٌا الدولة حول "آفاق الدستور المصري الجدٌد " ،نادي مستشاري
الهٌئة بكورنٌش النٌل – الزمالك – القاهرة  6-5مارس . 2011
 شارك بالحضور والمداخلة فً المؤتمر العلمً السنوي الخامس لكلٌةالحقوق ،جامعة بنها ،حول "الجوانب القانونٌة واالقتصادٌة لالنفتاح
المعلوماتى– ثورة المعلومات "31 ،ماٌو .2011
 -شارك بالحضور والمداخلة فً 9المؤتمر السنوي الثانً لنادي مستشاري

هٌئة قضاٌا الدولة حول "الدستور المصري الجدٌد-آمال وطموحات" ،نادي
مستشاري الهٌئة بكورنٌش النٌل ،الزمالك ،القاهرة 6-5 ،مارس .2012
 - 29شارك فى اثنٌن من البرامج التدرٌبٌة لمركز التدرٌب التابع لهٌئة الطاقة
الذرٌة بالقاهرة ،األول :حول "الكتابة الفنٌة والرسمٌة باللغة االنجلٌزٌة"،
والثانً  ،"Presentation Skills " :فً الفترة من -16 ، 2012/4/5-1
.2012/20
 - 30شارك سٌادته بالحضور والتنظٌم فً ندوة "اعرف دستورك" التً نظمتها
كلٌة الحقوق – جامعة طنطا ،فى غضون عام  2012وكان لسٌادته كلمة فٌها.
 - 31شارك بالحضور والمداخلةفى المؤتمر الدولى الرابع لكلٌة الحقوق جامعة
اإلسكندرٌة بالتعاون مع إحدى جامعات الوالٌات المتحدة األمرٌكً ة  ،فندق
فلسطٌن  ،حدائق قصر المنتزه – اإلسكندرٌة  21-20دٌسمبر . 2012
 - 32تم اختٌار سٌادته وترشٌحه لحضور ثالث دورات تدرٌبٌة للمراجعة
الخارجٌة من قبل الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد وذلك إلعداده
كمراجع للهٌئة فً هذا المجال ،وتم حضور الدورات بدار ضباط النقل،
كورنٌش النٌل ،القاهرة 31-26 ،أكتوبر . 2013
 - 33حضر سٌادته ورشتً عمل األولى حول "إدارة البحوث" ،والثانٌة حول
"التعاون الدولً" ،فً إطار تفعٌل اتفاقٌة التعاون بٌن جامعة طنطا والهٌئة
األلمانٌة للتعاون الدولً " ،"DAADالفترة من  17-16دٌسمبر .2013
 - 34شارك سٌادته ببحث حول "شرط التفرد بجنسٌة المرشح لالنتخابات
الرئاسٌة مصر  " 2014مؤتمر كلٌة حقوق طنطا حول "دور القانون فً تحقٌق
أمن المجتمع واستقراره" وكان مدٌرا للتنظٌم فٌه  7-6 ،ابرٌل .2014
 - 35شارك بالحضور والمداخلة فى فعالٌات مؤتمر "مركز دراسات وبحوث
حقوق اإلنسان" بجامعة أسٌوط بالتعاون مع "العٌادة القانونٌة" بكلٌات الحقوق
حول "المنتدى الوطنً للعٌادات القانونٌة بالجامعات المصرٌة" ،الذي انعقد
بالغردقة فً الفترة من  27-26فبراٌر . 2015
 - 36شارك سٌادته ببحث حول "الفرقبٌن دعوى التحكٌم فً القانون الداخلً
والقانون الدولً الخاص" ،مؤتمر كلٌة الحقوق-جامعة طنطا ،الذي انعقد فً
الفترة من  30-29ابرٌل  ،2015وكان رئٌسا للجنة توصٌاته ،وذلك فضال عن
مداخالت سٌادته على مدار جلساته ،ورئاسته للجلسة األولى من جلسات الٌوم
الثانً للمؤتمر وحصل سٌادته على شهادة تقدٌر.
