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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 للسيد االستاذ الدكتور / نبيل ابراهيم سعد عوض    

 قسم الق انون المدنى   متفرغ  استاذ  

 

 

 بيانات شخصية : -اوال 

 

      21/1/1945تاريخ الميالد    :  -    

 بحيرة         -محل الميالد      : الدلنجات  -    

 

 الحالة العلمية :  -ثانيا 

 

حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة االسكندرية بتقدير جيدد جددا مدر مرتادة الادرا ال انيدة  -    

  1969عام 

  1973حصل سيادته على دبلوم القانون الخاص من جامعة االسكندرية بتقدير جيد جدا عام  -

  1974حصل سيادته على دبلوم القانون العام من جامعة االسكندرية بتقدير جيد جدا عام  -

عدة ديجدون جام -حصل سيادته على دبلوم الدراسات المتعمقة فى العالقات االقتصدادية الدوليدة مدن ةليدة الحقدوق  -

  15/10/1979بفرنسا بتقدير جيد بتاريخ 
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جامعدة ديجدون بفرنسدا بتقددير  -حصل سيادته على درجة الدةتوراه الدولة فدى القدانون المددنى مدن ةليدة الحقدوق  -

  16/12/1980مارا بتاريخ 

  

 الحالة الوظيفية :  -ثال ا 

 

  4/9/1969جامعة االسكندرية فى  -ة الحقوق عين سيادته فى وظيفة معيد مكلف بقسم القانون المدنى بكلي -

 .  26/9/1972الى  14/7/1970ادى سيادته الخدمة العسكرية فى  -

  2/11/74جامعة االسكندرية اعتاارا من  -عين سيادته فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم بكلية الحقوق  -

  31/3/81السكندرية اعتاارا من جامعة ا -عين سيادته فى وظيفة مدرس بذات القسم بكلية الحقوق  -

جامعددة االسددكندرية اعتاددارا مددن  -مددنس سدديادته اللقددم العلمددى لوظيفددة اسددتا  مسدداعد بددذات القسددم بكليددة الحقددوق  -

22/2/1986  

بقدرار السديد د.د. رسديس الجامعدة رقدم  2/12/1989عين سيادته مستاارا قانونيا للجامعة لمددة عدام اعتادارا مدن  -

 .  2/12/1989فى  870

  26/5/92جامعة االسكندرية اعتاارا من  -منس سيادته اللقم العلمى لوظيفة استا  بذات القسم بكلية الحقوق  -

  30/1/1999عين سيادته مديرا لمرةز الدراسات والاحوث القانونية فى  -

 9/9/1999جامعة االسكندرية فى  -عين سيادته رسيسا لقسم القانون المدنى بكلية الحقوق  -

 2٠٠٤ سبتمبر حتى 2٠٠1 سبتمبر منعين سيادته عضوا باللجنة الداسمة لترقية االساتذة المساعدين  -

 2٠٠8ىحت 2٠٠٤ من االساتذة لترقیة الدائمة باللجنة عضوا هسیادت عین -

 

  15/8/2000عين سيادته وةيال للكلية للدراسات العليا والاحوث اعتاارا من   -

 .  2003إلى شهر يونيه  6/5/2001عين سيادته وةيال للكلية لائون التعليم والطالب اعتاارا من   -

 .  1/9/2003جامعة االسكندرية اعتاارا من  -عين سيادته رسيسا لقسم القانون المدنى بكلية الحقوق   -

 31/7/2006حتى  1/9/2003عين سيادته مستاارا قانونيا للجامعة اعتاارا من     -

 2013مارس -2002عين سيادته عضوا فى اللجنة العلمية الداسمة لترقية االساتذه واالساتذه المساعدين   -

 يارا على العديد من رساسل الماجستير والدةتوراه .  -
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ناقش العديد من رساسل الماجستير والدةتوراه  للطلاة المصربين ولطلاة من الالدان العربية الاقيقة ) السعودية     

 و الكويت والجزاسر وليايا واالردن (

 حكم العديد من االبحاث لمجالت علمية محكمة فى الكويت واالمارات واالردن ومصر . -
اشتراك فى العديد من اللجان العلمية لترقية االساتذه فى ةل من االمارات واالردن وفلسطين والكويت  -

