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  السيرة الذاتية

   هانى محمد حامد دويدار/ ستاذ الدكتور  سيد االلل

   القـانون التجارى والبحرى  بالكلية  قسمأستاذ ورئيس  

  

      :البیانات الشخصیة

          ھاني محمد حامد دویدار.د.أ :االسم

                ٣/٩/١٩٦١ :تاریخ المیالد

  )انجلترا(لندن  :مكان المیـالد

  مصري :سـیةالجن

    hdowidar_2003@yahoo.com :البرید اإللكتروني

  :الشھادات العلمیة 

، ١٩٨٣جامعة اإلسكندریة، دور مایو  –علي لیسانس الحقوق صل سیادتھ ح .١

  . تقدیر ممتاز

جامعة  –دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص  حصل سیادتھ على .٢

  . ، تقدیر جید جدا١٩٨٤اإلسكندریة، دور مایو 

جامعة  –علي دبلوم الدراسات العلیا في القانون العام حصل سیادتھ  .٣

  . ، تقدیر ممتاز١٩٨٥اإلسكندریة، دور مایو 

من كلیة الحقوق و  الدكتوراه في القانون الخاص درجة علي حصل سیادتھ .٤

، ١٩٩٠فبرایر  ٢٨، )فرنسا(جامعة بوردو  – العلوم اإلجتماعیة و السیاسیة

  . تقدیر مشرف جدا



 ٢

  :الوظیفیة  براتخال

 –في وظیفة معید مكلف بقسم القانون التجاري، كلیة الحقوق  عین سیادتھ .١

  . ٦/١٢/١٩٨٣جامعة اإلسكندریة، اعتبارا من 

 –في وظیفة مدرس مساعد بقسم القانون التجاري، كلیة الحقوق  عین سیادتھ .٢

  . ٢٠/١١/١٩٨٥جامعة اإلسكندریة، اعتبارا من 

جامعة  –بقسم القانون التجاري، كلیة الحقوق  في وظیفة مدرس عین سیادتھ .٣

  . ٣١/٧/١٩٩٠اإلسكندریة، اعتبارا من 

 –في وظیفة أستاذ مساعد بقسم القانون التجاري، كلیة الحقوق  عین سیادتھ .٤

  . ٢٥/٦/١٩٩٦جامعة اإلسكندریة، اعتبارا من 

جامعة  –أستاذ بقسم القانون التجاري، كلیة الحقوق  عین سیادتھ فى وظیفة .٥

  . ٢٢/١٠/٢٠٠٢إلسكندریة، اعتبارا من ا

جامعة اإلسكندریة،  –لقسم القانون التجاري، كلیة الحقوق  رئیساَ  عین سیادتھ .٦

  . ٢٤/١١/٢٠٠٢اعتبارا من 

 :بیانات أخرى 

، جامعة بیروت العربیة – والعلوم السیاسیة كلیة الحقوقل اً عمید عین سیادتھ -١

 .٢٠٠٥/ ١/٩اعتباراً من 

جامعة السلطان قابوس، اعتباراً من  –لكلیة الحقوق  عمیداً  عین سیادتھ -٢

٢٦/١٠/٢٠٠٩. 

  :األبحاث العلمیة والمؤلفات العامة

  :األبحاث العلمیة :أوال

  :باللغة العربیة) أ    

عقد تحصیل الدیون التجاریة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتصادیة،   .١

ص  الثالث والرابع، ، العددان١٩٩١جامعة اإلسكندریة،  –كلیة الحقوق 

٢٩٨ .  

