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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 االستاذ الدكتور / على عبد القادر عبد هللا القهوجى

 قسم  القانون الجنائى  بالكلية ب متفرغاستاذ 

 
 

 بيانات شخصية : -اوال 

 

  12/7/1945تاريخ الميالد   :  -    

 غربية  -زفتى  -محل الميالد    : كفر الديب  -    

 

  لعلمية:االحالة  -ثانيا 

 

عدا   اإلسدنددريةالحقوق بتقدير جيدد جددا مدا جام دة  فيحصل سيادته على درجة الليسانس  -    

1970 . 

 اإلسدنددريةالقانون ال ا  بتقدير جيد ما جام ة  فيحصل سيادته على دبلو  الدراسات ال ليا  -    

 .   1973عا  

ون الخدا  بتقددير جيدد جددا مدا جام دة القدان فديحصل سيادته علدى دبلدو  الدراسدات ال ليدا  -    

 .  74عا   اإلسنددرية

  1979وعلم الجريمة ما جام ة ليون فى يونيو  الجدائيحصل سيادته على دبلو  القانون  -    

شدر  مدا جام دة بتقددير م الجددائيالقدانون  فديحصل سيادته علدى درجدة الددكتورال الدولدة  -    

  25/6/1980ليون بفرنسا عا  

 

 الحالة الوظيفية :  -ثالثا 

 

جام دة  -وظيفة م يدد منلدب بقسدم فلسدفة القدانون وتاريخده بنليدة الحقدوق  فيعيا سيادته  -

 .  21/10/70اعتبارا ما  اإلسنددرية

 اإلسددنددريةجام ددة  -وظيفددة مدددرا مسدداعد بددمات القسددم بنليددة الحقددوق  فدديعدديا سدديادته  -

 .  2/11/74اعتبارا ما 

 اإلسدنددريةجام دة  -بنليدة الحقدوق  الجددائيقسدم القدانون وظيفة مددرا ب فيعيا سيادته  -

  30/9/1980اعتبارا ما 

 اإلسدنددريةجام دة  -مسداعد بدمات القسدم بنليدة الحقدوق  أسدتا لوظيفدة  ال لمديمدح اللقدب  -

  29/7/1986اعتبارا ما 

اعتبدارا مدا  اإلسدنددريةجام دة  -بمات القسم بنليدة الحقدوق  أستا افى وظيفة عيا سيادته  -

29/6/1993  . 

 اإلسدنددريةجام دة  -وكيال لشئون الت ليم والطدال  بنليدة الحقدوق فى وظيفة عيا سيادته  -

  7/10/97اعتبارا ما 
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   1/9/2002 في الجدائيرئيسا لقسم القانون  فى وظيفة عيا سيادته -

   1/8/2005 في الجدائيمتفرغا لقسم القانون  أستا  فى وظيفة عيا سيادته -

 

 

 :  أخرىات بيان -رابعا 

 

 .  30/9/1988وحتى  1/10/1983سيادته لجام ة بيروت ال ربية عا الفترة ما  اعير -    

 . 2/9/1995وحتى  1/10/1993سيادته لجام ة بيروت ال ربية عا الفترة ما اعير  -    

 . 30/8/2002وحتى  1/9/1999سيادته لجام ة بيروت ال ربية عا الفترة ما  اعير -    

 1/9/2000جام ة بيروت ال ربية اعتبارا ما  -ا سيادته عميدا لنلية الحقوقعي-     

  2005حتى  2002، وما  98وحتى  95األعوا  ما  فيزائرا بجام ة بيروت  أستا اعمل  -    

  ال ربية.مصر وفى الدولة  فيحضر ال ديد ما المؤتمرات ال لمية  -    

 فديالمجداتت القانونيدة وغيدر القانونيدة  فديال ديد ما الددورات التدريبيدة لل دامليا  فيساهم  -    

    ال ربية. اإلماراتمصر ودولة 

 

 المؤلفات: -خامسا 

 

          -   La protection de la personne poursuivie au cour de praces penal    

  1980رسالة دكتورال مقدمة لجام ة ليون بفرنسا  -     

 1983-المنتب ال ربى الحديث  –اتسنددرية –دروا فى الجزاء الجدائى  -     

 1984-دار الجام ية  –بيروت –القسم ال ا   -قانون ال قوبات اللبداني  -    

 1985الدار الجام ية للطباعة و الدشر  –تاريخ الدظم اتجتماعية والقانونية بيروت  -    

  1986  -مطابع اتمل  –ا  القاضي الجدائي بيروت المسائل ال ارضة أم -    

 .1986 -مطابع اتمل  –اتسنددرية  -اتشتبــال  -    

 1992 –مؤسسة الثقافة الجام ية  –مبادئ علم اتجرا   -   

 1993 -الدار الجام ية  –بيروت  –قانون أصول المحاكمات الجزائية للبداني  -   

 .1996 -دار الجام ة الجديدة  -ة اتسنددري -اتشتبــال  -   

 1996 -دار الجام ة الجديدة  –اتسنددرية  –محاكم اما الدولة  -    

  1997-اتسنددرية ) د.ن ( –علم اتجرا  وال قا   -    

 1997 -الدار الجام يه –بيروت  -الم اهدات الدولية أما  القاضي الجدائي  -   

 .1997دار الجام ة الجديدة   -اتسنددريةب اآللي الحماية الجدائية لبرامج الحاس -   

 1997 -دار الجام ة الجديدة  –اتسنددرية  –الدد  للتحقيق  -    

 2001 –بيروت  –الحلبى الحقوقية  –القسم الخا   -قانون ال قوبات اللبداني  -  

 -بيروت  –بى الحقوقية الحل –المحاكم الدولية الجدائية  -أهم جرائمه  -القانون الدولي الجدائي  -  

2001 

 –دار المطبوعدددات الجام يدددة  –اتسدددنددرية  –القسدددم الخدددا   -قدددانون ال قوبدددات المصدددر   -  

2003 

 2003 –مطابع الس دنى  –اتسنددرية  –قانون ال قوبات القسم ال ا    -  

 2003 –دار المطبوعات الجام ية   -اتسنددرية –علم اتجرا  وال قا  -    

 2004 –مطابع الس دنى  –اتسنددرية   -انون ال قوباتق  -   

 2004 –مطابع الس دنى  –القاهرة  –علم اتجرا  وال قا  -    

 2006 –مطابع الس دنى  –القاهرة  –علم اتجرا  وال قا  -   

 2007 –مطابع الس دنى  –القاهرة  –علم اتجرا  وال قا  -   
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 .2013دار الجام ة الجديدة   -اتسنددرية –ال ا   القسم -قانون ال قوبات المصر   -    

 المجاتت ال لمية وال ربية  فيله ال ديد ما األبحاث ال لمية المدشورة  -    

 


