
 
 

 

 

 

 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 عبد الباسط  محمد االستاذ الدكتور / محمد فؤاد

 بالكلية القانون العام بقسم  متفرغ استاذ

 
 بيانات شخصية : -اوال 

 

            13/1/1948تاريخ الميالد    :  -    

 محل الميالد      : االسكندرية   -    

 

  الحالة العلمية : -ثانيا 

 

 70حصل سيادته على درجةة الليسةانف فةى الحقةو  مةة كليةة الحقةو  جامعةة االسةكندرية دور مةايو  -    

 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 

بتقدير جيد  71جامعة االسكندرية دور مايو  -حصل سيادته على دبلوم القانون العام مة كلية الحقو   -    

 . 

بتقةدير  73ون الخاص مةة كليةة الحقةو  جامعةة االسةكندرية دور مةايو حصل سيادته على دبلوم القان -    

 جيد جدا . 

  1حصل سةيادته علةى درجةة دكتةوراد الدولةة فةى القةانون العةام ر الدسةتورم ة مةة جامعةة بةاريف   -    

 .  3/12/1982بتقدير مشرف فى 

 

 الحالة الوظيفية : -ثالثا 

 

ة االسةةكندرية القةانون الةدولى الخةةاص بكليةة الحقةةو  جامعة بقسةةم مكلة  عةية سةيادته فةةى وظيفةة معيةةد -   

 1/10/70اعتبارا مة 

عةةية سةةيادته فةةى وظيفةةة مةةدرا مسةةاعد بةةةاا القسةةم بكليةةة الحقةةو  جامعةةة االسةةكندرية اعتبةةارا مةةة  -   

20/2/74  

  29/3/1983عية سيادته فى وظيفة مدرا بقسم القانون العام بكلية الحقو  االسكندرية اعتبارا مة  -   

   27/12/1994عية سيادته فى وظيفة استاذ مساعد بةاا القسم بكلية الحقو  االسكندرية اعتبارا مة   -   

 17/9/2006رئيسا لقسم القانون العام فى وظيفة عية سيادته  -    

   29/7/2004عية سيادته فى وظيفة استاذ د بةاا القسم بكلية الحقو  االسكندرية اعتبارا مة  -    

   1/8/2008عية سيادته فى وظيفة استاذ متفرغ بةاا القسم بكلية الحقو  االسكندرية اعتبارا مة  -    

 

 :  بيانات اخرى -رابعا 

 



وحتةةى  1/9/85المية بالسةةعودية عةةة الفتةةر  مةةة سةةيادته اعيةةر لةامعةةة االمةةام محمةةد بةةة سةةعود االسةة -    

31/8/90   . 

 

 

 :  االبحاث العلمية -خامسا 

 

 أ ة االبحاث التى تم تحكيمها فى الترقية لدرجة استاذ مساعد :  

 .  1989 -اعمال السلطة االدارية  -1    

 .  1991 -قياا كفاية االداء للعاملية المدنيية بالدولة  -2    

 . 1992ختصاص القاضى االدارم بتفسير المعاهداا الدولية : مدم ا -3    

معيار اعمال الغصب .. وهةل تطةور فةى ق ةاء مةلةف الدولةة الفرنسةى ة : مةلةة الحقةو  للبحةوث  -4    

 العدد االول .   - 1992 -جامعة االسكندرية  -القانونية واالقتصادية 


