
 

                             

 

 

 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 االستاذ الدكتور / احمد عوض عبد المجيد هندى

 بالكلية المدنيه و التجاريه قانون المرافعات متفرغ بقسم استاذ

==================== 

 بيانات شخصية : -اوال 

    2/4/1953تاريخ الميالد    :  -    

 بحيرة    -الميالد      : الدلنجات محل  -    

 

 الحالة العلمية :  -ثانيا 

جامعة االسكندرية بتقدير جيد جدا مع مرتبة  -حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من كلية الحقوق  -   

 .  1975الشرف دور مايو 

 .   1976د من جامعة االسكندرية نوفمبر حصل سيادته  على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص بتقدير جي -   

 .    1978حصل سيادته على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام بتقدير جيد من جامعة االسكندرية مايو  -   

 . 29/7/1986فى الحقوق بتقدير جيد من جامعة االسكندرية فى  اهدكتورالحصل سيادته على درجة  -   

 

 ية : الحالة الوظيف -ثالثا 

  10/5/1976جامعة االسكندرية فى  -عين سيادته فى وظيفة معيد مكلف بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق  -   

 31/12/1978جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم بكلية الحقوق  -   

 .  26/8/1986جامعة االسكندرية اعتبارا من  -الحقوق عين سيادته فى وظيفة مدرس بذات القسم بكلية  -   

 . 26/4/1994جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وظيفة استاذ مساعد بذات القسم بكلية الحقوق   -   

 .  22/2/2000جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وظيفة استاذ بذات القسم بكلية الحقوق   -   

 .   16/8/2001جامعة االسكندرية اعتبارا من  -رئيسا لقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق فى وظيفة عين سيادته  -   

مديرا تنفيذيا لمركز الدراسات والبحوث والخدمات القانونية واالقتصادية اعتبارا من  فى وظيفة عين سيادته -   

23/12/2001 . 

 . 31/7/2008حتى  24/9/2003لكلية لشئون التعليم و الطالب بتاريخ وكيالً لفى وظيفة عين سيادته  -   

 31/7/2013الى  1/8/2008عميدا لكلية الحقوق جامعة االسكندرية بتاريخ فى وظيفة عين سيادته -   

 1/8/2013ق جامعه االسكندرية اعتبارا من استاذ متفرغ قانون المرافعات بكلية الحقوفى وظيفة عين سيادته -   

 



 

 

 

 

 بيانات اخرى : -رابعا 

 .  7/9/1991وحتى 1/10/1987وت العربية عن الفترة من سيادته لجامعة بيراعير  -

 . 1995/  9/ 1وحتى  1994/ 7/4شرطة دبى باألمارات عن الفترة من اعير سيادته لكلية  -

    2001/ 6/  3إلى  1997/ 1/   10 جامعة الكويت عن الفترة مناعير للعمل بكلية الحقوق  -

 . 2006،2005جامعة قابوس ـ سلطنة عمان عامى بكلية الحقوق استاذا زائرا انتدب سيادته  -

 . 2006/2007فى  لبحرى ـ ماجستير لوجيستات التقاضىا انتدب للعمل بأكاديمية النقل -

 . 7/8/2008القانونى للجامعة اعتبارا من   عين سيادته المستشار -

 .  2007اسات القانونية عين عضواً فى لجنة القطاع لتطوير الدر -

إحدى شركات الشركة القابضة  مصر للتجارة الخارجية لمجلس إدارة شركة غير متفرغ -عين عضواً منتدباً  -

 . 2008  للنقل للبحرى 

 . 2007بلجنة القطاع لتطوير الدراسات القانونية  عين عضوا -

  2009 سبتمبر-عين عضوا فى لجنة وزارة العدل لدراسة مشروع قانون الخبراء -

 .2010التشجيعية مارس عين عضوا فى لجنة وزارة الثقافة للنظر فى منح جوائز الدولة  -

فى مركز المور بجدة فى نظام  2007القاء محاضرات بالمملكة العربية السعودية شهر يوليو واغسطس - -

 التحكيم السعودى ونظام المرافعات الشرعية السعودى 

 

 خامسا : المؤلفات : 

