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  بیان بالحالة العلمیة والوظیفیة
  محمود جمال الدینمحمد محمود سامى / الدكتور االستاذ السید 

  بقسم القانون العام متفرغأستاذ 
  

  
  

  :بیانات شخصیة  - أوال

  

     

  ١/١٠/١٩٤٦ : تاریخ المیالد     - 

  االسكندریھ: محل المیالد  -

  مصرى: الجنسیھ  -

  جامعھ االسكندریھ –بكلیھ الحقوق  متفرغ استاذ: الوظیفھ الحالیھ  -

  

  : الحالة العلمیة  -ثانیا 

  

 الدكتوراه: أعلى درجھ علمیھ  -

 القانون: حقل التخصص  -

 القانون العام: التخصص الدقیق للدكتوراه  -

 جید جداً مع مرتبھ الشرف: تقدیر درجھ الكتوراه  -

  جامعھ االسكندریھ – كلیھ الحقوق: الجامعھ التى اصدرت الدرجھ  -

  ١٩٨١مارس : تاریخ تلقى الدرجھ  -

  الرقابھ القضائیھ على أعمال اإلداره الالئحیھ: عنوان رسالھ الدكتوراه  -

  

  

  

  

  



٢  

 

  : المؤھالت العلمیھ األخرى  -

  

جامع�ة ع�ین ش�مس بتق�دیر  -كلی�ھ الحق�وق  -اللیس�انس ف�ى الحق�وق حصل سیادتھ على   -

  .١٩٦٦مایو  – جید جدا مع مرتبة الشرف

  .١٩٦٧مایو  –جامعھ القاھره  –كلیھ الحقوق  –دبلوم القانون العام حصل سیادتھ على  -

م��ایو  –جامع��ھ الق��اھره  –كلی��ھ الحق��وق  –دبل��وم العل��وم االداری��ھ حص��ل س��یادتھ عل��ى  -

١٩٦٨ .  

بتق�دیر جی�د ج�داَ م�ع  ٢٨/٤/١٩٨١درجة الدكتوراة فى الحقوق ف�ى حصل سیادتھ على  -

  .شرفمرتبة ال

  

  : الوظیفیة  الخبره  –ثالثا 

  

  إلى  من  مكان العمل  الوظیفھ

 -كلی�����������ھ الحق�����������وق  استاذ القانون العام

  اإلسكندریھ

  الیوم  ٣٠/٦/١٩٩٢

م���������درس و اس���������تاذ 

  مساعد

 -كلی�����������ھ الحق�����������وق

  اإلسكندریھ

٢٩/٦/١٩٩٢  ٢٩/٥/١٩٨١  

م����������درس مس����������اعد 

  القانون العام

 -كلی�����������ھ الحق�����������وق

  اإلسكندریھ

٢٥/٥/١٩٨١  ١/١/١٩٧٩  

م����������درس مس����������اعد 

  القانون العام

 –كلیھ حقوق القاھره 

  فرع الخرطوم

٣١/١٢/١٩٧٩  ٢٥/٨/١٩٧٥  

ضابط مدرس القانون 

  العام

 –كلی��������ھ الش���������رطھ 

  القاھره

٢٤/٨/١٩٧٥  ١٤/٧/١٩٦٦  

  

  :الخبرات الوظیفیھ و التدریسیھ خارج مصر : رابعاً 

  

جامع��ھ  –نون الش��ریعھ و الق��ا كلی��ھ –م��درس الق��انون الع��ام ع��ین س��یادتھ ف��ى وظیف��ة  -١

 . ٢٦/٦/١٩٨٩إلى  ١٥/٩/١٩٨٤اإلمارات العربیھ من 

اإلمارات العربیھ  –كلیھ شرطھ دبى  –رئیس قسم القانون العام عین سیادتھ فى وظیفة  -٢

 . ١/٩/١٩٩٥إلى  ١/٩/١٩٩٣المتحده من 

جامع��ھ الكوی��ت م��ن  –كلی��ھ الحق��وق  –اس��تاذ الق��انون الع��ام ع��ین س��یادتھ ف��ى وظیف��ة  -٣

 .١/٩/٢٠٠٠إلى  ١/٩/١٩٩٦



٣  

 

جامع����ھ الكوی����ت م����ن  –عمی����د المس����اعد لكلی����ھ الحق����وق ع����ین س����یادتھ ف����ى وظیف����ة  -٤

 .١٠/١١/١٩٩٩إلى  ١/١١/١٩٩٨

،  ١٩٩٣،  ١٩٩٢اس�تاذ زائ�ر بجامع�ھ بی�روت العربی�ھ أع�وام عین سیادتھ ف�ى وظیف�ة  -٥

٢٠٠٤،  ٢٠٠٣ . 