دراسة نقدیة في القانون الفرنسي، . النظام القانوني للتأجیر التمویلي .٢

  . ١٩٩٨و ١٩٩٤اإلسكندریة، 

  . ١٩٩٤نطاق احتكار المعرفة التكنولوجیة بواسطة السریة، اإلسكندریة،  .٣



 ٣

لسنة  ٨إشكاالت تسلیم البضائع في ضوء أحكام قانون التجارة البحریة رقم  .٤

  . ١٩٩٥اإلسكندریة، ، ١٩٩٠

أثر اتفاقات جولة أوروجواي واتفاقات الشراكة األوروبیة في المھن القانونیة  .٥

  . ١٩٩٦في البالد العربیة، ندوة نظمتھا نقابة المحامین ببیروت، أكتوبر 

التحكیم البحري في البلدان العربیة، ورقة عمل مقدمة إلي مؤتمر التحكیم  .٦

، ومنشورة في المجلة ١٩/١٢/١٩٩٦-١٧العربي واألوروبي، بیروت، 

  . ٢١، ص ١٩٩٦اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي، العدد الثالث، 

النظام الدولي الجدید لحقوق الملكیة الفكریة، المؤتمر التاسع عشر التحاد  .٧

  . ١٩٩٧، مایو )تونس(المحامین العرب، سوسة 

وأثرھا في  سیاسات اإلصالح االقتصادي في إطار تحریر التجارة العالمیة .٨

نظم التأمینات االجتماعیة، دراسة مقدمة إلي ملتقي خبراء التأمینات 

  . ١٢/٢/١٩٩٨-٨االجتماعیة، منظمة العمل العربیة، القاھرة، 

أداة تسویق السمعة التجاریة، دراسة مقدمة إلي المؤتمر : خصائص الفرانشیز .٩

 . ٢٩/٥/١٩٩٨-٢٨األول حول الفرانشیز في لبنان والدول العربیة، بیروت، 

 .١٩٩٨منھج الدراسات التطبیقیة في مجال علم القانون، بیروت،  .١٠

 ٩٥دراسة في ضوء أحكام القانون رقم . األرض كموضوع للتأجیر التمویلي .١١

 .١٩٩٩، اإلسكندریة، ١٩٩٥لسنة 

قانون التجارة الجدید بین التنظیم الموضوعي والتنظیم الفئوي للتجارة،   .١٢

 .٢٠٠٠اإلسكندریة، 

نحو توحید النظام . تفاقیة العامة للتجارة في الخدمات في المھن الحرةأثر اال  .١٣

 .٢٠٠٠ القانوني للخدمات الرأسمالیة وغیر الرأسمالیة، اإلسكندریة،

 .٢٠٠٢األعمال التجاریة بالقیاس، اإلسكندریة،   .١٤

عقد االیجار التمویلي للمنقوالت في القانون اللبناني، مجلة الدراسات  .١٥

جامعة بیروت العربیة، العدد  –الحقوق والعلوم السیاسیة  القانونیة، كلیة

 .٢٠٠٥ )ینایر(كانون األول  األول،

ولیة الناقل البحري للبضائع بین القضاء الوطني والتحكیم ئتقادم دعوى مس .١٦

جامعة  - البحري، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 .٢٠٠٨ )ینایر(ون الثاني كان بیروت العربیة، العدد األول،

مسئولیة المنتج والموزع عن األضرار الناشئة عن عیوب المنتجات، مجلة  .١٧

جامعة بیروت العربیة،  - الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .٢٠٠٨ )ینایر(كانون الثاني  العدد األول،



 ٤

قدمة للملتقى اللوجستیات اإللكترونیة للنقل البحري للبضائع، ورقة عمل م .١٨

 ١٠-٩الدولي لمختبر القانون الخاص بجامعة تلمسان بالجزائر، تلمسان، 

 .٢٠٠٩مارس 

األسباب القانونیة لألزمة االقتصادیة العالمیة، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة  .١٩

 .٧/٥/٢٠٠٩التي نظمتھا كلیتا التجارة والحقوق بجامعة بیروت العربیة، 

 لمواد التجاریة قي ظل أحكام اإلثباتفي ا مستقبل مبدأ حریة اإلثبات .٢٠

 ماراتجامعة اإل -  العلمي لكلیة القانون اإللكتروني، بحث مقدم للمؤتمر

مایو  ٢٠- ١٩ظبي،  بو، أ"المعامالت االلكترونیة"، حول العربیة المتحدة

٢٠٠٩. 

