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 وقــقــحــة الــيــلــك

 ةــدريــنــكــة االســعــامــج

 جـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة
 

 ةــيــفــيــوظــة و الــيــمــلــعــة الــالــحــالــان بــيــب

 اقــدقــد الــيــســد الــمــور/ أحــتــدكــد الــيــســلــل

 ىــدنــمــون الــانــقــم الــســقــدرس بــمــال

 البيانات الشخصية: –أوالً 
 

  :3/9/1985تاريخ الميالد 

  الحالة اإلجتماعية: متزوج 

 :البريد اإللكترونى  ah.eldakak@gmail.com  

alumni.cwru.edueldakak@hmed.a 

wustl.edueldakak@ 

 

 الحالة العلمية: –ثانياً 
 

  حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة االسكندرية بتقدير جيد جداً فى

 .2006مايو 

  2007حصل سيادته على دبلوم القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة طنطا فى ديسمبر. 

  2008اإلدارية من كلية الحقوق جامعة طنطا فى مايو حصل سيادته على دبلوم العلوم. 

  حصل سيادته على درجة الماجستير فى قانون الملكية الفكرية مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق

بالواليات المتحدة  (Case Western Reserve University)جامعة كيس ويسترن ريزرف 

 .2010األمريكية فى مايو 

  حصل سيادته على درجة الدكتوراه فى القانون من كلية الحقوق جامعة واشنطن بسانت لويس

(Washington University in St. Louis)  2013فى مايو.  

 الحالة الوظيفية: –ثالثاً 
 

  2007ُعين سيادته فى وظيفة معيد بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة االسكندرية فى مارس. 

 ادته فى وظيفة مدرس مساعد بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة االسكندرية فى أكتوبر ُعين سي

2008. 

  2013ُعين سيادته فى وظيفة مدرس بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة االسكندرية فى نوفمبر. 

 2016لى مايو شِغل سيادته وظيفة أستاذ زائر بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس من فبراير إ. 

  وحتى اآلن. 2016ُعين سيادته عضواً بمجلس تأديب العاملين بجامعة اإلسكندرية منذ ديسمبر 
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  لمركز اإلسكندرية للتحكيم والخدمات القانونية واإلقتصادية بكلية الحقوق ً ُعين سيادته مديراً تنفيذيا

 وحتى اآلن. 2017جامعة اإلسكندرية منذ يناير 

 ً  :الكتب – رابعا
 

  (.2014المدخل إلى القانون ونظرية االلتزامات ) -الوجيز فى القانون المدنى 

 ( 2016الوجيز فى التأمينات اإلجتماعية.) 

 An Introduction to the Egyptian Legal System (2016) 

 An Introduction to the Egyptian Insurance Law (September 2017) 

  (.2017سبتمبر )شرح أحكام قانون العمل 

 بحاث العلمية:األ –خامساً  
 

  كاليفورنيا ديفيز للقانون الدولى و حقوق االقتراب من سيادة القانون فى مصر الثورة، مجلة كلية

 (.2012) 261، ص18، العدد السياسة
Approaching Rule of Law in Post-Revolution Egypt, 18 U.C. DAVIS J. INT'L L. & POL'Y 261 (2012). 

 دراسة حالة القوانين التجارية و المالية  هل يتجه الشرق األوسط إلى التأسلُم بعد الربيع العربى؟

 (.2012) 1، ص12، العدد ريتشموند للقانون العالمى و السياسة حقوق مجلة كلية المصرية،
Is the Middle East Moving Toward Islamism after the Arab Spring? The Case Study of the Egyptian 

Commercial and Financial Laws, 12 RICH. J. GLOBAL L. & BUS. 1 (2012). 

  (.2017نظام التعويض العقابى )يونيو 

 ( 2018يناير اصالح النظام العالمى للترخيص اإلجبارى لبراءات االختراع العالمية.) 

  (2018يناير )دراسة مقارنة  –الحماية المدنية للمستهلك اإللكترونى 

 :وورش العمل المؤتمرات العلمية –سادساً 
 

  ،ورشة العمل السنوية الثانية عن القانون الدولى و القانون المقارن بجامعة واشنطن سانت لويس

 .2012الواليات المتحدة األمريكية فى مارس 

 األمريكية فى ابريل  المؤتمر السنوى الثامن لطالب الدراسات العليا بجامعة كورنل، الواليات المتحدة

2012. 

 الفرع األمريكى  –نوى لجميعة القانون الدولى المؤتمر الس(ABILA)الواليات ، جامعة فوردهام ب

 .2012فى أكتوبر  المتحدة األمريكية

  ،ورشة العمل السنوية الثالثة عن القانون الدولى و القانون المقارن بجامعة واشنطن سانت لويس

 .2013ريكية فى مارس الواليات المتحدة األم

  المؤتمر السنوى التاسع لطالب الدراسات العليا بجامعة كورنل، الواليات المتحدة األمريكية فى ابريل

2013. 
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 المؤتمر السنوى الثانى للجنة شباب القانون المقارن بالجمعية األمريكية للقانون المقارن (YCC) ،

 .2013ة فى ابريل جامعة انديانابوليس بالواليات المتحدة األمريكي

 المؤتمر السنوى لرابطة القانون و المجتمع (LSA) 2013، الواليات المتحدة األمريكية فى مايو. 

  2013مؤتمر القانون و االقتصاد المؤسسى فى ظل الثورات، ألمانيا فى نوفمبر. 