ن من سلطنھ عما –جامعھ السلطان قابوس  -عمید كلیھ الحقوق عین سیادتھ فى وظیفة  -٦

 . ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٥

 ٢٠١٠م�ن  –مملكھ البحرین  –مستشار قانونى لمجلس النواب عین سیادتھ فى وظیفة  -٧

 .٢٠١٢إلى 

  

  :العضویھ فى الھیئات العلمیھ: خامساً 

  

 .عضو الجمعیھ الدولیھ للقانون الدستورى  -١

 .رئیس مجلس إداره الجمعیھ المصریھ للقانون الدستورى  -٢

  

  :و العملیھ  الخبرات العلمیھ: سادساً 

  

 .محام بالنقض و االداریھ العلیا و الدستوریھ العلیا  -١

عق��د ال��دورات التدریبی��ھ ف��ى موض��وعات القض��اء اإلدارى و الوظیف��ھ العام��ھ و العق��ود  -٢

 .االداریھ و القانون االدارى و االداریھ العامھ 

 .لجان التحقیق و تقصى الحقائق و بعض الشئون االداریھ  -٣

 .ائمھ للترقیات و التعیینات اللجان العلمیھ الد -٤

  

 :سابعا ــ الجوائز العلمیة 

 

  اإلسكندریةة ـ جامع١٩٨١القانون العام ـ أ ــ جائزة حسن جرانھ ألحسن رسائل الدكتوراه في

  .ــ جامعة االسكندریة  ١٩٩١ب ــ جائزة التشجیع العلمي ــ 

  

  :ثامنا ــ اإلنتاج العلمي 

  

  : أ ــ البحوث 

  

ووالیة التعقیب علي مشروعیتھا ــ ) المقنعة(ي القرارات التأدیبیة المستترة ــ الرقابة عل ١

  .١٩٨٦ــ ) ١(مجلة الحقوق ــ جامعة اإلسكندریة عدد 



٤  

 

ــ القرار اإلداري والسلطة التقدیریة لإلدارة ــ مجلة الشریعة والقانون جامعة اإلمارات  ٢

  .١٩٨٩ــ  ٣العربیة المتحده ـ عدد 

یر السلطات العامة بانتظام واطراد واَثار األحكام في المسائل الدستوریة ــ مبدأ ضرورة س٣

  .١٩٩٠ـ  ٢ــ مجلة الحقوق ــ جامعة اإلسكندریة ــ عدد 

ــ دور القضاء في تكوین مجلس الشعب والرقابة علي صحة عضویتھ مجلة الحقوق ــ  ٤

  .١٩٩٠ــ  ٤و٣جامعة اإلسكندریة  عدد 

ــ دار الجامعة الجدیدة ــ  ١٩٩١ــ  ٢و١مجلة الحقوق ــ عدد ــ الطعون االنتخابیة ــ ٥

٢٠١١.  

ــ العمل الشرطي وتحقیق المصلحة العامة ــ مجلة الفكر الشرطي ــ اإلمارات العربیة ٦

  .١٩٩٤ــ  ٨المتحدة ــ عدد 

ــ العمل الشرطي والسلطة التقدیریة لالدارة مجلة الفكر الشرطي ــ اإلمارات العربیة ٧

  .١٩٩٥ــ  ١١ة ــ عدد المتحد

  .٢٠١٤ــ  ١٩٨٥ــ دعاوي التسویة ــ منشاة المعارف ــ  ٨

ــ دار  ١٩٨٦ــ  تدرج القواعد القانونیة ومبادئ الشریعة اإلسالمیة ــ منشاة المعارف  ٩

  .٢٠١٣الجامعة الجدیدة ــ

  .٢٠١٠ــ دار الجامعة الجدیدة ــ  ١٩٩٢ــ قضاء المالءمة ــ دار النھضة العربیة ــ ١١

مجلة  –بحث باللغة االنجلیزیة  –الدیمقراطیة وحقوق االنسان فى الدستور الكویتى  -١٢

  . ١٩٩٨ – ٢٢السنة  ٢العدد  –جامعة الكویت  –الحقوق 

  . ١٩٩٩ ادارة االبحاث بجامعة الكویت –ى الحقوق السیاسیة للمرأة فى المجتمع الكویت- ١٣

ادارة االبحاث بجامعة الكویت  –و الدستورى مبدأ التناسب فى القضاءین اإلدارى  -١٤

١٩٩٩ .  

