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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 للسيد االستاذ الدكتور / عصام احمد انور محمد سليم  

 بكلية الحقوقالقانون المدنى  ورئيس قسم استاذ

 

 

 بيانات شخصية : -اوال 

    1962/  5/  12تاريخ الميالد    :  -    

 القاهرة    -محل الميالد      : قصر النيل  -    

 الحالة العلمية :  -ثانيا 

  1983حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة االسكندرية بتقدير عام جيد جدا دور مايو  -    

  1984حصل سيادته  على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة االسكندرية بتقدير ممتاز دور مايو  -    

   1985حصل سيادته على دبلوم القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة االسكندرية بتقدير ممتاز دور مايو  -    

جيد جدا مع مرتبة الشرر  وتبرادا الرسرالة مرع الاامعرا   حصل سيادته على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير -    

وهو أعلى تقدير تمنحه كلية الحقوق ) 26/3/1991االخرى وتوصية اللانة بطبع الرسالة على نفقة الاامعة فى 

جامعة االسكندرية ، طبقا لالئحة الكليرة ، وقرد حراز  هرله الرسرالة علرى جرائحة المرحروم االسرتا  الردكتور حسرن 

 .  (وسلمت لسيادته فى احتفاا كلية الحقوق بيوبيلها اللهبىبغدادى 

 

 الحالة الوظيفية :  -ثالثا 

جامعررة االسرركندرية اعتبررارا مررن  -عررين سرريادته فررى وعيفررة معيررد مكلرر  بقسررع قررانون المرافعررا  بكليررة الحقرروق  -    

6/12/1983  

 20/11/1985جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وعيفة مدرس مساعد بلا  القسع بكلية الحقوق  -    
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جامعررة االسرركندرية اعتبررارا مررن  -عررين سرريادته فررى وعيفررة مرردرس مسرراعد بقسررع القررانون المرردنى  بكليررة الحقرروق  -    

1/6/1986 

  30/4/1991عين سيادته فى وعيفة مدرس بلا  القسع  بكلية الحقوق جامعة االسكندرية اعتبارا من  -    

 .  28/2/1998سيادته فى وعيفة استا  مساعد بلا  القسع بكلية الحقوق جامعة االسكندرية اعتبارا من عين  -    

   24/6/2003استا  بلا  القسع بكلية الحقوق جامعة االسكندرية اعتبار من  عين سيادته فى وعيفة -    

ح لوحرردة التعلرريع المفتررو   فررى وعيفررة ـرر عررين سرريادتة   لحقرروق جامعرره االسرركندرية اعتبررارا مررن بكليرره امررديرا تنفيررليا

19/3/2007 

وكرريال لكليرره الحقرروق جامعرره االسرركندرية لشررجون خدمرره الماتمررع وتنميرره البيجرره اعتبررارا فررى وعيفررة عررين سرريادته  - 

 21/8/2007من

ح لقسع القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة االسكندرية اعتباراح من  فى وعيفة عين سيادته -  27/8/2012رئيسا

 

 بيانات اخرى :  -رابعا 

 .  30/9/1997حتى  15/10/1995اعير سيادته إلى كلية الحقوق جامعة بيرو  العربية اعتبارا من  -    

من قانون تنظريع  101على ترخيص باعطاء استشارا  قانونية خارج الاامعة إعماال لنص المادة  سيادتهحصل  -    

 .    1992لسنة  1126رئيس جامعة االسكندرية رقع الاامعا  وقرار السيد االستا  الدكتور 

 2002مارس سرنة  3فى  49العدد  -المنشور بالوقائع المصرية  2002لسنة  934صدر قرار وزير العدا رقع  -    

باضافة اسع سيادته إلى قوائع المحكمين الصرادرة بقررارا  وزيرر العردا تنفيرلاح الحكرام قرانون التحكريع فرى المرواد 

 . 1994لسنة  27المدنية والتاارية الصادر بالقانون رقع 

  27/9/2003سيادته من المحامين المقيدين بالنقض اعتبارا من  -   

 تولى عضوية مالس تأديب أعضاء هيجة التدريس باامعة االسكندرية  -   

 تولى عضوية مالس التأديب االستجنافى لطالب جامعة االسكندرية  -   

 2010وحتى  2002راح من سنة تولى رئاسة لاان المناقصا  بكلية الحقوق جامعة االسكندرية اعتبا -   

تولى العديرد مرن التحقيقرا  مرع أعضراء هيجرة التردريس باامعرة االسركندرية فرى إطرار المستشرار القرانونى لررئيس  -   

 الاامعة 

 الرسائل والبحوث  :  -خامسا 

 .  1991،  قاعدة عدم تفرق التصر  القانونى فى القانون المدنى المقارن ، رسالة دكتوراه ، االسكندرية -    



 
3 

 

)بحث منشور فى كتاب  1991لسنة  203حقوق العاملين بشركا  قطاع االعماا العام والتحاماتهع طبقا للقانون  -    

 .  1992نشرته دار الاامعة الاديدة للنشر( االسكندرية   

 .  1995الوكالة الساترة للبيع ، بحث منشور فى كتاب نشرته منشأة المعار  ، االسكندرية   -     

هيمنررة مبررادش الشررريعة االسررالمية علررى القررانون المرردنى ، بحررث منشررور فررى كترراب نشرررته منشررأة المعررار  ،  -     

 .  1995االسكندرية 

 . 1997ر فى كتاب نشرته منشأة المعار  ، االسكندرية اعتبار الوارث من الغير استثناء ، بحث منشو -     

موقرع القضرراء الدسررتورى مرن مصررادر القررانون ، بحررث منشرور فررى كترراب نشررته منشررأة المعررار  ، االسرركندرية  -     

2000  . 