  ارد جامعة هارفبورشة عمل معهد القانون والسياسة العلمية(IGLP) 2014، قطر فى يناير. 

 ً  الخبرة التدريسية: – سابعا
 

  مادة التمرينات العملية فى القانون المدنى لطالب الفرقة األولى.2007/2008العام الجامعى : 

  مادة التمرينات العملية فى القانون المدنى لطالب الفرقة الثانية.2008/2009العام الجامعى : 

  2013/2014العام الجامعى : 

 .بكلية الحقوق لغتين العربية و اإلنجليزية( لطالب الفرقة الثالثةمادة عقد التأمين )بال -

 .مادة القوانين المنظمة للمهن الهندسية لبعض أقسام كلية الهندسة جامعة االسكندرية -

مادة مقدمة القانون )باللغتين العربية واإلنجليزية( لطالب الفرقة األولى بكلية التجارة جامعة  -

 .اإلسكندرية

القانون)باللغتين العربية واإلنجليزية( لطالب الفرقة األولى بكلية التجارة جامعة مادة مقدمة  -

 دمنهور.

  2014/2015العام الجامعى: 

 مادة عقد العمل لطالب الفرقة األولى بكلية الحقوق. -

مادة مقدمة القانون )باللغة اإلنجليزية( لطالب الفرقة األولى بكلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم  -

 .ياسية بجامعة االسكندريةالس

مادة مقدمة القانون )باللغتين العربية واإلنجليزية( لطالب الفرقة األولى بكلية التجارة جامعة  -

 .االسكندرية

مادة مقدمة القانون )باللغتين العربية واإلنجليزية( لطالب الفرقة األولى بكلية التجارة جامعة  -

 .دمنهور

 .ندسية لبعض أقسام كلية الهندسة جامعة االسكندريةمادة القوانين المنظمة للمهن اله -

  2015/2016العام الجامعى: 

 بكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية. مادة عقد التأمين )باللغة اإلنجليزية( لطالب الفرقة الثالثة -

 .مادة مقدمة القانون لطالب الفرقة األولى بكلية التجارة جامعة االسكندرية -

)باللغتين العربية واإلنجليزية( لطالب الفرقة األولى بكلية التجارة جامعة مادة مقدمة القانون  -

 .دمنهور

 .مادة القوانين المنظمة للمهن الهندسية لبعض أقسام كلية الهندسة جامعة االسكندرية -

مادة عقدى البيع واإليجار )باللغة اإلنجليزية( لطالب مرحلة البكالوريوس بكلية الحقوق جامعة  -

 بوس بسلطنة عمان.السلطان قا

بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس بسلطنة  لطالب مرحلة الماجستير بكل مادة حماية المستهلك -

 عمان.
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مادة الحماية المدنية للتجارة اإللكترونية لطالب مرحلة الماجستير بكل بكلية الحقوق جامعة  -

 السلطان قابوس بسلطنة عمان.

  2016/2017العام الجامعى: 

 ن التأمينات اإلجتماعية لطالب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية.مادة قانو -

 .مادة مقدمة القانون )باللغة اإلنجليزية( لطالب الفرقة األولى بكلية التجارة جامعة االسكندرية -

مادة مقدمة القانون )باللغتين العربية واإلنجليزية( لطالب الفرقة األولى بكلية التجارة جامعة  -

 .دمنهور

  2017/2018العام الجامعى: 

مادة قانون العمل لطالب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية )باإلضافة إلى مواد أخرى  -

 سيتم تحديدها الحقاً.

 :أنشطة أخرى –ثامناً 
 

 المنسق األكاديمى بكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية لبرنامج الماجستير فى حقوق اإلنسان ودمقرطة 

 حتى اآلن(. – 2016والذى تديره جامعة بريتويا بجنوب افريقيا ) افريقيا

  عضو لجنة تحكيم األبحاث لمجلةArab Law Quarterly  أبحاث بالفعل. 5وتم تحكيم 

  إلقاء محاضرات عن قوانين حرية تداول المعلومات ضمن برنامج التنمية اإلقتصادية فى مصر

 (.2015كية، جمهورية مصر العربية )فبراير ومارس والمنطقة العربية، الجامعة األمري

  2016وحتى  2012عضو الجمعية المصرية األمريكية لسيادة القانون منذ. 

www.earla.org  

  2007عضو الجمعية العربية للقانون التجارى و البحرى منذ 

www.ascml.org  

  (2014 – 2012)عضو لجنة تحكيم األبحاث لمجلة القانون األمريكية الصينية 

United States-China Law Review (David Publishing Company( 

  حاصل على الدورات التدريبية التالية من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة

( 4( مهارات التفكير، )3( التدريس الفعال، )2م التكنولوجيا فى التدريس، )( استخدا1االسكندرية: )

( سلوكايات 7( الشئون القانونية فى الجامعات، )6( منهجية البحث العلمى، )5مهارات االتصال، )

( نظم االمتحانات و 10( نظام الساعات المتعمدة، )9( مهارات العرض الفعال، )8مهنة التدريس، )

 ( اإلدارة الجامعية.12( النشر الدولى للبحوث العلمية، و )11ب، )تقويم الطال

www.fldc.alexu.edu.eg  

 

 ً  اللغات: – تاسعا
 

 اللغة األم  اللغة العربية 

 إجادة تامة اللغة اإلنجليزية 

 إجادة متوسطة  اللغة الفرنسية 
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