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  بيان بالحالة العلمية والوظيفية

  العرينى   حسن  محمد فريد السيد  / السيد االستاذ الدكتور  

   القـانون التجارى والبحرى  بالكلية  متفرغ بقسماستاذ  

  

  
  : بیانات شخصیة -اوال 

  

     ١/٩/١٩٤٢: تاریخ المیالد      

       الشرقیة        -الحسینیة  -قھبونھ : محل المیالد 

  
  

  : الحالة العلمیة  -ثانیا 
  
  

  بتق�دیر  ١٩٦١حصل سیادتھ على درجة اللیسانس فى الحقوق م�ن جامع�ة الق�اھرة س�نة

  . جید جدا مع مرتبة الشرف الثانیة 

  ١٩٦٢جامعة القاھرة عام  -الحقوق حصل سیادتھ على دبلوم العلوم االداریة من كلیة.  

  جامع��ة الق�اھرة ع��ام  -كلی��ة الحق�وق حص�ل س��یادتھ عل�ى دبل��وم الش�ریعة االس��المیة م�ن

  بتقدیر جید ١٩٦٣

  ١٩٦٦-٣-١٠ بفرنس�ا   ب�اریسحصل س�یادتھ عل�ى دبل�وم الق�انون الخ�اص م�ن جامع�ة 

  بتقدیر جید 

 عل�ى درج�ة دكت�وراه الدول�ة ف�ى الق�انون الج�وى م�ن جامع�ة ب�اریس ع�ام  حصل سیادتھ

  .بتقدیر جید جدا ١٩٧٠
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  : الحالة الوظیفیة  -ثالثا 
  

  ٢٩/٨/١٩٦١عین سیادتھ فى وظیفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من   

  ٣/١١/١٩٦٣وظیفة معید لسیادتھ لحین عودتھ من البعثة اعتبارا من سیادتھ حفظ   

  ١٤/٩/١٩٧٠عاد سیادتة و تسلم العمل بعد إنتھاء البعثھ فى.  

  جامع�ة  -الحق�وق عین سیادتھ فى وظیفة مدرس بقسم القانون التج�ارى والبح�رى بكلی�ة

   ٢٧/١٠/١٩٧٠االسكندریة اعتبارا من 

 جامع�ة االس��كندریة  -وظیف�ة اس�تاذ مس��اعد ب�ذات القس�م بكلی��ة الحق�وق ف��ى  ع�ین س�یادتھ

   ٢٥/١٢/١٩٧٩اعتبارا من 

 باعم��ال رئاس��ة قس��م الق��انون التج��ارى والبح��رى بالكلی��ة اعتب��ارا م��ن  ق��ائم س��یادتھ ع��ین

١/٧/١٩٩١   

  جامعة االسكندریة اعتبارا م�ن  -اذ بذات القسم بكلیة الحقوق استعین سیادتھ فى وظیفھ

٢٨/١/١٩٩٢   

  ِ٢٨/١/١٩٩٢لقسم القانون التجارى والبحرى بالكلیة اعتبارا من  عین سیادتھ رئیسا   

 ١/٩/٢٠٠٢بذات القسم اعتبارا من  ااستاذ متفرغفى وظیفة  عین سیادتھ  
 

  :الـخـبـــــــرة   -رابعا 
  
  ٣٠/٩/٨٣وحتى  ١/١٠/٧٩بیروت العربیة عن الفترة من  جامعةلسیادتھ اعیر   

  ١٥/٩/١٩٩٠وحتى  ١/١٠/٨٧لجامعة الكویت عن الفترة من  سیادتھاعیر   

  ٨٧/٨٨العام الجامعى  -استاذ زائر بمعھد القانون المقارن بجامعة باریس   

  ١٩٨٠إلى  ١٩٧٩مستشار محافظ االسكندریة لشئون االستثمار من  .  

 ١٩٩٩ازعات االوراق المالیة ، لدى ھیئة سوق المال محكم فى بعض من  .  

  اعطاء استشارات قانونیة لبعض شركات القطاع العام .  

