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  بيان بالحالة العلمية والوظيفية  

  الحلو  محمد ماجد راغب/ دكتور  للسيد األستاذ ال

  قسم القـانون العام بكلية الحقوقمتفرغ   أستاذ

  
  : البیانات الشخصیة

  
   ١٩٤٠/  ٥/  ٢٠:   تاریخ المیالد

  جمھوریة مصر العربیة –غربیة  –سمنود :   مكان المیالد

  
  :العلمیة  الحالة

   

یادتھ على لیسانس الحقوق من جامعة اإلسكندریة بتقدیر جیدا جدا مع مرتبة الشرف عام حصل س -١

١٩٦٣ .  

 . ١٩٦٤حصل سیادتھ على دبلوم القانون الخاص من جامعة اإلسكندریة بتقدیر جید عام  -٢

 . ١٩٦٦حصل سیادتھ على دبلوم القانون العام من جامعة باریس عام  -٣

 .١٩٦٩القانون من جامعة باریس بتقدیر جید جدا عام  حصل سیادتھ على دكتوراه الدولة في -٤

  
  : الحالة الوظیفیة

  
  بت�اریخ بكلی�ة الحق�وق بجامع�ة اإلس�كندریةبقس�م الق�انون الع�ام  مكلف معیدفى وظیفة عین سیادتھ 

٥/١٠/١٩٦٣.  

  بقس�م الق�انون الع�ام  بكلی�ة الحق�وق بجامع�ة اإلس�كندریةبذات القس�م مدرس فى وظیفة عین سیادتھ

 . ٤/٨/١٩٦٩  ریخبتا

  بت��اریخ بكلی��ة الحق��وق بجامع��ة اإلس��كندریةب��ذات القس��م  داً أس��تاذ مس��اعف��ى وظیف��ة ع��ین س��یادتھ 

٣٠/٩/١٩٧٥ .  

  ٢٥/٨/١٩٨١بكلیة الحقوق بجامعة اإلسكندریة بذات القسم أستاذ فى وظیفة عین سیادتھ.  

 جامع��ة اإلس��كندریة  –قس��م الق��انون الع��ام بكلی��ة الحق��وق ل اً أس��تاذ ورئیس�� ف��ى وظیف��ة ع��ین س��یادتھ

  .١٨/١٠/١٩٩٥حتى  ١٨/١٠/١٩٩٢

 ١/٨/٢٠٠٠بذات القسم اعتبارا من  اً متفرغ استاذ فى وظیفة عین سیادتھ.  



٢  
  

     
  :بیانات أخرى 

  
 إعارة من سبتمبر ( قسم القانون العام بكلیة الحقوق والشریعة بجامعة الكویت ل اً عین سیادتھ رئیس

  )١٩٨١یولیو  – ١٩٧٦

 إع�ارة (  –قس�م الق�انون بكلی�ة الش�ریعة والق�انون بجامع�ة اإلم�ارات ل اً ورئیس اً تاذعین سیادتھ أس (

 .١٩٨٨سبتمبر 

  ٢٠١٢عین سیادنھ عضواً بمجلس الشورى فى دیسمبر عام  

  

   :الخبرات العلمیة

  

  . ١٩٧٠مستشار قانوني لجامعة اإلسكندریة خالل سنوات متفرقة منذ عام  -

 .١٩٨٨  - ١٩٨٥ول من عام مستشار قانوني لشركة ویبكو للبتر -

 .محامي أمام المحاكم العلیا بمصر  -

 .محاضر ومنسق في مجال تدریب القیادات اإلداریة بمصر واإلمارات  -

 

  :الھیئات یةعضو

  

 . جمعیة القانون الدستوريعضو  -

  .عضو نقابة المحامین المصریة  -

 .عضو جمعیة الطب والقانون المصریة  -

 .عضو جمعیة الھندسة والقانون  -

 .عضو جمعیة أصدقاء البیئة  -

 .١٩٩٨  –مة للقانون العام في مصر اللجنة العلمیة الدائعضو  -

  .١٩٩٢ –عضو مجلس تأدیب أعضاء ھیئة التدریس بجامعة اإلسكندریة  -

 . ١٩٩٤عضو لجنة شئون العاملین بجامعة اإلسكندریة  فرع دمنھور  -

  
  

