
1 
 

 
 

 

 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 عوض محمد عوض موسىالدكتور /  االستاذ

  القانون الجنائيمتفرغ بقسم  أستاذ

 
 

 بيانات شخصية : -أوال 

 

 15/4/1929 تاريخ الميالد    : -    

 دقهلية -محل الميالد     :   المنصورة  -    

 

  العلمية:الحالة  -ثانيا 

مللك يليللى الحقللور جام للة  1953ليسللا ا الحقللور دار مللايو ا درجللة حصللل الليادتى  للل  -

 جدا.القاهرة بتقدير جيد 

 ) م ادلة لدرجة الديتوراه ( 61حصل ايادتى  ل  دبلوم الت مق مك جام ة راما  ام  -

  1961القا ون  ام  في الدالةديتوراه  درجة  حصل ايادتى  ل  -

 

 الحالة الوظيفية :  -ثالثا 

 

  1/10/1953منداب مسا د بمجلا الدالة ف  اظيفة  يك ايادتى  -

 1/5/1961 اإلاكندريةاظيفة م يد بكلية الحقور جام ة  في   يك ايادتى -

 26/9/61مدرس بقسم القا ون الجنائي بالكلية ف  اظيفة  يك ايادتى  -

 27/9/66القسم ا تبارا مك  مسا د بذات أاتاذاف  اظيفة  يك ايادتى  -

 5/12/1972القسم  بذات أاتاذاظيفة  في يك ايادتى  -

 21/9/87رئيسا لقسم القا ون الجنائي ا تبارا مك  ف  اظيفة  يك ايادتى -

 1/8/1989متفرغ بذات القسم ا تبارا مك  أاتاذ ف  اظيفة  يك ايادتى -

 

 المؤلفات :  -رابعا   

 

 1963-المطب ة ال المية  –القا ون الجنائ , القاهرة  -1

المطب ة    –القا ون الجنائ  اجراءاتى ف  التشري يك المصرى االسودا   , القاهرة  -2

 1964-ال المية 

 دار المطبو ات الجام يى –الجرائم المضره بالمصلحى ال امى , االاكندريى  -3

 1971 -جرام اال قاب اال

 1977-مطب ى جام ى االاكندريى  –القا ون الجنائ , القاهرة  -4

   1977-مكتبى قورينا للنشر  -ليبيا –الجنائيى الليب  قا ون االجراءات  -5

 1977 -مؤاسى الثقافى الجام يى –مبادئ  لم االجرام , االاكندرية  -6



 2 

 1982 -مؤاسى الثقافى الجام يى –دراس ف  ال قوبى , االاكندرية  -7

-يللة دار المطبو للات الجام   –جللرائم  للد اال للاام ا االمللوان , االاللكندرية  -8

1984 

 1985-دار المطبو ات الجام يى –االاكندريى راءات الجنائيى قا ون االج -9

 1989-القا ون الجنائ  مباده االااايى ف  اال جلو امريك   -10

 1989 -مؤاسى الثقافى الجام يى –قا ون االجراءات الجنائيى , االاكندرية  -11

 1995 -دار المطبو ات الجام يى  –قا ون االجراءات الجنائيى , القاهره -12

- امى ف  القا ون االجراءات الجنائيى , االاكندريى منشأه الم ارف المبادئ ال -13

2002 

 2011دار الجام ة الجديدة  –التفتيش ف   وء احكام النقض , االاكندرية  -14

 دار المطبو ات الجام يى –الوجيز ف  قا ون االجراءات الجنائيى , االاكندريى -16

 

 

 

 