الوطن العربي في مواجھة براءات المنتجات الصیدلیة، بحث مقدم للمؤتمر  .٢١

 .٢٠٠٩نوفمبر  ١٩- ١٧جامعة الشارقة،  –انون العلمي لكلیة الق

العالقة الجدلیة بین تحریر التجارة العالمیة والتجارة اإللكترونیة، ورقة عمل  .٢٢

الجوانب جامعة السلطان قابوس حول  –مقدمة إلي مؤتمر كلیة الحقوق 

 .٢٠١١مارس  ١٤-١٣القانونیة للمعلوماتیة بین النظریة والتطبیق، مسقط، 

 الفقھ ضوء في الفكریة الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة نبالجوا اتفاق  .٢٣

 بسلطنة عمان ، بحث مقدم إلى ندوة وزارة األوقاف والشؤون الدینیةاإلسالمي

 .٢٠١١أبریل  ١٢- ٩حول تطور الفقھ، مسقط، 

انتخاب القیادات الجامعیة في مصر، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي  .٢٤

 ٢٢- ٢١، "الثورة والقانون"جامعة اإلسكندریة بعنوان  –الرابع لكلیة الحقوق 

 .٢٠١١دیسمبر 

 العالقة الجدلیة بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي، ورقة عمل مقدمة إلى  .٢٥

مسقط، حول تطور الفقھ، بسلطنة عمان ندوة وزارة األوقاف والشؤون الدینیة 

 .٢٠١٢أبریل  ١١-٨

ي، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة وزارة قیات الجات في ضوء الفقھ اإلسالمااتف  .٢٦

أبریل  ٩-٦األوقاف والشؤون الدینیة بسلطنة عمان حول تطور الفقھ، مسقط، 

٢٠١٣.  

  :باللغة اإلنجلیزیة ) ب      

شروط السالمة والصحة في مجال النقل، دراسة خاصة في مجال النقل   .١

جامعة  –وق البحري، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتصادیة، كلیة الحق

 .١، ص ١٩٩٨اإلسكندریة، العدد الثالث، 



 ٥

، بحث ١٩٩٩إلى مونتریال  ١٩٢٩من وارسو : تطور مسؤولیة الناقل الجوي .٢

مقدم إلى مؤتمر جامعة اإلمارات العربیة المتحدة العشرین حول الطیران 

أبریل  ٢٥-٢٣المدني في ظل التشریعات الوطنیة واالتفاقات الدولیة، دبي، 

٢٠١٢ .  

  :باللغة الفرنسیة ) ج

 ىفي عدم توازن األداءات في اتفاق التأجیر التمویلي، رسالة للحصول عل .١

  . ١٩٩٠، )فرنسا( درجة دكتور في القانون الخاص، جامعة بوردو

، دراسة مقدمة إلي ١٩٧١المقومات االقتصادیة للمجتمع المصري في دستور  .٢

القدیس  لجامعةتابع دراسات القوانین العربیة الالمؤتمر الذي نظمھ مركز 

  . ١١/٢/١٩٩٨- ١٠حول الدساتیر العربیة، بیروت،  )الیسوعیةالجامعة (یوسف 

الوكالة بالعمولة للنقل في القانون اللبناني، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة  .٣

) یولیو(جامعة بیروت العربیة، العدد األول، الجزء األول، تموز  –الحقوق 

  . ٣٤١، ص ١٩٩٨

وخلق المعارف التكنولوجیة في االتفاق الخاص بالجوانب  تحریر احتكار .٤

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، دراسة مقدمة إلي المؤتمر الثالث 

  . ٩/٥/١٩٩٩-٦لالتحاد الدولي للمحامین، بیروت، 

اإلطار القانوني للتجارة الخارجیة وتنظیم المنافسة في القانون المصري، دراسة  .٥

 . ٢٠/٤/٢٠٠٢-١٩ملتقي األورومتوسطي األول للقانون، مرسیلیا، مقدمة إلي ال

المسئولیة المدنیة لمراقبي الحسابات، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق  .٦

 )ینایر(كانون الثاني  جامعة بیروت العربیة، العدد األول، - والعلوم السیاسیة

٢٠٠٨. 

