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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 االستاذ الدكتور / جالل الدين وفاء محمد البدرى محمدين 

 بالكلية  القانون التجارى والبحرى والجوى متفرغ استاذ

 
 

 

 بيانات شخصية : -اوال 

 

    1955/  10/  3تاريخ الميالد    :  -    

 محل الميالد      : دمياط  -    

 

 الحالة العلمية :  - ثانيا

 

 .  1976 مايوحصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة االسكندرية بتقدير عام جيد جدا  -    

  1977حصل سيادته  على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة االسكندرية بتقدير جيد دور نوفمبر  -    

 بتقدير جيد جدا  1978الخاص من كلية الحقوق جامعة االسكندرية مايو حصل سيادته على دبلوم القانون  -    

  1982بأمريكا عام   NYUحصل سيادته على درجة الماجستير فى القوانين من جامعة نيويورك  -    

  1983بأمريكا عام   Tulaneحصل سيادته على درجة الماجستير فى القانون التجارى الدولى من جامعة توالن  -    

 16/8/1986بأمريكا فى بوالية لويزيانا حصل سيادته على درجة الدكتوراه فى العلوم القانونية من جامعة توالن  -    

. 

 

 

 

 الحالة الوظيفية :  -ثالثا 

 

  17/4/1977جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وظيفة معيد بقسم القانون التجارى بكلية الحقوق  -    

 6/12/1978جامعة االسكندرية اعتبارا من  -سيادته فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم بكلية الحقوق عين  -    

 25/11/1986جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وظيفة مدرس بذات القسم بكلية الحقوق  -    

 1994-8-30السكندرية اعتبارا من عين سيادته فى وظيفة استاذ مساعد بذات القسم بكلية الحقوق جامعة ا -    

  1997جامعة االسكندرية عام  -كلية الحقوق  -مديرا لوحدة التعليم باللغة االنجليزية فى وظيفة عين سيادته  -    

 27/2/2001جامعة االسكندرية اعتبارا من  -عين سيادته فى وظيفة استاذ بقسم القانون التجارى بكلية الحقوق  -    

 1/8/2016ادته في وظيفة استاذ متفرغ اعتبارا من عين سي -    
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 بيانات اخرى :  -رابعا 

 

  30/9/1990حتى  18/12/1986اعير سيادته الى جامعة بيروت العربية فى الفترة من  -    

   13/10/1998للعمل كمستشار قانونى للبنك من  -الكويت  -الى بنك الكويت الصناعى  سيادته اعير -     

 .  1992ل سيادته على منحة هيئة الفولبرايت االمريكية للقيام باالبحاث فى عام حص -

  1995حصل سيادته على منحة هيئة الفولبرايت االمريكية للقيام باالبحاث فى عام  -

  1992الواليات المتحدة االمريكية  -جامعة كاليفورنيا  -  Berkeleyبكلية الحقوق ) بيركلى (  -باحث زائر  -

  1993الواليات المتحدة االمريكية  -  Stanfordجامعة ستانفورد  -كلية الحقوق  -باحث زائر  -

  1996الواليات المتحدة االمريكية  Georgetownجامعة جورج تون  -كلية الحقوق  -باحث زائر  -

 

 االبحاث العلمية المنشورة :  -خامسا   

 

منشورة فى مجلةة  -دراسة فى القضاء االمريكى  -تشديد مسئولية الناقل الجوى عن االضرار الحاصلة للمسافرين  -

 .  1992العدد الثانى  -الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية 

رى منشةور مدى فعالية قواعد مسئولية الناقل  البحرى للبضائع فى القانون البحرى الجديد فى حماية الشاحن المص -

 .  1993العدد االول  -فى مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية 

- Public Use as a Bar to Patent Protection " A Search for a Criterion : a Comparative 

Assessment under American and Egyptian Patent Laws. "  

  1993العدد االول  -القتصادية منشور فى مجلة الحقوق للبحوث القانونية وا

 

منشةور فةى  -دراسة فى القةانون االمريكةى  -( واالساس القانونى لحمايتها  Know - Howفكرة المعرفة الفنية )  -

  1993 -العدد الثالث  -مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية 

كلية الحقوق جامعةة  -مركز الخدمات القانونية  منشور فى مجلة -اضواء حول القانون االمريكى  -الغش التجارى  -

 .  1996االسكندرية 

 -الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةة ) تةرييس (  -

 .  1997العددين االول والثانى  -منشور فى مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية 

منشةةور فةةى مجلةةة الحقةةوق  -دراسةةة فةةى القةةانون االمريكةةى  -الحمايةةة القانونيةةة للبيئةةة البحريةةة مةةن التلةةوث بالزيةةت  -

 (  1998 -للبحوث القانونية واالقتصادية ) العدد الثانى 

 -ار التحكةةيم بةةين المسةةتثمر االجنبةةى والدولةةة المضةةيفة لالسةةتثمار امةةام المركةةز الةةدولى لتسةةوية منازعةةات االسةةتثم -

العةدد  -)القواعد واالجراءات واالتجاهات الحديثة ( منشور فى مجلة كليةة الحقةوق للبحةوث القانونيةة واالقتصةادية 

 .  1999 -الثانى 

- Legal Aspects of Leasing << A Critical Review of Egyptian Law No. 95 of 1995 on 

Finance Lease >> . 

 (  1999 -لقانونية واالقتصادية ) العدد الثانى منشور فى مجلة الحقوق للبحوث ا

 -فةى ظةل الجهةود الدوليةة واحكةام نقةل التكنولوجيةا فةى قةانون التجةارة الجديةد  -االطار القةانونى لنقةل التكنولوجيةا  -

 ( .  2000مقبول للنشر فى مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ) العدد االول 

مقبول للنشر فى مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ) العةدد  -غسيل االموال دور البنوك فى مكافحة  -

 (2000االول 
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 المؤلفات القانونية :  -سادسا   

 

  1987 -فرنسا  -رسالة دكتوراه  -تصحيح االحكام  -

 .  1991 -دروس فى القانون البحرى المصرى الجديد  -

  1992االسكندرية  - 1989بيروت دروس فى القانون الجوى  -

  1995 -مبادئ قانون االعمال  - 

  1995 -المبادئ العامة فى القانون التجارى  -

 .  1996 -قانون التجارة البحرية  -

 فكرة المعرفة الفنية و االساس القانونى لحمايتها. -

 دور البنوك فى مكافحة غسيل االموال. -

 

 

 