  : مجاالت التخصص
  

  .القانون الدستوري  -
 .ي القانون اإلدار -
 .قانون حمایة البیئة  -
 .اإلدارة العامة  -

 



٣  
  

  :المؤتمرات والندوات
  
  
 . ١٩٧٠مؤتمر اإلدارة المحلیة الذي أقامتھ جامعة الدول العربیة بالقاھرة عام  .١
  ) .اإلدارة المحلیة بین الالمركزیة وعدم التركیز : والورقة المقدمة ھي ( 
 . ١٩٨٣امعة اإلسكندریة عام مؤتمر حمایة الطفولة الذي أقامتھ كلیة الحقوق بج .٢
  ١٩٨٧كلیة حقوق اإلسكندریة مایو   -مؤتمر تنظیم المباني والقانون  .٣
  .)التقید بالترخیص وسالمة البناء : الورقة المقدمة ( 
كلیة الشریعة والقانون بجامعة اإلمارات في مدینة العین ع�ام  مؤتمر حمایة البیئة البحریة الذي إقامتھ .٤

١٩٨٩ .  
  .) حمایة البحر في القرآن الكریم :لمقدمة ھي والورقة ا(
  . ١٩٨٩ندوة حمایة طبقة األوزون التي أقامتھا كلیة العلوم بجامعة اإلمارات بمدینة العین عام  .٥
  ) .دور الدولة في حمایة طبقة األوزون : والورقة المقدمة ھي ( 
 ١٩٨٩إلمارات بمدین�ة الع�ین ع�ام ندوة مسئولیة الطبیب الذي أقامتھا كلیة الشریعة والقانون بجامعة ا .٦

.  
   ) .المسئولیة اإلداریة للطبیب : والورقة المقدمة ھي ( 
ندوة طرق تدریس الق�انون الت�ي أقامتھ�ا كلی�ة الش�ریعة والق�انون بجامع�ة اإلم�ارات بمدین�ة الع�ین ع�ام  .٧

١٩٩٠. 
  ) .نظریات ترجیحیة في طرق التدریس القانونیة : والورقة المقدمة ھي ( 
 . ١٩٩١ –معھد التنمیة اإلداریة باإلمارات  –لقانون والتنظیم اإلداري ندوة ا .٨
  .)ضرورة القانون لتحسین التنظیم اإلداري : الورقة المقدمة ( 
  -جامع�ة اإلم�ارات بالتع�اون م�ع وزارة الع�دل   -االتح�اد ندوة دور المؤسسات الدس�توریة ف�ي تقوی�ة  .٩

١٩٩١.  
  .)على لإلمارات في تقویة دولة االتحاد دور المجلس األ: الورقة المقدمة ( 

م���ؤتمر حمای���ة البیئ���ة كض���رورة ال���ذي أقامت���ھ جامع���ة اإلس���كندریة بالتع���اون م���ع اتح���اد العلمی���ین  .١٠
 . ١٩٩٢للمشروعات والتنمیة بمدینة اإلسكندریة عام 

لغ��ة بال  -ق��انون البیئ��ة وتل��وث الھ��واء ف��ي دول��ة اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة : والورق��ة المقدم��ة ھ��ي ( 
  ) .اإلنجلیزیة 

 . ١٩٩٦بریطانیا   -كلشیستر" تدعیم الدیموقراطیة " الندوة الدولیة للمجلس البریطاني  .١١
 . ١٩٩٥  -جامعة أسیوط   -مؤتمر البیئة والتنمیة في أفریقیا  .١٢
  ) .قصور الحمایة القانونیة للبیئیة المصریة : الورقة المقدمة ( 

  . ١٩٩٧مایو  –لشریف األزھر ا –مؤتمر الشورى والدیمقراطیة  .١٣
  .)الغربیة  الشورى والدیمقراطیة: المقدمة الورقة ( 

  . ١٩٩٧دیسمبر   -عیة البیئیة ألعضاء المجالس  الشعبیة برنامج التو .١٤
  ) .تطور قوانین حمایة البیئة في مصر بین النظریة والتطبیق : الورقة المقدمة ( 

 .١٩٩٩جامعة اإلمارات مایو  –مؤتمر حمایة البیئة  .١٥
  ) .التشریعات البیئیة وحمایة األجسام الحیة في ضوء الشریعة اإلسالمیة : الورقة المقدمة ( 