 - 37شارك بالحضور والمداخلة فى منتدى العٌادات القانونٌة الذى الذى انعقد
بالتعاون مع جامعة أسٌوط بمدٌنة الغردقة فى غضون عام .2015
 - 38حضر سٌادته دورة تدرٌب المدربٌن-العٌادة القانونٌة ،لطالب كلٌة الحقوق،
للمحامٌن والقضاة-مبادرة سٌادة القانون-
التى نظمتها "الجمعٌة األمرٌكٌة
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مصر "  ،"AbA-Clinic ToT-Clinc Facultyبفندق تولٌب-األسكندرٌة-11 ،
 12دٌسمبر .2015
 - 39شارك سٌادته بالقاء بحث حول "مدى مالءمة قواعد االختصاص
القضائىالدولى التقلٌدٌة لمنازعات الحٌاة العصرٌة" ،مؤتمر كلٌة الحقوق-جامعة
طنطا ،حول "القانون والسٌاحة" 27-26 ،أبرٌل  ،2016وكان مقررا له
ورئٌسا للجنتى القاعة والتوصٌات ،وذلك فضال عن مداخالت سٌادته على مدار
جلساته ،وحصل سٌادته على شهادة تقدٌر.
 - 40حضر سٌادته ندوتى منح الدراسات العلٌا احداهما عن الـ" "Chevening
ومقدمة من حكومة المملكة المتحدة ،وتم عقدها بالمقر االدارى لجامعة طنطا،
واآلخر تم عقده بكلٌة اآلداب –جامعة طنطا ،وذلك فى غضون شهر اكتوبر
.2016
 - 41سٌادته مرشدا أكادٌمٌا للقسم بدبلومات الدراسات العلٌا ،منذ العام الجامعى
.2016-2015
 - 42سٌادته محاضر دائم ،فى دورات مركز تطوٌر التعلٌم منذ عام :2015
-1بالنسبة للعاملٌن بالجهاز االدارى بالدولة "قٌم ومعاٌٌر مزاولة العمل
الوظٌفى".
-2بالنسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالجامعة "الجوانب القانونٌة
فى الجامعات".
سابعا :األنشطة الثقافية والعلمية:
1
2

3

4

 شارك فى العدٌد من اللقاءات والمسابقات الثقافٌة والفنٌة بٌن كلٌة الحقوق –جامعةطنطا والجامعات األخرى ،وأكادٌمٌة الشرطة.
 أشرف على العدٌد من الرحالت التً نظمتها الكلٌة (شرم الشٌخ -جنوب سٌناء،دٌر سانت كاترٌن وعٌون موسى ومحمٌة رأس محمد ودهب ،درٌم بارك-
القاهرة ،آثار األقصر وأسوان وأبو سمبل) وغٌرها .كما أشرف على العدٌد من
الزٌارات التدرٌبٌة (مجلس الدولة بالقاهرة ،جناٌات بنها وغٌرها).
 عمل فترة تجنٌده من  1984/4/1وحتى  ،1985/4/1بالقضاء العسكري،محكمة الشهٌد أحمد جالل (الهاكستب) ،والكلٌة الحربٌة،التابعٌن لفرع المحاكم
العسكرٌة " باب  – 3العباسٌة  -القاهرة "وكان ٌترأس المحكمة آنذاك رائد
ممدوح شاهٌن الذي كان مساعدا لوزٌر الدفاع للشئون القانونٌة إبان فترة تولى
المجلس العسكري حكم مصر بعد ثورة ٌناٌر ."2011
غٌر أعضاء هٌئة التدرٌس ،بجامعة
 عضو بمجلس تأدٌب العاملٌن من11

طنطا ،ومجلس تأدٌب أعضاء هٌئة التدرٌس جامعة كفر الشٌخ.
 - 5عضو بالجمعٌة الفرنسٌة " Association national des docteurs en
.1995 ،"droit
 - 6عمل عضوا بصندوق التكافل لجامعة طنطا.
 - 7عضو بمجلس الكلٌة منذ عام  2000وحتى تارٌخه.
 - 8عضو بنقابة المحامٌن ،ومقٌد محام نقض.
 - 9انتدب سٌادته للتدرٌس بمرحلتى اللٌسانس والدراسات العلٌا ،بالعدٌد من الجامعات
واألكادٌمٌات ،كجامعة القاهرة وجامعة بنها (كلٌة الحقوق) ،وجامعة كفر الشٌخ
(كلٌتى اآلداب والتربٌة) ،وجامعة طنطا (كلٌات العلوم والتربٌة الرٌاضٌة
والتربٌة النوعٌة والتمرٌض ،والصٌدلة) ،جامعة األزهر -فرع دمنهور (كلٌة
الشرٌعة والقانون) ،باألكادٌمٌة العربٌة للنقل البحري بفرعٌها بالقاهرة
واإلسكندرٌة (باحثً ماجستٌر النقل الدولً واللوجستٌات ،وٌشرف علً باحثً
الماجستٌر فٌها) ،وذلك على النحو الموضح تفصٌال بالخبرات التدرٌسٌة آنفا).