 والسعودية 
 1/8/2005م عين سيادته فى وظيفة استا  متفرغ بذات القس -
 31/7/2006حتى  1/9/2003عين سيادته مستاارا قانونيا للجامعة اعتاارا من  -
 1/5/2009عين سيادته المدير التنفيذى لوحده ضمان الجودة بكلية الحقوق جامعة االسكندرية اعتاارا من  -
 

 

 بيانات اخرى :  -رابعا  

 

  30/6/1989حتى  1/9/84سيادته اعير لجامعة الملك عاد العزيز بالسعودية عن الفترة من  -

 .  1994حتى  1989سيادته يعمل استا ا زاسرا بجامعة بيروت العربية اعتاارا من  -

 .  1993سيادته حصل على جاسزة الدولة التاجيعية فى القانون المدنى   -

اسدتا  ورسديس قسدم القدانون المددنى بكليدة  1998 - 1994العربيدة اعتادارا مدن اعير سيادته الى جامعدة بيدروت  -

 الحقوق 

 وحتى اآلن . 1998سيادته يعمل استا ا زاسرا بجامعة بيروت العربية اعتاارا من  -

 2004/2005عمل سيادته استا ا زاسرا بجامعة االمارات العربية المتحده فى الفصل الدراسى االول عام  -

 2007بجامعة االمارات العربية المتحده فى الفصل الدراسى ال انى عام  عمل سيادتة استا ا زاسرا  -

  سيادته قام بتأسيس الجمعية المصرية للقانون المدنى وجمعية الهندسة والقانون .  -

 .سيادته ساهم فى العديد من الندوات والمؤتمرات  -

  WIPOة الاريعة والقانون بالتعاون مدر المنظمدة العالميدة للملكيدة الفكريدة نظمتها ةلي –مؤتمر الملكية الفكرية  -1

 بملتقى دسرة الجامعة بالعين باالمارت العربية المتحدة  2007فاراير  27-26فى الفترة من 

  8 -6المددؤتمر العلمددى السددنوى الخددامس عاددر و مددوتمر اسددواق االوراق الماليددة والاور ددات فددى الفددارة مددن  -2

 بغرقة تجارة و ناعة دبى باالمارات العربية المتحدة .  2007مارس 

بمانى غرفة تجارة و ناعة ابو ظاى فرع العدين  2007اةتوبر  24-23مؤتمر حماية المستهلك فى الفترة من  -3

 االمارات العربى المتحدة .  –
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لعربية المتحدة , خالل الفترة فى دولة االمارات ا 1980لسنة  8مؤتمر اضاءا تعلى قانون العمل االتحادى رقم  -4

 مدينة العين .  –جامعة االمارات العربية المتحدة  –ننظمة ةلية القانون  2008نوفمار  24-25

اةتددوبر  27-26مددؤتمر الماددكلة العقاريددة فددى مصددر بددين الواقددر االقتصددادى والتنظدديم القددانون و خددالل الفتددرة  -5

 , نظمته ةلية الحقوق جامعة االسكندرية  2008

-1تردس الجلسة فى االولى فى مؤتمر و حقوق المردة فى مصر والدول العربية و المنعقد بفندق فلسطين يومى  -6

 2010ديسمار  2

 .2011ديسمار  22-21اشتراك فى مؤتمر و ال ورة والقانون و فى فندق فلسطين يومى   -7

 

 المؤلفــات   :  -خامسا 

 

  1982المعارا  مناأة -التأمينات العينية والاخصية  -

  1985مناأة المعارا  -القانون الزراعى   -

  1985مناأة المعارا  -التنازل عن العقد  -

  1985مناأة المعارا  -التضامن ومادد عدم افتراض التضامن  -

   1990دار المعرفة الجامعية  -الجزء االول نظرية العقد  -مصادر االلتزام  -النظرية العامة لاللتزام  -

 .  1992دار المعرفة الجامعية  -حكام االلتزام ا -

  1990مناأة المعارا  -نحو قانون خاص باالستمان  -

 

 

  1991دار المعرفة الجامعية  -الضمانات غير المسماه  -

  1991دار المعرفة الجامعية  -نحو قانون لالفالس المدنى  -

  1991مجلة ةلية الحقوق  -ظاهرة التكرار فى القانون الخاص  -

  1990مجلة ةلية الحقوق  -الارط الجزاسى فى القانون المدنى المصرى والقانون الفرنسى الحديث  -