   .١٩٩٩  -جمعیة الطب والقانون  –ندوة مستقبل الرعایة الصحیة في مصر  .١٦
  ) .حمایة البیئة والصحة العامة : الورقة المقدمة ( 



٤  
  

   .٢٠٠٠  -جامعة بیروت العربیة   -مؤتمر المسئولیة المھنیة  .١٧
  .)المسئولیة المھنیة للمحامین : الورقة المقدمة ( 

   .٢٠٠٠یونیھ   -جمعیة الطب والقانون   -مؤتمر حق المواطن في بیئة سلیمة  .١٨
   .)حق المریض في الدواء الصحیح والتلوث بالعقاقیر ( الورقة المقدمة ( 

 ٢٠٠١إبری�ل   -جامعة اإلمارات العربیة المتح�دة   -مؤتمر الوقایة من الجریمة في عصر العولمة  .١٩
.  

  .)الضبط اإلداري كوسیلة وقائیة من الجرائم اإللكترونیة : الورقة المقدمة ( 
   .٢٠٠١  -" أبو ظبي " كلیة شرطھ   -ندوة حمایة البئیة من منظور أمني  .٢٠
  .)اإلمارات والتلوث بالمركبات تشریعات :الورقة المقدمة ( 

   .٢٠٠٢إبریل   -جامعة اإلمارات العربیة المتحدة   -مؤتمر الھندسة الوراثیة والقانون . ٢١
  ) .الھندسة الوراثیة وحقوق اإلنسان بین القانون والقرآن : الورقة المقدمة ( 

  ٢٠٠٣ابریل  –شرطة دبي یة اكادیم –مؤتمر الجوانب القانونیة واألمنیة للعملیات االلكترونیة . ٢٢
  الحكومة االلكترونیة و المرافق العامة: الورقة المقدمة   

  كلیة الحقوق –مؤتمر المشكلة العقاریة بین الواقع األقتصادى و التنظیم القانونى . ٢٣
  .٢٠٠٨اكتوبر –بجامعة االسكندریة  

  ).عقارات الدولة الخاصة و الملكیة العامة : الورقة المقدمة ( 
   ٢٠١١دیسمبر  –كلیة الحقوق بجامعة األسكندریة  –مؤتمر الثورة و القانون . ٢٤

  )الثورة المصریة بین المشروعیة و الشرعیة ( الورقة المقدمة 
   ٢٠١٢دیسمبر  –كلیة الحقوق بجامعة األسكندریة  –مؤتمر العدالة بین الواقع و المأمول . ٢٥

  ) ن و القانون آكومین فى القرعدالة الحكام وطاعة المح( الورقة المقدمة 
  
  

  ألعمال العملیةاا
  

    -: الكتب: أوال 
  

   .١٩٧٨مبادئ القانون اإلداري الكویتي  .١
 .ذات السالسل بالكویت  ١٩٨٠القانون اإلداري وقانون الخدمة المنیة الكویتي  .٢
 .سكندریةباإل الجدیدة ةالجامعدار  ٢٠١٣االستفتاء الشعبي والشریعة اإلسالمیة الطبعة األخیرة  .٣
 .باإلسكندریة  الجدیدة ةالجامعدار  ٢٠٠٩علم اإلدارة العامة الطبعة األخیرة  .٤
 .باإلسكندریة  الجدیدة ةالجامعدار  ٢٠٠٨القانون الدستوري الطبعة الخیرة  .٥
 .باإلسكندریة  الجدیدة ةالجامعدار  ٢٠٠٨ الطبعة الخیرةالقانون اإلداري  .٦
 .باإلسكندریة  الجدیدة ةالجامعدار  ٢٠١٠القضاء اإلداري الطبعة الخیرة  .٧
  .روتالدار الجامعیة ببی ١٩٨٨لبنان   -مصر  -فرنسا  –دراسة مقارنة  –القضاء اإلداري  .٨
  .تنظیم السلطة اإلداریة والوظیفیة العامة في دولة اإلمارات مطبوعات جامعة اإلمارات  .٩

  .اإلمارات  -بي دار القلم بد ١٩٩٠مبادئ القانون اإلداري في دولة اإلمارات . ١٠
  .اإلمارات  -مكتبة العین الوطنیة  ١٩٩١ ر اإلماراتوأنظمة الحكم ودست. ١١
  .الجدیدة ةالجامعدار  ٢٠١٢الدولة في میزان الشریعة . ١٢
  .الجدیدة ةالجامعدار   -الطبعة األخیرة  ٢٠١٣قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة . ١٣