یة، ورقة عمل مقدمة الوطن العربي في مواجھة براءات المنتجات الصیدل .٧

لمؤتمر الجمعیة الدولیة للتبادل الثقافي ومنظمة الدعوة االسالمیة بلیبیا حول 

  .٢٧/٣/٢٠٠٩-٢٦إسھام العرب في الثقافة العالمیة، باریس، 

  :المؤلفات العامة: ثانیا

  :باللغة العربیة  ) أ

 .١٩٩١دروس في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، اإلسكندریة،  .١

  .١٩٩٤ – ١٩٩٣ – ١٩٩٢القانون التجاري، اإلسكندریة، مقدمات  .٢



 ٦

مبادئ القانون التجاري والبحري، باالشتراك مع الدكتور جالل وفاء  .٣

 .١٩٩٢محمدین، اإلسكندریة، 

 :١٩٩٣الوجیز في القانون البحري، اإلسكندریة،  .٤

 السفینة: الجزء األول. 

 النقل البحري للبضائع: الجزء الثاني. 

وع الرأسمالي، دار المطبوعات الجدیدة، اإلسكندریة، مبادئ قانون المشر .٥

١٩٩٤. 

 – ١٩٩٤قانون الطیران التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة،  .٦

٢٠٠٠. 

العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  .٧

 .٢٠١٣ - ٢٠٠٤ – ١٩٩٤اإلسكندریة، 

 :١٩٩٥لنھضة العربیة، بیروت، القانون التجاري اللبناني، دار ا .٨

 الشركات  –المحل التجاري  –األعمال التجاریة والتجار : الجزء األول

 .التجاریة

 األوراق  –العملیات المصرفیة  –العقود التجاریة : الجزء الثاني

 .اإلفالس –التجاریة 

بیة، القانون البحري وفقاً للقانون اللبناني واالتفاقیات الدولیة، دار النھضة العر .٩

  .١٩٩٥بیروت، 

األستاذ القانون الجوي وفقاً للقانون اللبناني واالتفاقیات الدولیة، باالشتراك مع  .١٠

 .١٩٩٥الدكتور محمد فرید العریني، دار النھضة العربیة، بیروت، 

 :القانون التجاري، دراسة في قانون المشروع الرأسمالي .١١

  ،١٩٩٥دار النھضة العربیة، بیروت. 

 ١٩٩٧سات والنشر والتوزیع، مؤسسة مجد للدرا. 

التنظیم القانوني للتجارة، مؤسسة مجد للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  .١٢

١٩٩٧. 

النظام القانوني للتجارة، مؤسسة مجد للدراسات والنسر والتوزیع، بیروت،  .١٣

١٩٩٧. 

موجز القانون البحري، مؤسسة مجد للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  .١٤

١٩٩٧. 

 ٢٠٠٠القانون البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، الوجیز في  .١٥

– ٢٠٠٢. 



 ٧

، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣التنظیم القانوني للتجارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  .١٦

٢٠١٥، ٢٠١٣، ٢٠٠٥. 

 .٢٠٠٦األوراق التجاریة واإلفالس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة،  .١٧

 :٢٠٠٦القانون التجاري اللبناني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة،  .١٨

 التنظیم القانوني للتجارة: الجزء األول. 

 الشركات التجاریة: الجزء الثاني. 

 العقود التجاریة والعملیات المصرفیة: الجزء الثالث. 