 2007وحتى
- 10عضو باللجنة الفرعٌة لشعبة اللغة االنجلٌزٌة بالكلٌة منذ عام
تارٌخه.
- 11عضو بنادي أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة طنطا.
- 12عضو بنادي الترسانة الرٌاضً ،بالقاهرة.
- 13عضو بجمعٌة االقتصاد السٌاسٌواإلحصاء والتشرٌع ،القاهرة ،ومحكم لمجلة
مصر المعاصرة التى تصدر عنها.
- 14عضو بالجمعٌة المصرٌة للقانون الدولً ،القاهرة.
- 15عضو بلجنة الترقٌات األكادٌمٌة لجامعة البحرٌن.
- 16عضو بهٌئة وأسرة تحرٌر مجلة روح القوانٌن (وهى مجلة مُح ٌكمة تصدر عن
أعضاء هٌئة تدرٌس حقوق طنطا) ،وقد تولى سٌادته تحكٌم العدٌد من البحوث
التً نشرت بها اعتبارا من العام  2000وحتى تارٌخه ،ومدٌرا للتحرٌر اعتبارا
من .2016/1/19
- 17قام سٌادته بمعادلة بعض رسائل الماجستٌر الواردة من المجلس األعلى للجامعات
(لجامعات خارج مصر).
- 18اضطلع سٌادته بعضوٌة ورئاسة ،العدٌد من اللجان المنبثقة عن مجلس كلٌة
حقوق طنطا السٌما اللجنة الثقافٌة ،ولجنة المكتبات ،ولجنة المختبرات ولجنة
الدراسات العلٌا وغٌرها.
- 19عمل سٌادته نائبا لمدٌر وحدة ضمان جودة التعلٌم بالكلٌة.
- 20عضو باللجنة العلمٌة االستشارٌة لمركز الدراسات القانونٌة المدنٌة والعقارٌة
التابع لكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،جامعة القاضً عٌاض-
المغرب.
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- 21محكم خارجً لمجلة كلٌة العلوم السٌاسٌة والقانونٌة ،جامعة مؤتة–األردن.
- 22تولى سٌادته تقٌٌم بعض مؤلفات السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة األزهر –
غزة–فلسطٌن.
- 23تولى سٌادته تحكٌم بعض البحوث للعدٌد من المجالت العلمٌة فى داخل مصر
وخارجها (مجلة الفكر القانونٌواالقتصادي ،تحكٌم أبحاث باللغتٌن العربٌة
والفرنسٌة) ،كلٌة الحقوق – جامعة بنها ،مجلة العلوم القانونٌة ،جامعة مؤتة –
األردن).
ٌ- 24عمل سٌادته مدٌرا للمتابعة بمركز التحكٌم التجارٌالدولً-وسط الدلتا ،ومقره
كلٌة الحقوق جامعة طنطا ،اعتبارا من أكتوبر  2010وحتى تارٌخه.
- 25تم اختٌار سٌادته كعضو فً اللجنة الخماسٌة المتحان "إجازة محكم" ،للحصول
على كارنٌه "محكم"،والتً انعقدت بمجلس كلٌة الحقوق –جامعة طنطا ،فى 27
دٌسمبر .2010
- 26عضو بنادٌمستشاري هٌئة قضاٌا الدولة.2011 ،
- 27اختٌر سٌادته من قبل الجامعة األردنٌة عضوا فً لجانها للترقٌة إلى رتبة أستاذ
مشارك فى قسم القانون الدولى الخاص بكلٌة الحقوق ،أكتوبر .2012
- 28عضو بمركز الخدمة العامة بالكلٌة.
- 29اختٌر سٌادته عضو فً لجنة اإلشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد .2014
- 30كان لسٌادته العدٌد من المشاركات اإلعالمٌةفٌالشأن العام (إذاعة وصحافة
وتلٌفزٌون).
- 31اختٌر سٌادته محكما من قبل مجلس النشر العلمً بجامعة الكوٌت ،لمجلة الحقوق
التً تصدر عنه.