 . دار الجامعة الجديدة للنشر ـ االسكندرية  1986والطلبات فى قانون المرافعات ارتباط الدعاوى  .1

 . الجامعية بيروت الدار  1988ن اللبنانى اصول المحاكمات المدنية فى القانو .2

  . الدار الجامعية بيروت 1989فى القانون اللبنانى  -التنفيذ اصول  .3

 امعية بيروت .الدار الج 1990 التنفيذ الجبرى  .4

 دار النهضة العربية ـ القاهرة .  1991الوكالة بالخصومة  .5

 دار النهضة العربية .  1992التمسك بسقوط الخصومة  .6

 دار النهضة العربية . 1993شطب الدعوى  .7

 .دار الجامعة الجديدة للنشر  1994قانون المرافعات المصرى مؤلف من جزئيين  .8

 دار الجامعة الجديدة .  1994قانون التنفيذ الجبرى المصرى  .9

 دار الجامعة الجديدة . 1995اختصام الغير    .10

 مكتبة كلية شرطة دبى .  1996التنفيذ الجبرى فى القانون األماراتى  .11

 . دار لجامعة الجديدة للنشر االسكندرية  1996اسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق  .12

 دار الجامعة الجديدة للنشر .  1997االعالن القضائى  .13

 دار الجامعة الجديدة .  1997تمسك بالبطالن فى قانون المرافعات ال .14



 

 دار النهضة العربية ـ القاهرة .  1998درجتين على التقاضى  .15

 1998نصر ابو زيد مقال بمجلة كلية الحقوق جامعة االسكندرية 0التعليق على حكم محكمة الجيزة فى قضية د .16

 . دة للنشر دار الجامعة الجدي 1999تنفيذ احكام المحكمين  .17

 دار الجامعة الجديدة للنشر .  1999احكام محكمة النقض ، اثرها و قوتها  .18

 دار الجامعة الجديدة للنشر .  2000الصفة فى التنفيذ  .19

حقوق عين شمس دار باالشتراك مع أ.د / سيد محمود  2001فى القانون الكويتى  اصول التنفيذ الجبرى  .20

 الكتب الكويت 

 دار الجامعة الجديدة .  2002فى القانون المصرى اصول التنفيذ الجبرى  .21

 دار الجامعة الجديدة .  2003أصول التنفيذ الجبرى المصرى  .22

 دار الجامعة الجديدة .  2004أصول قانون المرافعات المصرى  .23

دار الجامعة الجديدة ـ جزء ثان  2004جزء أول ن مصرى صدر من جزئيالتعليق على قانون المرافعات ال .24

 .   2007الجزء الثالث و الجزء الرابع الجامعة الجديدة ـ و  دار 2005

 .  2007 -دراسات فى نظام المرافعات والتحكيم السعودى  .25

 دار الجامعة الجديدة للنشر .  - 2008 -المحاماة وفن المرافعة  .26

 .  2008 -تنفيذ أحكام المحكمين  .27

 .  2009قانون المرافعات   .28

 األسكندرية(     -)ورقة عمل فى دورة المقاصد 2009لشخصية  جرائى فى األحوال االقانون اال  .29

 )ورقة عمل فى مؤتمر شرم الشيخ للتحكيم فى دول حوض البحر المتوسط( 2009حكم التحكيم األلكترونى   .30

  مركز الدراسات القانونية األسكندرية(-)ورقة عمل فى دورة األحوال الشخصية 2010 -دعوى الخلع .31

 2010بدورة المقاصد بكلية الحقوق جامعة االسكندرية  –سائل األحوال الشخصية خصوصيات التقاضى فى م .32

 2010جامعة االسكندرية  –كلية الحقوق  –مقال بمجلة الحقوق  –التحكيم االلكترونى  .33

كلية الحقوق  –مقال بدورة المقاصد الشرعية  –التيسيرات فى قانون اجراءات التقاضى فى األحوال الشخصية  .34

 2011سكندرية جامعة اال –

 2012طهران فبراير  –مقال بمؤتمر الفقه و التقنين  –المصلحة فى القوانين االجرائية  .35

 دار الجامعه الجديدة للنشر –( 2013)دراسة اجرائية –كيم حالت .36

 