 األوراق التجاریة واإلفالس: الجزء الرابع. 

 قلقانون الن: الجزء الخامس. 

الشركات  –براءات االختراع  –التنظیم القانوني للتجارة : القانون التجاري .١٩

  .٢٠٠٨التجاریة، مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 –األوراق التجاریة –فیة العملیات المصر –العقود التجاریة : القانون التجاري .٢٠

 .٢٠٠٨، مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت، اإلفالس

 .٢٠٠٨مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ،يالنقل البحري والجو .٢١

 .٢٠١٣قانون النقل، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،  .٢٢

 .٢٠١٣المنھجیة القانونیة، دار الجامعة الجدیدة،  .٢٣

 .٢٠١٥، ٢٠١٤الوجیز في القانون الجوي، دار الجامعة الجدیدة،  .٢٤

 .المعامالت المصرفیة الدولیة، تحت الطبع .٢٥

 .وجھة القانونیة، تحت الطبعع من الابراءات االختر .٢٦

 .الشركات التجاریة، تحت الطبع .٢٧

   :باللغة اإلنجلیزیة  ) ب

  . ٢٠٠١اإلسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة للنشر،مبادئ القانون التجاري،  .١

  .٢٠٠٢اإلسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة للنشر، مبادئ القانون البحري والجوي، .٢

 .٢٠٠٧ة، بیروت، القانون التجاري، مكتبة الحلبي الحقوقی .٣

 .٢٠٠٨القانون البحري، مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت،  .٤

في ضوء أحكام قانون التجارة العماني، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  العقود التجاریة .٥

  .٢٠١٢اإلسكندریة، 

  .٢٠١٢، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة القانون الجوي، .٦

 .٢٠١٥، اإلسكندریة، الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة .٧

  .األوراق التجاریة، مسقط، تحت الطبع .٨

 .القانون البحري، مسقط، تحت الطبع  .٩



 ٨

  

  :باللغة الفرنسیة) ج   

 .١٩٩٩نصوص قانون التجارة، اإلسكندریة،  ىالتعلیق عل .١

 .٢٠٠٠نصوص قانون التجارة البحریة، اإلسكندریة،  ىالتعلیق عل .٢

 .٢٠٠٠ دروس في القانون الجوي، اإلسكندریة، .٣

 .٢٠١٣التنظیم القانوني للتجارة، اإلسكندریة، : القانون التجاري .٤

 .٢٠١٣ ،الوجیز في القانون البحري، اإلسكندریة .٥

 .٢٠١٣القانون التجاري لألعمال، اإلسكندریة، : قانون األعمال .٦

  .٢٠١٥الشركات التجاریة، اإلسكندریة،  .٧

  :وورش العمل اإلشراف والمشاركة في البرامج التدریبیة

األبعاد القانونیة واالقتصادیة إلدارة المدیونیة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ  .١