ٌ- 32شارك سٌادته فىأعمال االمتحانات والكنتروالت بالكلٌة(لجمٌع الشعب :لٌسانس
عربً ،شعبة اللغة االنجلٌزٌة ،التعلٌم المفتوح) سواء بوصفه عضوا أو رئٌس
كنترول وذلك منذ عام  1987وحتى تارٌخ تولى سٌادته لوكالة الدراسات العلٌا
بالكلٌة ،كما انتدب سٌادته للعمل فً بعض الجامعات كعضوكنترول ،أو عضوا أو
رئٌسا للجان االمتحان الشفهٌفً الدراسات العلٌا
( كجامعة القاهرة-دبلوم الملكٌة الفكرٌة ،جامعة بنها دبلوم القانون الخاص)
وغٌرها ،وٌشرف سٌادته على امتحانات الدراسات العلٌا بالكلٌة اعتبارا من ماٌو
.2016
ثامنا :البعثات والمهمات العلمية:
-1سٌادته كان عضو بعثة للحصول على الدكتوراة من فرنسا بموجب منحة من
الحكومة الفرنسٌة فً الفترة من  1989وحتى .1990
الحكومة الفرنسٌة ،من فرنسا إلى الوالٌات
-2سٌادته سافر فً مهمة علمٌة على نفقة 13

المتحدة األمرٌكٌة فً عام .1992
تاسعا :اإلشرافالعلميواألكاديمي ومناقشة الرسائل العلمية:
*سٌادته كان عضوا أو رئٌسا فٌفى لجان الحكم والمناقشة فى العدٌد من رسائل
الماجستٌر أوالدكتوراةداخل جامعة طنطا وخارجها ،كما أشرف على العدٌد من رسائل
الماجستٌر والدكتوراة داخلها ،منها ما تمت مناقشته ،ومنها ما هو فً طور اإلعداد أو
ٌنتظر تحدٌد لجنة المناقشة والحكم.
ومن الرسائل التي تمت مناقشتها داخل جامعة طنطا وخارجها ،على سبيل المثال:
"-1عقود خدمات المعلومات فً القانون الدولً الخاص" ،رسالة دكتوراة ،حقوق بنً
سوٌف ،2003 ،عضو بلجنة المناقشة ،مع نائب رئٌس جامعة حلوان ،ورئٌس
قسمىالدولى الخاص (حقوق عٌن شمس) ،والمدنى (حقوق بنى سوٌف).
"-2قضاء الجنسٌة وإثباتها" ،رسالة دكتوراه ،طنطا ،2009 ،مشرف وعضو بلجنة
المناقشة ،مع رئٌس قسمى القانون الدولى الخاص بجامعتى القاهرة-فرع الخرطوم،
والمنوفٌة.
"-3القانون الواجب التطبٌق بشأن المساس بسالمة البٌئة" ،رسالة ماجستٌر ،طنطا،
 ،2009مشرف وعضو بلجنة المناقشة مع رئٌس قسمى القانون الدولى الخاص
بجامعة القاهرة (كلٌة حقوق القاهرة) ،وفرع الخرطوم.
"-4تحدٌد القانون الواجب التطبٌق فً المنازعات اإلدارٌة لعقود اإلنشاء والتشغٌل
ونقل الملكٌة  ،"BOTرسالة ماجستٌر ،طنطا ،مشرف وعضو بلجنة المناقشة ،مع
عمٌد الكلٌة األسبق ورئٌس قسم القانون العام بحقوق المنوفٌة.
"- 5القانون الواجب التطبٌق فً عقود التجارة اإللكترونٌة"رسالة دكتوراة ،طنطا،
مشرفا وعضوا بلجنة المناقشة مع رئٌس قسم القانون الدولً الخاص بجامعتً
عٌن شمس والقاهرة.
"- 6حماٌة المستهلك االلكترونٌفً القانون الدولً الخاص" ،دكتوراة ،جامعة عٌن
شمس ،عضو بلجنة المناقشة مع رئٌس قسمى القانون الدولً الخاص بجامعتً
عٌن شمس والقاهرة.
الدولٌالخاص"،ماجستٌر ،معهد البحوث
"- 7القواعد الموضوعٌة فً القانون
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والدراسات العربٌة التابع للمنظمة العربٌة للتربً ة والثقافة والعلوم بجامعة الدول
العربٌة ،جاردن سٌتى-القاهرة) ،عضو بلجنة المناقشة مع رئٌسً قسم القانون
الدولً الخاص بجامعتً القاهرة وعٌن شمس.