ندرية التملك بالتقادم على خال  الثابت بالسال العينى ، بحث منشور فى كتاب نشررته منشرأة المعرار  ، االسرك -     

2001  . 

 .  2002آثار انعدام حراسة الطوارش ، بحث منشور فى كتاب نشرته منشأة المعار  ، االسكندرية ،  -     

 .  2002أداة النحوا المسقط للحق ، منشأة المعار  باالسكندرية سنة  -     

 . 2002كندرية سنة طبيعة الغرر المبطل للمعاوضا  فى القانون المصرى ، منشأة المعار  باالس -     

 .2003خصائص البيع الدولى ،منشأة المعار  باالسكندرية ، سنة  -     

مدى شرعية الفوائد , بحث منشور بمالة الدراسا  القانونية الصادرة عن كلية الحقروق جامعرة بيررو  العربيرة  -     

 –ية الحقروق جامعرة االسركندرية وبمالة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية الصادرة عن كل  2006-2008

 . 2008يناير  –العدد االوا 

الحق الخاص و الحق العام فى بيجة نظيفة صالحة , بحث منشور بمالة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق جامعة  -    

 . 2008االسكندرية , العدد األوا يناير 

 المؤلفات :  -سادسا 

قرانونين اللبنرانى والمصررى ،  الارحء االوا ، نظريرة القرانون ، الردار الاامعيرة ، المدخل للعلوم القانونية ، فى ال -     

  1997بيرو  ، 

 .1997ـ  االحواا الشخصية لغير المسلمين من اللبنانيين ، الدار الاامعية ، بيرو  ،      

 .  1997قواعد االثبا  فى القانون المصرى واللبنانى ، الدار الاامعية ،  بيرو  ،  -     

 . 1997عقد التأمين فى القانونين المصرى واللبنانى ، الاحء األوا ، الدار الاامعية ، بيرو  ،  -     

 . 1997أسس الثقافة القانونية فى نظريا  القانون و الحق والعقد , الدار الاامعية ,     بيرو  ,  -     
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الوجيح فرى عقرد اجيارار ، الارحء االوا ، االحكرام العامرة فرى اجيارار ، دار المطبوعرا  الاديردة ، االسركندرية  -     

2000 . 

  2000القانون الحراعى طبقا للتعديال  المعاصرة ، الطبعة الثانية ، دار المطبوعا  الاديدة ،  -    

 كتاب جامعى( . ) 2001اسس الثقافة القانونية للتااريين ،  -    

 . 2002قانون العمل ، الطبعة الثانية ، منشأة المعار  ، االسكندرية  ،  -    

 ) كتاب جامعى ( 2003مبادىء القانون  -    

  2004أصوا األحواا الشخصية لغير المسلمين ، دار المطبوعا  الاامعية ، االسكندرية،  -    

 .2008ثع  2006أصوا األحواا الشخصية لغير المسلمين ، منشأة المعار  ، االسكندرية   -   

 . 2004( ، منشأة المعار  ، االسكندريه2003لسنه  12أصوا قانون العمل الاديد )رقع  -    

 ) باالشتراك مع مؤلفين آخرين(. 2005حقوق االنسان ) كتاب جامعى ( ،  -    

   .. 2005وم القانونيه ، الاحء االوا ، نظريه القانون ـ، كتاب جامعى ، المدخل للعل -    

 0 2005التأمين االجتماعى بين النظريه والتطبيق ،)كتاب جامعي ( ،   -    

 . 2005النظريه العامه لإلثبا  فى المواد المدنية والتاارية ، منشأة المعار  ، االسكندريه ،  -    

خصائص اياار االماكن ( منشأة المعرار  ، االسركندرية  –ياار ) االحكام العامة فى االياار الوجيح فى عقد اال -    

 ،2006 

 . 2006القانون الحراعى طبقا للتعديال  المعاصرة ، طبعه مختصرة ، منشأة المعار  ،االسكندريه ، -    

 0 2007نظريه الحق ، كتاب جامعى ، -    

 . 2008المعار  االسكندرية ، أصوا عقد التأمين ،منشأة  -    

 . 2009النظرية العامة لإلثبا  فى المواد المدنية و التاارية , دار الاامعة الاديدة , االسكندرية ,  -   

خصائص إيارار األمراكن  ( . دار المطبوعرا  الاامعيرة ,  –الوجيح فى عقد اجياار ) األحكام العامة فى اجياار  -   

 2010االسكندرية , 

 2011المدخل للعلوم القانونية , نظرية القانون , دار الاامعة الاديدة , االسكندرية ,  -   

موجحاألحررواا الشخصررية لغيررر المسررلمين وأحرردث المسررتادا  فررى مشرركلة رفررض التصررري  بررالحواج الثررانى لرردى  -   

 .2011األقباط األرثو كس , دار الاامعة الاديدة االسكندرية 

 . 2013, مصادر االلتحام , دار الاامعة الاديدة , االسكندرية , أصوا االلتحاما   - 

 . 2013نظرية االلتحام بوجه عام ,أحكام االلتحام , دار الاامعة الاديدة , االسكندرية , -
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