
  

  
  

  بيان بالحالة العلمية والوظيفية

  محمد السعيد عبد الجواد الدقـاق/ السيد االستاذ الدكتور  

  بالكلية  العام  أستاذ متفرغ بقسم القـانون الدولى

  
  
  

  :بیانات شخصیة  - أوال
  

      ١٩٤٢/ ١٠/ ١: تاریخ المیالد  

        البحیرة/ دمنھور : محل المیالد  

  

  : الحالة العلمیة  -ثانیا 
  

  ١٩٦٤حصل سیادتھ على درجة اللیسانس فى الحقوق من جامعة االسكندریة عام 

  .بتقدیر جید جدا مع مرتبة الشرف الثانیة 

  بتقدیر جید من جامعة االسكندریة  ١٩٦٥حصل سیادتھ على دبلوم القانون الخاص .  

  من جامعة االسكندریة  ١٩٦٦حصل سیادتھ على دبلوم القانون العام بتقدیر جید  

  حصل سیادتھ على درجة دكتوراه من جامعة االسكندریھ بتقدیر جید جدا مع مرتبة

  .مع تبادل الرسالة مع الجامعات االخرى ١٩٧٣الشرف عام 

  

  : الحالة الوظیفیة  -ثالثا  
  

  جامعة  -عین سیادتھ فى وظیفة معید مكلف بقسم القانون الدولى العام بكلیة الحقوق

  .٢٠/٩/١٩٦٤االسكندریة اعتبارا من 

  جامعة االسكندریة  -عین سیادتھ فى وظیفة مدرس مساعد بذات القسم بكلیة الحقوق

   .٥/١٢/١٩٧٢اعتبارا من 



  

  جامعة االسكندریة  -عین فى وظیفة مدرس بقسم القانون الجنائى بكلیة الحقوق

   .٣١/١٢/١٩٧٣اعتبارا من 

 ٦/٢/١٩٧٩را من استاذ مساعد بذات القسم بالكلیة اعتبا عین سیادتھ فى وظیفة.  

 جامعة االسكندریة اعتبارا  -استاذ بذات القسم بكلیة الحقوق  عین سیادتھ فى وظیفة

  .٢٦/٢/١٩٨٥من 

 ٨/١٠/١٩٨٦ فى مساعد للمستشار القانونى فى وظیفة عین سیادتة.  

  عین سیادتھ رئیسا لقسم القانون الدولى العام بكلیة الحقوق جامعة االسكندریة اعتبارا

  .٢٢/١٠/١٩٨٩من 

  عین سیادتھ وكیال لشئون الدراسات العلیا والبحوث بكلیة الحقوق جامعة االسكندریة

  .٢٩/١٠/١٩٨٧حتى  ٢٤/٩/١٩٨٥اعتبارا من 

 ٣٠/٣/١٩٩٨و حتى ٢٦/١٠/١٩٩٣للكلیة اعتبارا من  اَ عین سیادتھ عمید.  

  عین سیادتھ نائب لرئیس جامعة اإلسكندریة لشئون التعلیم والطالب اعتبارا من

٦/٣/١٩٩٨.  

  عین سیادتة نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم و الطالب مشرفاَ عاماَ على اإلدارة

  .٥/٤/١٩٩٨القانونیة بالجامعة فى 

  مشرفاَ تم تجدید تعین سیادتھ نائب لرئیس جامعة اإلسكندریة لشئون التعلیم والطالب

  .و لمدة عام ٦/٤/٢٠٠١اعتبارا من دارة العامة للشئون القانونیة ى اإللعاماَ ع

  استاذ متفرغ بقسم القانون الدولى العام  بكلیة الحقوق جامعة فى وظیفة عین سیادتھ

  ١/٨/٢٠٠٣االسكندریة اعتبارا من 

  

  :الجوائز -رابعاً 
  

  حصل على الجائزة االصلیة في مجال الفقة االسالمي وخدمة الدعوى عن مؤسسة

  .٢٠٠٠وقف الدكتور الفنجري في  مصر ،

 زة تشجیعیة في االقتصاد االسالمي من مركز الشیخ عبد هللا كامل حصل على جائ

  .٢٠٠١صالح ، بجامعة االزھر ، بمصر ،

  حاصل على مجموعة الدورات المقررة لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس ، في

  .مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریسبسموحة ــ بجامعة االسكنریة 

   ٢٠٠٧حصل على جائزة جامعة االسكندریة للتشجیع العلمي لعام.  