"- 9عقود الوكاالت البحرٌة فً العالقات الدولٌة الخاصة" ،دكتوراة ،جامعة عٌن
شمس.
"-10تشكٌل محكمة التحكٌم الدولٌفً نطاق عقود البترول" ،دكتوراة ،طنطا ،مشرفا
وعضوا بلجنة المناقشة مع رئٌس قسم القانون الدولً الخاص بجامعتً القاهرة فرع
الخرطوم ،والمنوفٌة.
"-11ضمانات االستثمار ومزاٌاه فً الٌمن ومصر" ،دكتورا،جامعة عٌن شمس،
عضو بلجنة المناقشة مع رئٌس قسم القانون الدولً الخاص ،وأستاذ بقسم الشرٌعة
اإلسالمٌةبجامعة عٌن شمس ووزٌر األوقاف األسبق ،ونائب رئٌس الوزراء ووزٌر
التعلٌم العالً.
"-12األحكام القانونٌة للمنافسة غٌر المشروعة واألسرار التجارٌة فى القانون األردنً
واالتفاقات الدولٌة" ،دكتوراة جامعة عٌن شمس ،عضو بلجنة المناقشة مع رئٌس
قسمً القانون الدولً الخاص ،والقانون التجاري ،بجامعة عٌن شمس.
"-13دور التحكٌم االلكترونٌالدولٌفً منازعات التجارة الدولٌة" ،دكتوراة ،جامعة عٌن
شمس ،عضو بلجنة المناقشة مع رئٌسً قسم القانون الدولً الخاص األسبق والحالً
بجامعة عٌن شمس.
"-14القانون الواجب التطبٌق على الوساطة المالٌة فى بورصة األوراق المالٌة"
دكتوراة ،جامعة عٌن شمس.
"-15خصوصٌة التحكٌم فً مجال منازعات عقود البترول فىإقلٌم كردستان العراق"
ماجستٌرٌ ،ولٌو  ،2014معهد البحوث والدراسات العربٌة التابع للمنظمة العربٌة
للتربٌة والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربٌة ،جاردن سٌتى –القاهرة ،عضو بلجنة
المناقشة مع رئٌسً قسم القانون الدولً الخاص بجامعتً القاهرة (الحالً) وعٌن
شمس (األسبق).
"-16تأثٌر تنازع القوانٌن على التجارة

اإللكترونٌة" ،دكتوراة ،جامعة القاهرة،
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عضو بلجنة المناقشة مع رئٌس قسم القانون الدولً الخاص بجامعة عٌن شمس،
ووكٌل كلٌة الحقوق جامعة القاهرة للتعلٌم والطالب (األسبق).
"-17امتداد أثر اتفاق التحكٌم فً مجال منازعات التجارة الدولٌة" ،دكتوراة ،معهد
البحوث والدراسات العربٌة التابع للمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم بجامعة
الدول العربٌة ،جاردن سٌتى-القاهرة ،مع رئٌسً قسم القانون الدولً الخاص
بجامعتً القاهرة (الحالً) وعٌن شمس (األسبق).
"-18التنظٌم القانونً لحصانة رئٌس الدولة فى القانون الدولً" ،ماجستٌر حقوق
المنصورة ،عضو بلجنة المناقشة مع عمٌد الكلٌة ووكٌلها لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة
البٌئة.
"-19التنظٌم القانونً لحصانة البعثة الدبلوماسٌة فً القانون الدولً" ،ماجستٌر حقوق
المنصورة ،عضو بلجنة المناقشة مع عمٌد الكلٌة ووكٌلها لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة
البٌئة.
"-20اإلطارالقانونً لعقود نقل التكنولوجٌافً مجال القانون الدولً الخاص"،
ماجستٌر ،حقوق المنصورة.
"-21مبدأ استقالل شرط التحكٌم فً ضوء العالقات الدولٌة الخاصة" ،دكتوراة،
طنطا ،مشرفا وعضو بلجنة المناقشة مع رئٌسى قسم القانون الدولى الخاص ،بجامعة
عٌن شمس األسبق ،والحالى.