  .٢٠٠٤ –منشأه المعارف  –الوسیط فى الدعوى الغاء القرارت اإلداریة  -١٥

 –منشأه المعارف  -إجراءات المنازعة اإلداریة فى دعوى الغاء القرارات اإلداریة  -١٦

٢٠٠٤.  

  .٢٠٠٤اصول القانون االدارى عام  -١٧

  .٢٠١١دارى عام نظریھ العمل اال -١٨

التنظیم القانونى  –اصول القانون االدارى تنظیم السلطھ االداریھ و االداره المحلیھ  -١٩

  . ٢٠١١،  ٢٠١٣للوظیفھ العامھ 

  .٢٠١٣مبادىء القانون االدارى نظریھ العمل االدارى عام  -٢٠

  .٢٠١٥اللوائخ االداریھ التنفیذیھ عام  -٢١

  .٢٠١٥طبعھ ، ٢٠١٤تور عام القانون الدستورى وفقاً لدس -٢٢

  

  



٥  

 

  :المساھمة فى الكتاب  -ب

  

فصل فى كتاب مجمع اإلمارات  –السلطات العامة فى دولة اإلمارات العربیة المتحدة  -

 .١٩٩٠ –العین  –جامعة اإلمارات -

 

 ج-  الكتب :

 –الطبعة األولى  –منشأة المعارف  –اإلسكندریة  –أعمال اإلدارة |الرقابة على  -١

الطبعة الرابعة  – ٢٠٠٢ –الطبعة الثالثة  – ١٩٩٢ –عة الثانیة الطب -١٩٨١

 ٢٠١٥الخامسة  – ٢٠١٤

 –الطبعة الثانیة  –منشأة المعارف  –لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة  -٢

٢٠٠٣. 

الطبعة  -١٩٨٢ –منشأة المعارف  –اللوائح اإلداریة وضمانة الرقابة القضائیة  -٣

 .٢٠٠٣ –الثانیة 

 .١٩٨٤ –منشأة المعارف  –االسكندریة  –االداریة المنازعات  -٤

الطبعة  –العین  –المبادئ اإلساسیة فى القانون اإلدارى لدولة اإلمارات العربیة  -٥

 .١٩٨٩ –دار القلم بدبى  –الطبعة الثانیة  -١٩٨٥-اإلولى 

مذكرات لطالب –الرقابة على أعمال اإلدارة فى دولة اإلمارات العربیة المتحدة  -٦

 . ١٩٨٩و  ١٩٨٥العین  –كلیة الشریعة والقانون 

 .١٩٩٠ –دار الجامعة الجدیدة للنشر  –القضاء اإلدارى  -٧

 – ١٩٩١منشأة المعارف  –الدعاوى اإلداریة و اإلجراءات أمام القضاء اإلدارى  -٨

 . ٢٠٠٣الطبعة الثانیة 

  . ٢٠١٤-القضاء االدارى و الرقابة على أعمال االدارة فى سلطنة عمان  - مكرر ٨

دار  –دار النھضة العربیة  – ١٩٩٢ –نظریة العمل اإلدارى  –أصول القانون اإلدارى  -٩

  ٢٠١٣ –الجامعة الجدیدة 

  . ١٩٩٤ –أجزاء  ٣ –أصول القانون اإلدارى فى دولة اإلمارات العربیة المتحدة   -١٠

دار المطبوعات  –تنظیم السلطة اإلداریة والوظیفة العامة  –أصول القانون اإلدارى  -١١

