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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 الدكتور / ابراهيم احمد محمد عبد العزيز خليفة األستاذ

 بالكليةقسم القانون الدولى العام ورئيس استاذ 

 
 

 

 : بيانات شخصية -اوال 

 

           4/1/1970تاريخ الميالد    :  -    

 ه كوم حماد -محل الميالد      : محافظة البحيرة  -    

 

 :  الحالة العلمية -ثانيا 

 

 1992حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة االسكندرية دور ماايو  -    

 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف . 

حصل سيادته على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العاام مان كلياة الحقاوق جامعاة االساكندرية دور  -    

 بتقدير جيد .  1993ايو م

حصل سيادته على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص من كلية الحقوق جامعة االسكندرية دور  -    

 بتقدير جيد .  1994مايو 

 9/1/2001حصل سيادته على درجة الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة مونبيليه بفرنسا بتاريخ  -    

 تهنئة لجنة التحكيم  جدا مع بتقدير مشرف

 

 الحالة الوظيفية : -ثالثا 

جامعاة االساكندرية اعتباارا مان  -عين سيادته فى وظيفة معيد بقسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق  -   

27/3/1993 

جامعااة االسااكندرية اعتبااارا ماان  -عااين ساايادته فااى وظيفااة ماادرا مساااعد بااةات القساام بكليااة الحقااوق  -   

29/10/1994 

جامعاااة االساااكندرية اعتباااارا مااان  -عاااين سااايادته فاااى وظيفاااة مااادرا باااةات القسااام بكلياااة الحقاااوق  -   

26/6/2001   . 
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 . 26/12/2006عين سيادتة فى وظيفة استاذ مساعد بةات القسم بالكلية اعتبارا من  -   

و األقتصااادية بكليااة  فااى وظيفااة الماادير التنفيااةا لمركاز الدراسااات و الخاادمات القانونيااة ساايادته  عاين -   

 .1/7/2007الحقوق جامعة األسكندرية اعتبارا من 

  . المفتوح القانونى عين سيادته فى وظيفة المدير التنفيةا لوحدة التعليم -   

  7/7/2007بالكلياة اعتباارا مان القاانون الادولى العاام  قسام رئايس قاائم بعمال فى وظيفاة عين سيادتة  -   

 .27/4/2012حتى 

 .28/4/2012بةات القسم فى  أستاذ سيادته فى وظيفة  عين -   

 .28/4/2012قسم القانون الدولى العام فى رئيس  فى وظيفة عين سيادته-  

 و حتى تاريخه. 13/8/2013لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه من  وكيل فى وظيفة عين سيادته -  

 

 الخبرات األكاديمية و المهنية:-رابعا

 د اللغة اإلنجليزية و الفرنسية و الكمبيوتر.يجي -

 -قام بتدريس ما كلفه به قسم القانون الدولى العام مان مقاررات دراساية و تمريناات عملياة بكلياة الحقاوق -

 جامعة األسكندرية

 .1997إلى  1995فى الفترة من 

 

 المؤلفات العلمية:–خامسا 

 

 1982تفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة التسوية القضائية لمنازعات قانون البحار طبقا إل .1

 .2001،فرنسا ،مونوبلييه  ،)رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية(

 .2002 ،دار الجامعة الجديدة ،التحكيم فى قانون البحار ) باللغة الفرنسية( .2

 .2003النظرية العامة للمنظمات الدولية، اإلسكندرية،  .3

 .2003ة ،القانون الدولى للبحر ، اإلسكندري .4

 .2003فكرة التسوية القضائية لمنازعات قانون البحار )باللغة الفرنسية( ،اإلسكندرية،  .5

جامعاااة  -االلتااازام الااادولى باااوحترام حقاااوق االنساااان و حرياتاااه األساساااية ، مجلاااة كلياااة الحقاااوق .6

 . 2004اإلسكندرية، العدد الثانى،

 .2005ية،دور األمم المتحدة فى تنمية الشعوب األفريقية ،اإلسكندر .7

 .2005،النظام القانونى لمنظمة التجارة العالمية،دراسة نقدية،اإلسكندرية .8

 .2006األمم المتحدة بين النظرية و التطبيق،اإلسكندرية، .9

 .2006القانون الدولى الدبلوماسى و القنصلى،اإلسكندرية، .10

 .2006الرقابة الدولية على تطبيق القانون الولى االنسانى،اإلسكندرية، .11

 .2009ة العامة لمصادر القانون الدولى العام،اإلسكندرية،النظري .12

 .2012التنظيم الدولى االسكندرية  .13

 .2013القانون الدولى العام االسكندرية  .14
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