"-22اشكالٌات المسئولٌة التقصٌرٌة فى ضوء القانون الدولى الخاص االلكترونى"،
دكتوراة ،حقوق طنطا ،مشرفا ورئٌسا للجنة المناقشة مع رئٌس قسمى القانون الدولى
الخاص بجامعتى القاهرة ووكٌلها لشئون التعلٌم والطالب ،والمنوفٌة.
"-23الحماٌة الجمركٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة ودورها فى حماٌة االقتصاد
الدولىوالقومىالمصرى" دكتوراة ،عضو بلجنة المناقشة مع ثالثة وكالء لكلٌة الحقوق
جامعة عٌن شمس ،أحدهم سابق واثنٌن حالٌٌن للبٌئة وخدمة المجتمع ،والدراسات
العلٌا.
"-24تنفٌذ حكم التحكٌم الدولً فً ظل قانون التحكٌم المصري والمقارن ،دكتوراة،
رئٌس قسم القانون الدولً الخاص
طنطا ،مشرفا ورئٌسا للجنة المناقشة مع
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بجامعتً المنصورة ووكٌلها لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ،والمنوفٌة.
ومن رسائل الدكتوراهالتي يشرف سيادته عليها ،على سبيل المثال:
-1نطاق التحكٌم فً المنازعات الدولٌة.
-3النظام القانونً لعقود الطاقة الغٌر متجددة (البترول والغاز).
-4القانون الواجب التطبٌق على المسائل اإلجرائٌةفً التحكٌم.
-5معٌار دولٌة التحكٌم فً القانون المصرٌوالمقارن.
-7وسائل تسوٌة المنازعات فً العقود الدولٌة لإلنشاءات (نموذج عقد الفٌدك).
-8آلٌة التحكٌم فى عقود الـ  BOTالدولٌة فى مجال البنٌة األساسٌة.
-9االتجاهات المعاصرة فى تنظٌم مركز األجانب ،دراسة مقارنة.
-10التحكٌم بدون اتفاق بشأن منازعات عقود التجارة الدولٌة.
-11العولمة والمسئولٌة عن زراعة األلغام ودعاوى التعوٌض عن أضرارها فى
القانون الدولى.
-12تنازع القوانٌن بشأن األوراق المالٌة.
-13خصوصٌة التدابٌر المستعجلة فى نطاق العالقات الخاصة الدولٌة.

عاشرا :المؤلفات واألبحاث المنشورة-:
أ  -باللغة الفرنسية.
1-Les règlesmatérièlle en droit international privé, Thèse,
Toulouse, France, 1993.
2-Cours élémentaire de droitinterntionalprivé, Tanta, 1998.
3-Introduction à l'étude du droit, Tanta, 2009.
ب -باللغة االنجليزية.
4-Legal Terminology, Tanta, 2002.
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5-The Nationality Law, Tanta, 2008.
6-Outline of The Electronique Commerce law, Tanta, 2009.
ج-باللغة العربية.
- 1فكرة النظام العام فً القانون الدولً الخاص ،مجلة روح القوانٌن ،حقوق طنطا،
.1995
- 2عقود بٌع األسلحة فً النطاق الدولً(مدى مشروعٌتها والقانون الواجب التطبٌق
علٌها) ،مجلة روح القوانٌن ،عدد  ،14حقوق طنطاٌ ،ناٌر  ،1998ثم تم طبعه
كمؤلف تم توزٌعه بدار النهضة العربٌة ،القاهرة ،عدة طبعات ،1998 ،1997
 ،2002برقم اٌداع  ،1997/5428وترقٌم دولى .977/19/3415/5
- 3مصٌر الطالق الواقع من المسلمٌن عند االحتجاج به فً الدول الغربٌة ،مجلة
روح القوانٌن ،عدد -16ج ،2حقوق طنطا ،أغسطس  ،1998ثم تم طبعه كمؤلف
تم توزٌعه بدار النهضة العربٌة ،القاهرة ،برقم اٌداع  ،1998/15371وترقٌم
دولى .977/19/7413/0
- 4التنظٌم القانونً للخصخصة فً القانون المقارن والقانون الدولً الخاص ،دار
النهضة العربٌة ،القاهرة.1999 ،
- 5القانون الفرنسً رقم 349لسنة  ،1998بشأن دخول وإقامةاألجانبفى فرنسا وحق
اللجوء ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.1999 ،
 11-10أبرٌل