  .٢٠١٣ –دار الجامعة الجدیدة  -١٩٩٦ –الجامعیة 

مؤسسة حورس  –الطبعة الثانیة  -١٩٩٨ –دار الكتب  –اإلدارة والتنظیم اإلدارى  -١٢

  . ٢٠٠٤و٢٠٠٢ –الدولیة 

  .الكویت -١٩٩٩ –الكویت القضاء اإلدارى فى دولة  -١٣

    ١٩٩٨ -الرقابة على أعمال اإلدارة فى دولة الكویت  -١٤

  . ٢٠٠٥منشأة المعارف  -٢٠٠١-القانون الدستورى والشرعیة الدستوریة  -١٥



٦  

 

  . ٢٠٠٢-د ابراھیم شیحا .باالشترك مع أ –أصول القانون اإلدارى  -١٦

   .٢٠٠٤-منشأه المعارف  –أصول القانون االدارى  -١٧

  

  : بحوث مقدمة لمؤتمرات تم نشرھا -د
  
دور " موتمر  –تطبیق الشریعةاإلسالمیة خطوة فى سبیل تحقیق الوحدة العربیة الشاملة  -١

  .  ١٩٨٦ –اإلمارات  –العین  –كلیة الشریعة والقانون " القانون فى تطویر المجتمع 

 –أبو ظبى " لخدمة المدنیة تطویر ا" موتمر  –االسس الدستوریة لقانون الخدمة المدنیة  -٢

  . ١٩٨٨مجلس الخدمة المدنیة مارس 

  . ١٩٨٩-ابریل  –اإلمارات  –العین  –كلیة الشریعة والقانون  –حمایة البیئة من التلوث  -٣

موتمر ظاھرة االمتناع عن تنفیذ  –رقابة القضاء اإلدارى على المنازعات االنتخابیة  -٤

  . ١٩٨٩أكتوبر  –كلیة الحقوق  –االسكندریة  –" االحكام القضائیة 

  . ١٩٩١كلیة حقوق القاھرة  –مركز حقوق االنسان  –الحمایة الدستوریة للحریات العامة  -٥

  ١٩٩٢كلیة حقوق القاھرة  –مركز حقوق االنسان  –تداول السلطة فى المجالس النیابیة  -٦

مركز  –مستحدثات العلمیة مؤتمر ال –أسس الدولة القانونیة فى اإلمارات العربیة المتحدة  -٧

  . ١٩٩٥ –شرطة دبى  –الدراسات والبحوث 

  ١٩٩٦ینایر  –إنجلترا  –كولشتر  –جامعة إسكس  –تدعیم الدیمقراطیة وحقوق االنسان  -٨

–ندوة تطور العلوم الفقھیة فى عمان –دراسة نقدیة لمحاوالت تقنین الفقة اإلسالمى  -٩

ابرایل  –وزارة االوقاف والشؤون الدینیة  –المعاصر  التقنین  والتجدید فى الفقة االسالمى

٢٠٠٨. 

كلیة حقوق اسكندریة ــ " الرقابة علي الدستوریة " ــ أثار أحكام الدستوریة العلیا ــ مؤتمر١٠

  .١٩٩٦مایو 

" ــ التطورات السیاسیة في طریق التكامل بین دول مجلس التعاون الخلیجي ــ مؤتمر ١١

كلیة حقوق االسكندریة ـ " واالقتصادي في أوربا والعالم العربي  تجارب التكامل السیاسي

  .١٩٩٩فبرایر 

  

  :ھـ ـ تقاریر ومقاالت غیر منشورة 

  

  . ــ الرقابة علي مشروعیة قراري االحالة الي القضاء العسكري والتصدیق علي أحكامھ١

  .ــ ضوابط القرارات اإلداریة بالمنع من السفر٢

  .درة من الجھات ذات االختصاص القضائي والرقابة علیھاــ طبیعة القرارات الصا٣

  .ــ االختصاص الوظیفي للقضاء اإلداري في فرنسا ومصر والكویت٤

  .وجمیعھا مقبولة للنشر في مجلة الحقوق ـ اإلسكندریة



٧  

 

  :الرسائل التي تم اإلشراف علیھا ومناقشتھا: تاسعا 

  