 .١٩٩٤مجلس الوزراء،  –القرار 

، دورة نون والتحكیمقاعادل خیر لل/ ركز الدكتورمشارطات إیجار السفن، م .٢

 .١٩٩٨تدریبیة خاصة بقانون التجارة البحریة، القاھرة، 

، دورة تدریبیة ل خیر للقانون والتحكیمعاد/ ركز الدكتورالتأمین البحري، م .٣

 .١٩٩٩خاصة بالحوادث البحریة والتأمین من أضرارھا، القاھرة، 

، دورة عادل خیر للقانون والتحكیم/ ركز الدكتورالتجاري، م أساس القانون .٤

 .١٩٩٩تدریبیة خاصة بقانون التجارة الجدید، القاھرة، 

 .١٩٩٩اندماج الشركات، الكویت،  .٥

 .٢٠٠٩، حلب ٢٠٠٧كیم، الغرفة العربیة للتحكیم، القاھرة دستوریة التح .٦

 .٢٠١٠جدة، مركز المور للتدریب، التأجیر التمویلي،  .٧

تقادم دعوى مسئولیة الناقل البحري للبضائع، مركز التحكیم بكلیة الحقوق  .٨

 .٢٠١٠، للتحكیم الدولي جامعة اإلسكندریة باالشتراك مع مركز العدالة

 بترول، مركز التحكیم بكلیة الحقوق جامعة اإلسكندریةالتحكیم في منازعات ال .٩

 .٢٠١٢، للتحكیم الدولي باالشتراك مع مركز العدالة

العادات التجاریة في منازعات البترول، مركز التحكیم بكلیة الحقوق جامعة  .١٠

 .٢٠١٤، للتحكیم الدولي اإلسكندریة باالشتراك مع مركز العدالة

التدریبیة التنشیطیة لمدیري ارة العدل وزدورة ھیئات التجارة الدولیة،  .١١

 .٢٠١٤وأعضاء اإلدارات القانونیة بھیئة قناة السویس، اإلسماعیلیة، 



 ٩

  :التراجم

أرباب المشروعات، لألستاذ جیان فرانكو  :من اللغة اإلیطالیة إلى اللغة العربیة .١

كامبوباسو، برنامج التعاون المصري اإلیطالي في مجال العلوم القانونیة، 

 .١٩٩١ار جامعة اإلسكندریة، إصد

قانون المناقصات والمزایدات العماني : من اللغة العربیة إلى اللغة اإلنجلیزیة .٢

وتعدیالتھ بموجب المرسوم  ٢٠٠٨لسنة  ٣٦الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

، في إطار نشاط المركز الثقافي التابع لجامعة ٢٠١١لسنة  ١٩السلطاني رقم 

 . ٢٠١٢ السلطان قابوس، ینایر

 االتفاقیة الدولیة بشأن التأجیر التمویلي: من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة .٣

، في إطار محاضرات حول ٢٨/٥/١٩٨٨، الموقع علیھا في أوتاوا في الدولي

لطالب الماجستیر في المعامالت االقتصادیة  المعامالت المصرفیة الدولیة

كنولوجیا والنقل البحري، فصل الربیع للعلوم والت ، األكادیمیة العربیةالدولیة

٢٠١٣. 

االتفاقیة الدولیة بشأن البحث واإلنقاذ : من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة .٤

، في إطار محاضرات ٢٧/٣/١٩٧٩البحریین، الموقع علیھا في ھامبورج في 

حول أحكام السالمة البحریة لطالب الدراسات العلیا في القانون البحري، كلیة 

  .٢٠١٤جامعة اإلسكندریة، فصل الربیع  –حقوق ال

  :اإلشراف علي الرسائل العلمیة

  :رسائل الدكتوراه: أوال     

  