 1983دار المعرفة الجامعية  -المدخل الى القانون لطلاة ةلية التجارة  -
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دار المعرفددة  -ةليددة االداب  -دروس فددى التاددريعات االجتماعيددة وعلددم االجتمدداع القددانونى لطلاددة قسددم االجتمدداع  -

  1983الجامعية 

  1993دار المعرفة الجامعية  -الملكية وااليجار  -القانون الزراعى  -

  1994بيروت  -العربية مصادر واحكام االلتزام فى التاريعات العربية والقانون اللانانى دار النهضة  -

  1994بيروت  -دار النهضة العربية  -االثاات فى المواد المدنية  -

  1994بيروت   -دار النهضة العربية  -نظرية الحق  -

  1994بيروت  -دار النهضة العربية  -الحقوق العينية اال لية فى القانون المصرى والقانون اللانانى  -

  1997دار النهضة العربية بيروت  -الاير  -الول الجزء ا -العقود المسماه  -

  1998دار النهضة العربية بيروت  -االيجار  -الجزء ال انى  -العقود المسماه  -

  1999 -مناأة المعارا  -الافعة علما وعمال  -

 1999قيود وتنظيم االيجار المفروش وتعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا مناأة المعارا  -

 2000دار المعرفة الجامعية  -الحقوق العينية واال لية احكام ومصادر   -

  2000توزير مناأة المعارا  -طاعة ثانية مزيدة ومنقحة  -احكام االلتزام  -النظرية العامة لاللتزام  -

  2000دار المعرفة الجامعية  -لطلاة ةلية التجارة وةلية السياحة والفنادق  -المدخل الى القانون  -

  2000 -نظرية الحق , دار المعرفة الجامعية  -

  2000توزير مناأة المعارا  -التاعية وغير التاعية  -التأمينات الاخصية  -

  2001توزير مناأة المعارا  -الاير  -الجزء االول  -العقود المسماه  -

  2001توزير مناأة المعارا   -الطاعة ال انية مزيدة ومنقحة  -مصادر االلتزام  -النظرية العامة لاللتزام  -

 2001مناأة المعارا  -طاعة ثانية مزيدة ومنقحة  -الضمانات غير المسماه   -

  2001مناأة المعارا  -طاعة ثانية مزيدة ومنقحة  -التضامن ومادد عدم افتراض التضامن  -

 .  2001مناأة المعارا  -طاعة مزيدة ومنقحة  -التنازل عن العقد  -

 2003عقد اإليجار فى القانون المدنى وتاريعات اإليجار , مناأة المعارا  -العقود المسماه  -

 .  2003نطاق تطايق االمتداد القانونى لعقود إيجار المساةن , مناأة المعارا  -

 دار الجامعة الجديدة .  2002/2003 - ة الطاعة ال ال -دحكام االلتزام  -
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 دار الجامعة الجديدة .  2003/2004 -الطاعة ال ال ة  -مصادر االلتزام  -

 .  2002مناأة المعارا  -احكام ومصادر  -الحقوق العينية اال لية  -

 2003عقد الاير دار الجامعة الجديدة  -العقود المسماة  -

 2004دار الجامعة الجديدة  -ال انية الطاعة  -التأمينات العينية  -

 2004دار الجامعة الجديدة  -الطاعة ال انية  -التاعية وغير التاعية  -التأمينات الاخصية  -

 -بمناساة مرور ماستى عدام علدى  ددور التقندين المددنى الفرنسدى  -التطور فى ظل ال اات فى قانون االلتزامات  -

 .  2004دار الجامعة الجديدة 

 2004دار الجامعة الجديدة  -الطاعة ال ال ة  -نازل عن العقد الت -

 2004دار الجامعة الجديدة  -الطاعة ال انية  -نحو قانون لالفالس المدنى  -

دار الجامعدة الجديددة  -طاعدة ثانيدة منقحدة  -نطاق االمتداد القدانونى لعقدود ايجدار المسداةن مدن حيدث االشدخاص  -

2004 

  2006دار الجامعة الجديدة  -الطاعة الرابعة  -نظرية الحق  -المدخل إلى القانون  -

  2006 -دار الجامعة الجديدة  -الملكية ةوسيلة للضمان   -

  2006 -دار الجامعة الجديدة  -الطاعة الخامسة   -التأمينات العينية والاخصية  -

 2٠٠٧ الثالثة بعةالط – االلتزام مصادر – االول الجزء – لاللتزام العامة النظریة -    

 2٠٠٧ الثالثة الطبعة – االیجار – المسماه العقود      -

بحوث  فى منشور – الموضوعیة القواعد – الفرنسي القانون فى االئتمان مجال فى المستھلك حمایة مالمح   -    