ستیر ـ كلیة الحقوق ـ جامعة رسائل للدكتوراه والماج ٣٠ــ جاري اإلشراف علي ١

  .اإلسكندریة

  .ــ تم اإلشراف علي رسالة ماجستیر ومناقشتھا بكلیة الحقوق ــ جامعة الكویت  ٢

  .ــ اشتركت في مناقشة أربع رسائل دكتوراه بكلیة الحقوق ــ جامعة اإلسكندریة ٣

  .رةــ اشتركت في مناقشة ثالث رسائل دكتوراه بكلیة الحقوق ــ جامعة القاھ٤

ــ اشتركت في مناقشة رسالتین للكتوراه بمعھد الدراسات العربیة ــ جامعة الدولیة ـ  ٥

  .القاھرة

ــ اشرفت واشتركت في مناقشة أربع رسائل ماجستیر بكلیة الحقوق ــ جامعة السلطان ٦

  قابوس 

یة ــ اشتركت في مناقشة رسالتین للدكتوراه بكلیة الحقوق ـ جامعة اسیوط ، ومثلھا بكل٧

  .الحقوق ــ جامعة عین شمس

  .ــ اشتركت في مناقشة خمس رسائل ماجستیر بكلیة الحقوق ــ جامعة الكویت  ٨

  

  :المقررات التي تم تدریسھا خالل العمل الجامعي :عاشرا

  

  .النظم السیاسیة والقانون الدستوري -

 القانون اإلداري -

  القضاء اإلداري -

   

  -الحریات العامة

.انونیة باللغة االنجلیزیةالمصطلحات الق -  

)لطالب الدراسات العلیا(قانون البیئة  -  

)لطالب الدراسات العلیا(القانون االدارى  -  

)لطالب الدراسات العلیا(الرقابة على أعمال االدارة  -  

)لطالب الدراسات العلیا(القانون الدستورى  -  

 

 حادى عشرا: الزیارات العلمیة و المؤتمرات بالخارج:

 

 ١٩٧٣الى أكتوبر  ١٩٧٢من أغسطس  –باریس لیون  –مھمة علمیة الى فرنسا  -

.لدراسة أسالیب التعلیم الحدیث  
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الجامعة األمریكیة من  –واشنطن  –مھمة علمیة الال الوالیات المتحدة األمریكیة  -

.لدراسة النظام القانونى األمریكى ١٩٨٣الى ینایر  ١٩٨٢أغسطس   

 –انجلترا  –كولشستر  –جامعة اسكس  –یة و حقوق االنسان مؤتمر تدعیم الدیمقراط -

.١٩٩٦ینایر   

مؤتمرات علمیة متعددة فى جامعات الشارقة و قطر و البحرین -  

  :األعمال االداریة و أعمال اللجان -ثانیا عشرا

  

.االمارات العربیة المتحدة –تولى منصب رئیس قسم القانون العام بكلیة شرطة دبى  -  

.سلطنة عمان  –جامعة السلطان قابوس  –عمید كلیة الحقوق تولى منصب  - 

.جامعى الكویت –تولى منصب العمید المساعد للشئون العلمیة بكلیة الحقوق -  

.مملكة البحرین –تولى منصب المستشار القانونى لمجلس النواب  - 

 جامعة –الدراسات العلیا بكلیة الحقوق  –تولى منصب رئیس لجنة مجال القانون -

.الكویت  

.جامعة االسكندریة –تولى منصب عمید كلیة السیاحة و الفنادق  -  

  :المشاركة فى أعمال اللجان التالیة

  

  لجان المراقبة و االمتحانات بجمیع الكلیات -

  .لجنة التحقیقات و مجالس التأدیب بجمیع الكلیات -

  ربیةلجان االرشاد االكادیمى و االرشاد المبكر بجامعة االمارات الع -

  لجان اعداد جداول الدراسة و االمتحانات بجامعة االمارات العربیة -

 لجان الترقیات والتعیینات والبرامج والدورات التدریبیھ وتمویل االبحاث والشئون العلمیھ -

  .جامعھ الكویت -والبعثات بالقسم العلمي والكلیھ والجامعھ

  .جامعھ الكویت  –ھ الدراسات العلیا اللجنھ االستشاربھ ولجنھ الشئون الطالبیھ بكلی -

  .عضو مجلس كلیھ الحقوق ومجلس كلیھ الدراسات العلیا-

  .جامعھ االسكندریھ–كلیھ الحقوق  -عضو مجلس إداره مركز البحوث والدراسات القانونیھ-

 .عضو مجلس جامعھ االسكندریھ-

  

  