تاریخ   عنوان الرسالة  اسم الباحث  الجامعة  م

  المناقشة

محمد محسن   اإلسكندریة  ١

  النجار

عقد االمتیاز التجاري، دراسة 

  في نقل المعارف الفنیة

٢٨/٩/٢٠٠٠  

سامة عبد أ  اإلسكندریة  ٢

العزیز 

  إبراھیم

التنظیم القانوني للنقل بطریق 

  الحاویات

٢٠٠٣  

المسؤولیة العقدیة للمصارف   لبني مسقاوي  بیروت   ٣

  الناشئة عن عملیات اإلئتمان 

٨/١/٢٠٠٥  



 ١٠

أمل محمد   اإلسكندریة  ٤

  شلبي

الحد من آلیات االحتكار من 

  الوجھة القانونیة

٢٠٠٥  

عبد هللا عبد   بیروت  ٥

  الكریم

النظام القانوني لعناصر 

  الملكیة الفكریة

٥/٢/٢٠٠٦  

األكادیمیة   ٦

  العربیة

عبد خالد 

الواجد 

  المعایطة

أثر حركة البضائع في میناء 

علي مسؤولیة الناقل  تفریغال

  البحري

٢٠/٤/٢٠٠٦  

یسریة محمد   اإلسكندریة  ٧

  عبد الجلیل

المسئولیة عن األضرار 

الناشئة عن عیوب تصنیع 

  الطائرات

٢٠٠٦  

  بشار  بیروت  ٨

 عصمت

  سكري سمیح

العقود اإللكترونیة، دراسة في 

القانون الواجب التطبیق 

وتسویة المنازعات الناشئة 

  عنھا

٢٠٠٧  

 أحمد باسم  مونبیلییھ  ٩

  عوض

براءة االختراع كوسیلة تشجیع 

  الخلق التكنولوجي في مصر

١٢/٣/٢٠٠٧  

عبد الرؤوف   اإلسكندریة  ١٠

محمد 

  السناوي

ة المدنیة للعضو المسئولی

المنتدب إلدارة شركة 

  المساھمة

١٨/١٢/

٢٠٠٨  

الحمایة القانونیة ألسماء   فاتن حوى  بیروت  ١١

  المواقع علي شبكة اإلنترنت

١٧/٦/٢٠٠٩  

حنان   بیروت  ١٢

  كوثراني

الحمایة القانونیة لبراءات 

االختراع وفقاً ألحكام اتفاقیة 

  التریبس

١٨/٣/٢٠١٠  

ظام القانوني للنقود الن  طارق حمزة  بیروت  ١٣

  اإللكترونیة

١٩/٣/٢٠١٠  

 محمد علي  اإلسكندریة  ١٤

  العریان

االبتكار كشرط لصدوربراءة 

االختراع بین المعیار الذاتي 

  والمعیار الموضوعي

١٧/٣/٢٠١١  

دور اإلرادة في القانون الدولي   حبیب مزھر  بیروت  ١٥

  الخاص

٢٨/٨/٢٠١٤  

     



 ١١

  :رسائل الماجستیر: ثانیا

  