  

  

  



  

  الدورات التدریبیة و المؤتمرات  - خامساً 
  

  كلیة التمریض سموحة –التعریف بالھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد.  

  جامعة االسكندریة –التخطیط االستراتیجى كلیة التمریض سموحة. 

 ٠الخطة االستراتیجیة القاھرة الھیئة القومیة لالعتماد والجودة  الخطة التنفیذیة لوضع 

 .كلیة الزراعة  –القاھرة 

  ٠قاعة االحتفاالت الكبرى ،مؤتمر تطویر الئحة الترقیات الجدیدة جامعة القاھرة 

 .جامعة القاھرة 

  مؤتمر تطویر قطاع الدراسات القانونیة بالمجلس االعلى بالجامعات مع كلیة الحقوق

 .٢٠٠٢- ٢٠٠١معة المنصورة جا

 جامعة القدس  -جامعة اسیوط -كلیة الحقوق ،مؤتمر التعلیم المفتوح و التعلیم عن بعد

 .٢٠٠٠، كلیة الحقوق جامعة اسیوط،المفتوحة 

  جامعة االسكندریة –كلیة الحقوق  –المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة. 

  مشروع انشاء نظام داخلى للجودة مدیر مشروع التطویر المستمرو التاھیل لالعتماد

 .بكلیة الحقوق

   جامعة االسكندریة  –عضو المكتب التنفیذى لضمان الجودة. 

  عضو المجالس التادیب االستئنافى للطالب بالجامعة. 

 منسق كلیة الحقوق لمشروع االتحاد االوروبى. 

  ة        جامع –كلیة الحقوق –المدیر التنفیذى لوحدة التعلیم القانونى المفتوح

 .االسكندریة 

 عضو اللجنة االستشاریة لكلیة الحقوق  جامعة دار العلوم الریاض فى السعودیة. 

  عضو لجنة متابعة و تحدیث موقع جامعة االسكندریة على شبكة االنترنت قرار

  .٢٨/٩/٢٠٠٨في ٨/٨٤رئیس الجامعة 

          

  المؤلفات  -سادساً 
 

  ١٩٧٧كندریة االس –منشأة المعارف  –االمم المتحدة . 

  ١٩٧٧ –منشأة المعارف  –االمم المتحدة والمنظمات االقلیمیة. 

  ١٩٨٧ –مؤسسة الثقافة الجامعیة  –المنتظمات الدولیة. 

  ١٩٨١ –دار المطبوعات الجامعیة  –دروس فى القانون الدولى. 

  ١٩٨١ –الدار الجامعیة  –بیروت  –القانون الدولى. 



  

 ١٩٨٢ –دار الجامعة الجدیدة  –م دراسات فى القانون الدولى العا. 

  ١٩٨٢ –المكتب العربى الحدیث  –حول مبدأ التراث المشترك للألنسانیة. 

  ١٩٨٣ –شرط المصلحة فى دعوى المسئولیة عن انتھاك الشرعیة الدولیة. 

  دار المطبوعات الجامعیة  –عدم االعتراف بالألوضاع األقلیة غیر المشروعة– 

١٩٩١. 

 ١٩٩٢ –الدار الجامعیة  –عام القانون الدولى ال. 

  ١٩٩٣ –دار المطبوعات الجامعیة  –مبادئ فى التنظیم الدولى. 

  ٢٠٠٠ –منشأة المعارف االسكندریة  –المنظمات الدولیھ المعاصرة. 

  ٢٠٠٠ –دار المطبوعات الجامعیھ  –التنظیم الدولى. 

   ٢٠٠٠–منشأة المعارف االسكندریة  - مصادر القانون الدولى العام. 

  ٢٠٠٢–دار المطبوعات الجامعیة االسكندریة  –التنظیم الدولى. 

  ٢٠٠٤ –مكتبة االسكندریة  –حقوق االنسان. 

   ٢٠١١ –دار المطبوعات الجامعیة  -القانون الدولى العام. 

  ت . د   -مؤسسة الثقافة الجامعیة   –المنظمات الدولیة العالمیة واألقلیمیة. 