كلیة القانون بجامعة االمارات العربیة المتحدة  -2٠٠٧اكتوبر  2٤-23من الفترة خالل ندوة حمایة المستھلك

 . 15بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبى ووزارة االقتصاد , ص 

مالمح حمایة المستھلك فى مجال االئتمان فى القانون الفرنسى ) القواعد الموضوعیة والقواعد االجرائیة ( دار   -

 .  2٠٠٧الجامعة الجدیدة 

 

دراسة مقارنة فى القانون الفرنسى المصرى  –الضمانات الشكلیة لفصل العامل فى عقد العمل غیر محدد المدة  -

فى  198٠لسنه  8االماراتى , بحث منشور فى كتاب صادر عن مؤتمر " اضاءات على قانون العمل االتحادى رقم 

جامعة االمارات  –, تنظمةه كلیة القانون  2٠٠8نوفمیر  25-2٤دولة االمارات العربیة  المتحدة خالل الفترة 

 مدینة العین  –العربیة المتحدة 
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بحث منشور فى كتاب صادر عن مؤتمر " المشكلة  –الطبیعة القانونیة التفاق التمویل العقارى دراسة مقارنة  -

, نظمته كلیة  2٠٠8اكتوبر  2٧ – 26العقاریة فى مصر بین الواقع االقتصادى والتنظیم القانون " حالل الفترة 

 الحقوق جامعة االسكندریة 

االستثناءات والقیود على خق المؤلف فى المجالین العادى والرقمى , مؤتمر الجوانب الجدیدة للتنظیم القانون -

 2٠٠9نوفمبر 19-1٧لحقوق الملكیة الفكریة  الذى نظمته كلیه القانون بجامعة الشارقة فى الفترة 

مؤتمر االتجاهات التشریعیة الحدیثة فى النتظیم  –التحكیم فى منازعات العمل الجامعیة نظرة انتقادیة لنظام   -

 القضائى 

 بفندق فلسطین بالمنتزة .  2٠1٠مارس  11-1٠نظمتة كلیة الحقوق جامعة االسكندریة فى الفترة  -

 –والعلوم القانونیة  ( فى كتاب مقاصد الشریعة 193 -1٤٧مالمح من مقاصد الشریعة فى القانون المدنى )ص  -

 2٠11مؤسسة الفرقان للتراث االسالمى  –مركز دراسات مقاصد الشریعة االسالمیة 

غیاب الحمایة القانونیة  الفعاله كمظھر للتجار بالبشر ) عمال الخدمة المنزلیة ومن فى حكمھم كنموزج ( المؤتمر  -

المدنى " الذى نظمته كلیة الحقوق و  الدولة والمجتمع  الدولى حول مكافحة االنجار بالبشر فى لبنان " الشراكة بین

العلوم السیاسیة ومركز حقوق االنسان فى حقوق بیروت العربیة بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز بالوالیات 

  2٠11ینایر  ٤-3المتحدة االمریكیة فى یومى 

 2٠12 الجدیدة الجامعة دار , المدنى القانون فى مقارنة دراسة – العقاري التمویل  -

ألقى مجموعة من المحاضرات فى مركز االسكندریة للتحكیم والخدمات القانونیة واالقتصادیة بكلیة الحقوق جامعة  -

 فى الموضوعات التالیة  2٠11,  2٠1٠االسكندریة فى عامى 

 

 التحكیم اتفاق

 التفاوض باعادة االلتزام

 . المصرى العمل قانون فى المھنیة الصحة و السالمة نظام

 

 . االسكندریة فلسطین بفنوق " العدالة " مؤتمر فى مقدم – الناجزة للعدالة كوسیلة المدنى االفالس

 : الفرنسیة باللغة مؤلفات

- La Suspension dans l'execution du contrat Thèse Dijon 1980 

- La strategie du developpement et les investissements étrangers En Egypte 

Dijon 1979 



 
8 

 دارة الطلبة الوافدين"إنترنت وإلمع تحيات...."وحدة البحث العلمى وا -
 المبنى األكاديمى –سكندرية إلكلية الحقوق ، جامعة ا                         

 : المنشورة االبحاث

 )البحث ومكان تاریخ تشمل ( بالترقى الخاصة

 