  تاریخ المناقشة  عنوان الرسالة  اسم الباحث  امعةالج  م

ریاض عمر   یةراإلسكند  ١

  القضامي

المشروع البحري كمناط 

  لقواعد التجارة البحریة

٢٠٠٤  

مبدأ تجرید الخدمة التأمینیة في   لیال فیاض  بیروت  ٢

  القانون البحري

٢٠٠٧  

النظام القانوني للمصارف   نغم الحجار  بیروت  ٣

  اإلسالمیة

٢٠٠٧  

یعقوب لینا   بیروت  ٤

  الفیومي

اآلثار الناشئة عن اندماج 

  شركات المساھمة

٢٠٠٨  

هللا إكرام   بیروت  ٥

عامر علي 

  ھرموش

علي  مظاھر الحرص

المشروع التجاري استمراریة 

  في أحكام اإلفالس

٢٠٠٨  

  ٣/٧/٢٠٠٨  الحجز علي السفن  شیریل غانم  بیروت  ٦

ییض الرقابة المصرفیة لتب  دیما الخادم  بیروت  ٧

  األموال

٢٦/٧/٢٠٠٩  

األكادیمیة   ٨

  العربیة

محمد 

  الشامسي

مسئولیة الناقل النظام القانوني ل

  البحري للبضائع

٧/٧/٢٠١٠  

األكادیمیة   ٩

  العربیة

عبد هللا 

  الحمراني

  ١٧/٧/٢٠١٠  البیوع البحریةتنظیم 

السلطان   ١٠

  قابوس

وفاء 

  البلوشي

مسؤولیة الشركة األم عن دیون 

  عة لھاالشركات التاب

٢٣/٧/٢٠١٢  

األكادیمیة   ١١

  العربیة

یاسمین 

  الشورا

  ٨/٨/٢٠١٢  التحكیم في منازعات البترول

األكادیمیة   ١٢

  العربیة

سارة عبد 

السالم 

  البلكي

المسئولیة االجتماعیة للشركات 

  التجاریة

٢٠١٣  

 أنس حسان  اإلسكندریة  ١٣

   شاكر

أحكام المواعید في األوراق 

  التجاریة

٢٠١٣  

  ١٦/١٠/٢٠١٤النظام القانوني للصكوك محمد  كریمكادیمیة األ  ١٤



 ١٢

عز الدین   العربیة

  محمد

  المالیة

رسن  كاظم  اإلسكندریة  ١٥

عبد 

  الصاحب

النظام القانوني للوفاء 

  اإللكتروني

٢٩/١١/٢٠١٤  

  

  :أخرىأنشطة 

إلي  ١/١٠/١٩٩٤جامعة بیروت العربیة، من  –اإلعارة إلي كلیة الحقوق  .١

  . ٣١/٨/٢٠٠٩حتى  ١/٩/٢٠٠٥، ومن ٣٠/٩/١٩٩٨

  .المشاركة في العدید من المؤتمرات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة .٢

جامعة (التعیین في منصب األمین العام للجامعة الدولیة للتنمیة األفریقیة  .٣

  . ٣١/٧/٢٠٠٣إلي  ١٦/٦/٢٠٠٢، من )سنجور باإلسكندریة

إلسكندریة، اعتبارا من التعیین عضوا في الھیئة االستشاریة القانونیة لجامعة ا .٤

    .٣١/٨/٢٠٠٥حتى  ٣٠/٩/٢٠٠٢

 –الحقوق  كلیة ذیا لوحدة تعلیم القانون باللغات األجنبیة،التعیین مدیرا تنفی .٥

اعتبارا  ، ثم٣١/٨/٢٠٠٥حتى  ٩/١٠/٢٠٠٢جامعة اإلسكندریة، اعتبارا من 

   .٣١/٧/٢٠١٤حتى  ١٥/١/٢٠١٣من 

  . والتكنولوجیة والنقل البحريأستاذ محاضر باألكادیمیة العربیة للعلوم  .٦

 . دوليوخبیر قانوني محكم ومحامي  .٧

 .٢٠٠٣عضو لجنة وزارة المالیة لتطویر قانون الجمارك في عام  .٨

   عمل مستشارا قانونیا لشركات قطاع البترول االستثماري باإلسكندریة .٩

  : ٢٠٠٣وأغسطس  ٢٠٠٠اآلتیة وذلك بین یونیو 

  اموك(شركة اإلسكندریة للزیوت المعدنیة .(  

  انربك(شركة اإلسكندریة الوطنیة للتكریر والبتروكیماویات .(  

  بترومنت(شركة إسكندریة للصیانة البترولیة.(   

 ٥/٩/٢٠٠٩ اإلعارة إلي جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، اعتباراً من .١٠

 .٣/٧/٢٠١٢حتى 

ن التعیین عضوا بمجلس إدارة شركة القناة للتوكیالت البحریة، اعتبارا م .١١

١/١/٢٠١٣. 



 ١٣

بمجلس إدارة جھاز تنظیم المنافسة ومنع الممارسات  التعیین عضوا .١٢

 .١٦/١١/٢٠١٣ االحتكاریة، اعتبارا من

التعیین عضوا بمجلس أمناء الوحدة المركزیة لمراجعة وتبسیط اإلجراءات  .١٣

  .٩/٩/٢٠١٤اعتبارا من ) مناخ األعمال في مصر مبادرة إصالح(

  .اإلسكندریة –ك بالشاطبي عضو نادي خریجي كلیة سان مار .١٤

  

  :اللغات األجنبیة

   اللغة           

    تحدث                كتابة                    قراءة                             

  ممتاز                 ممتاز    ممتاز                       الفرنسیة      

 از                 ممتازممت  ممتاز                        إلنجلیزیةا  

 جید                  متوسط  ممتاز                           اإلیطالیة 

  