٥  
  

  .بیروت  -الدار الجامعیة  ٢٠٠٠العقود اإلداریة والتحكیم . ١٤
  .األسكندریة  –الجدیدة  ةالجامع دار  ٢٠١٣ –حریة اإلعالم والقانون . ١٥
  .الجدیدة باألسكندریة  ةالجامعدار  – ٢٠١٢ –العقود االداریة . ١٦
  .دار الجامعھ الجدیده باألسكندریھ – ٢٠١٤ –من دستوریات القرآن . ١٧

  
  

  :األبحاث : ثانیا 
  

 .مجلة كلیة حقوق اإلسكندریة  -١٩٧٢ –العلم والقانون اإلدارة بین   -١
 .مجلة كلیة حقوق اإلسكندریة - ١٩٧٤  -اإلدارة المحلیة بین الالمركزیة وعدم التركیز  -٢
 .مجلة كلیة حقوق اإلسكندریة  - ١٩٧٤ -االعتداء علي مال القطاع العام  -٣
 .اإلسكندریة مجلة كلیة حقوق  - ١٩٧٥ -السریة في أعمال السلطة التنفیذیة  -٤
 .مجلة الحقوق والشریعة بالكویت  - ١٩٨٠ینایر  -نظریة الظاھرة في القانون اإلداري  -٥
 .مجلة الحقوق والشریعة بالكویت  - ١٩٨١سبتمبر -عقد التوظیف في الكویت   -٦
 .مجلة الشریعة والقانون باإلمارات  - ١٩٨٩یولیو -الدولة في القرآن الكریم  -٧
 .مجلة العدالة باإلمارات بین بطالنھ وانعدامھ  - ١٩٩١ینایر -لفاصل لقرار اإلداري والحد اا  -٨
  .اإلمارات العربیة المتحدة .مجلة العدالة باإلمارات - ١٩٩١ریلإب -نظام المنازعات اإلداریة بدولة   -٩

 .مجلة الشریعة والقانون باإلمارات اإلسالمیة  - ١٩٩١یولیو - اإلسالمیةالمذاھب الحكومیة والوسطیة  -١٠
جامع��ة   -مجل��ة الدراس��ات القانونی��ة   -بیئ��ة العمرانی��ة ب��ین الش��ریعة اإلس��المیة والق��وانین الوض��عیة ال -١١

 .١٩٩٩یونیة   –األول  دالعد  -بیروت العربیة 
دیس��مبر  -جامع��ة بی��روت العربی��ة   -نونی��ة مجل��ة الدراس��ات القا –ت��أمالت ف��ي ق��انون البیئ��ة اللبن��اني  -١٢

١٩٩٩.  
دیسمبر  -ة الحقوق بجامعة بیروت العربیة كلی  -مجلة الدراسات القانونیة   -ة التحكیم والعدالة اإلداری -١٣

٢٠٠٠. 
جامع�ة  –مجلة الشریعة والقانون  –تأمالت في المنازعات اإلداریة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  -١٤

 .٢٠٠١یونیة  –اإلمارات 
  
  
  

  :أبحاث باللغة اإلنجلیزیة  والفرنسیة : ثالثا 
  

- L'administration publique entre la science et le droit, Bulletin de la 
faculté de Droit d'Alexandrie, 15 eme année 1970 – No.2. 

- Environmental law and air pollution in U.A.E second international 
conference on Environment is a must. Alex. Univ. in cooperation with 
united scientists for projects and development, feb. 1992. 

- The slowness of administrative justice, international conference on the 
role of the judiciary in the protection of Human rights, Co-sponsored 



٦  
  

by the supreme constitutional court of Egypt and the British council, 
December 1996 – Cairo. 

- Democracy and Equality in Egyptian constitution, the international 
conference on Democracy and rule of law, Co-sponsored by the 
supreme constitutional court of Egypt and the British council, 
December 1997 – Cairo.  

- Le juge de l' administration et la librté, la deuxième internationale 
conference de l'association égyptienne des jurists francophones, 
Décembre 1997, le Cairo. 

  
  
  

  :رسائل الدكتوراه 
  

  .أشرف علي عدد من رسائل الدكتوراه، كما اشترك في تحكیم العدید فیھا 
  