  بكلی���ات الحق��وق جامع���ات اش��رف ون���اقش العدی��د م���ن رس��ائل ال���دكتوراه والماجس��تیر

  .المنوفیة و الزقازیق –عین شمس  –االسكندریة 

 الت�ى ت�م نظرھ�ا بمرك�ز الق��اھرة  محك�م و رئ�یس ھیئ�ة تحك�یم ف�ى بع�ض م�ن المنازع�ات

  .االقلیمى للتحكیم التجارى الدولى
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  :  المؤلفـات -خامسا 
  

  

  االوراق التجاری��ة  -الق��انون التج��ارى باالش��تراك م��ع االس��تاذ ال��دكتور عل��ى الب��ارودى

  .  ٢٠٠٠، االسكندریة  ١٩٩٩لسنة  ١٧واالفالس طبقا الحكام القانون رقم 

  الق��انون التج��ارى ، باالش��تراك م��ع االس��تاذ ال��دكتور عل��ى الب��ارودى ، العق��ود التجاری��ة

   ٢٠٠٠، االسكندریة  ١٩٩٩لسنة  ١٧وعملیات البنوك طبقا الحكام القانون رقم 

  ٢٠٠٠ -بیروت  -القانون التجارى اللبنانى   

  ١٩٩٩شركات االموال ، االسكندریة   

 ١٩٩٦تجارى والمھنة التجاریة ، االسكندریة القانون التجارى ، نظریتى العمل ال   

  ١٩٩٨،  ١٩٩٦الق���انون التج���ارى ، ش���ركات االش���خاص واالم���وال ، االس���كندریة  ،

٢٠٠٣،  ٢٠٠٢،  ٢٠٠٠ .  

  ٢٠٠٣،  ٢٠٠٢،  ٢٠٠١،  ٢٠٠٠،  ١٩٩٩،  ١٩٩٨القانون الجوى ، االسكندریة  .  

 حم��دین ، االس��كندریة ق��انون االعم��ال باالش��تراك م��ع االس��تاذ ال��دكتور ج��الل وف��ائى م

١٩٩٧   

  ١٩٩٢االسكندریة  -الشركات التجاریة  -القانون التجارى   

  نقل البضائع بحرا بین معاھدة سندات الشحن وقانون التج�ارة البحری�ة الجدی�د ، دراس�ة

   ١٩٩١، االسكندریة  ١٩٩٠لسنة  ٨فى تحدید نطاق القانون رقم 

 ات النقل الجوى والبحرى ، دراسة انتقادیة تطور النظام النقدى الدولى واثره على اتفاقی

  . ١٩٩٠الحكام القضاء المصرى ، االسكندریة 

  االعمال التجاریة المختلطة بین القانون المدنى والق�انون التج�ارى ، دراس�ة ف�ى الق�انون

   ١٩٨٨الكویتى ، الكویت 

  ١٩٨٦القانون التجارى باالشتراك مع االستاذ الدكتور على البارودى ، االسكندریة   

  ١٩٨٤التعلیق على مشروع قانون الطیران المدنى اللیبى ، االسكندریة .  

  ١٩٨٣القانون التجارى اللبنانى ، بیروت   

  ١٩٨٣القانون الجوى ، النقل الجوى ، بیروت   

  ١٩٧٨القانون الجوى ، االسكندریة   

 یة ، مجل�ة التحكیم في المنازعات البحریة، مجلة الحقوق للدراسات القانونی�ة واالقتص�اد

 ٢٠٠٧جامعة االسكندریة ،  العدد الثاني / فعلیة محكمة تصدرھا كلیة الحقوق 
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  : مؤلفات باللغة الفرنسیة 
  

 Les Droits de l'actionnaire dans la société anonyme, Université de 

Rennes, France,١٩٦٥  

 

 La responsabilité du transporteur aérien international d'aprés l'article 19 

de la Convention de Varsorie de 1929, Thèse De Doctorat d'Etat, Paris 

1970. 

 

 La notion du Déroutement dans le transport aérien, Alexandrie, 1978 

 Le droit des  societes    en droit egyptien etude  compare avec le  droit 

francais des societes de1966, cours de doctorat , inedit .  

 Institut de droit , compare' , annee'  universtaire 1987 – 1988  

 

  