- 6عولمة التكنولوجٌا من الناحٌة القانونٌة ،مؤتمر حقوق أسٌوط،
.2001
- 7مدى اختصاص لجان التوفٌق بنظر منازعات الجنسٌة ،ندوة حقوق طنطا،
.2002
- 8حق المؤلف فً العالقات الخاصة الدولٌة والنظرة العربٌة واإلسالمٌة للحقوق
الذهنٌة فً منظومة االقتصاد العالمً الجدٌد ،مجلة روح القوانٌن ،عدد -22ج،1
حقوق طنطاٌ ،ناٌر  ،2001ثم تم طبعه كمؤلف تم توزٌعه بدار النهضة العربٌة،
القاهرة.2002 ،
- 9القانون الواجب التطبٌق فً دعوى التحكٌم ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة،
.2003
-10المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبٌقه بشأن دعاوى المسئولٌة والتعوٌض
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عن مضار التلوث البٌئً العابر للحدود ،القاهرة.2003 ،
-11محاضرات فى االختصاص القضائٌالدولً وتنفٌذ األحكام األجنبٌة ،القاهرة
.2004
-12مركز األجانب فً القانونٌن المصري والمقارن ،طنطا.2004 ،
-13التعدٌالت الجدٌدة على قانون الجنسٌة المصرٌة فى المٌزان ،دار النهضة
العربٌة ،القاهرة.2004 ،
-14الجنسٌة فً القانونٌن المصري والمقارن ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.2005 ،
-15تشرٌعات اإلعالم  ،طنطا.2005 ،
-16 - 1أوالد األم المصرٌة بال هوٌة رغم تعدٌل قانون الجنسٌة ،المؤتمر الدولً
لجامعة الزقازٌق (بالتعاون بٌن كلٌتً الحقوق والتربٌة النوعٌة) ،حول حماٌة
وتربٌة الطفل العربً 11 – 10 ،ماٌو  ، 2005ثم تم نشره كمؤلف وتم
التوزٌع بمعرفة دار نشر "منشأة المعارف" ،اإلسكندرٌة.2005 ،
-17تنازع القوانٌن ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.2006 ،
-18مدى مالئمة قواعد االختصاص القضائٌالدولً التقلٌدٌة لمنازعات الحٌاة
العصرٌة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.2006 ،
-19جنسٌة حكم التحكم وأثرها فً تحدٌد معاملته فٌالتقلٌمالوطنً ،مجلة روح
القوانٌن ،حقوق طنطا.2006 ،
-20فنون تنازع القوانٌن واالختصاص القضائٌالدولً ،القاهرة .2007
-21التطبٌقات العملٌة لقضاٌا القانون الدولً الخاص ،طنطا.2007 ،
-22تنازع القوانٌن بشأن المسئولٌة عن سوء استخدام االنترنت ،دار النهضة العربٌة،
القاهرة.2007 ،
-23إشكالٌاتإنهاء رابطة الزوجٌة بالخلع فً القانون الدولً الخاص ،مجلة روح
القوانٌن ،حقوق طنطا.2008 ،
-24النظام العام الدولٌالعربى (حلم أم

حقٌقة أم خٌال) ،مجلة روح القوانٌن،
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حقوق طنطا.2009 ،
-25التجارة االلكترونٌة واالختصاص القضائى بمنازعاتها ،دار النهضة العربٌة،
القاهرة.2010 ،
-26قرار المحكم فى المنازعة حول شرط المقاطعة الوارد فى عقد دولى ،مجلة روح
القوانٌن ،حقوق طنطا.2011 ،
-27شرط نقاء جنسٌة رئٌس مصر فى ضوء النصوص الدستورٌة والقانونٌة وبعد
ثورة ٌناٌر  ، 2011دار النهضة العربٌة  ،القاهرة .2012
 علما بأن سٌادته لم ٌقم بأٌة إعارة خارجٌة ،ولم ٌوقع علٌه أٌةجزاءات طوال مدةخدمته.
 وهذه سٌرة ذاتٌة خاصة بالسٌد أ.د/.جمال محمود محمد الكردى ،أستاذ ورئٌس قسمالقانون الدولى الخاص ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث ،لتقدٌمها إلىجامعة
زاٌد بدولة االمارات العربٌة المتحدة ،بناء على طلب سٌادته.
يعتمد،
عميد الكلية

(أ.د /.محمد إبراهيم على)
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