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  بيان بالحالة العلمية والوظيفية

  محمد حسن محمد على قـاسم  / الدكتور  األستاذ  لسيد  ا

  بقسم القـانون المدنى بالكلية    استاذ

  

  

  :بیانات شخصیة  -اوال 

  

     ١٩٥٧/  ٥/  ١٨: تاریخ المیالد     -    

  االسكندریة  :محل المیالد       -    

  

  : الحالة العلمیة  -ثانیا 

  

  .  ١٩٧٩ عام ة االسكندریة بتقدیر عام جید جداحصل سیادتھ على درجة اللیسانس فى الحقوق من جامع -    

   ١٩٨٢حصل سیادتھ  على دبلوم القانون الخاص من كلیة الحقوق جامعة االسكندریة بتقدیر جید دور مایو  -    

  بتقدیر جید  ١٩٨٣حصل سیادتھ على دبلوم الشریعة االسالمیة من كلیة الحقوق جامعة االسكندریة مایو  -    

 او أك�س –حصل سیادتھ على دبلوم الدراسات المتعمق�ة ف�ى الق�انون الخ�اص م�ن كلی�ة الحق�وق والعل�وم السیاس�یة  -    

  .   ١٩٨٧فى فبرایر " فرنسا"جامعة اكس مرسیلیا  -بروفنس 

مع�ة جا -ب�روفنس  أك�س او -لحق�وق والعل�وم السیاس�یة حصل سیادتھ على درجة الدكتوراه فى الق�انون م�ن كلی�ة ا -    

  .  بتقدیر مشرف جدا  ١٩٩٢فى فبرایر " فرنسا"اكس مرسیلیا 
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  : الحالة الوظیفیة  -ثالثا 

  

جامع��ة االس��كندریة اعتب��ارا م��ن  -بقس��م الق��انون الم��دنى بكلی��ة الحق��وق مكل��ف  معی��دف��ى وظیف��ة ع��ین س��یادتھ  -    

٣١/١٢/١٩٧٩  .  

  ٩/١١/١٩٨٣جامعة االسكندریة اعتبارا من  -الحقوق عین سیادتھ فى وظیفة مدرس مساعد بذات القسم بكلیة  -    

    ٢٦/٥/١٩٩٢جامعة االسكندریة اعتبارا من  -عین سیادتھ فى وظیفة مدرس بذات القسم بكلیة الحقوق  -    

  ٢٧/٦/٢٠٠٥استاذ مساعد بذات القسم فى  فى وظیفة عین سیادتھ -    

  ٢٤/٨/٢٠١٠ فى عین سیادتھ فى وظیفة استاذ بذات القسم -    

  ١/٨/٢٠١٧ فى عین سیادتة فى وظیفة استاذ متفرغ بذات القسم -    

  

  : المؤلفــات  - رابعاَ 

  

النطاق الحالى لالبطال بسبب الغبن ، بحث بالفرنسیة مقدم فى اطار دبلوم الدراسات المتعمقة فى القانون الخ�اص  -    

  . س مرسیلیا جامعة اك -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  - ١٩٨٧عام 

  مقدمة لكلیة الحقوق  -" بالفرنسیة"رسالة للدكتوراه  -دراسة مقارنة  -التعسف فى السیطرة فى المسائل التعاقدیة  -    

  .  ١٩٩٢جامعة اكس مرسیلیا فى فبرایر  -والعلوم السیاسیة 

  ٠ ١٩٩٣دار الجامعة الجدیدة ) یخص المؤلف منھ الجزء االول  -مشترك ( مبادئ القانون  -

  . ١٩٩٤دار الجامعة الجدیدة  -الوجیز فى نظریة االلتزام  -

  . ١٩٩٤ -دار الجامعة الجدیدة = دروس فى التأمینات االجتماعیة  -  

منش�أة  -باالشتراك مع االستاذ الدكتور رمض�ان اب�و الس�عود  -المدخل إلى القانون وااللتزامات  -مبادئ القانون  -  

  . ١٩٩٥ -المعارف 

  ٠ ١٩٩٥دار الجامعة الجدیدة  -النظام االساسى والنظم المكملة  -التأمینات االجتماعیة  -  

  ٠ ١٩٩٦دار الجامعة الجدیدة  -الموجز فى عقد البیع  -  

باالشتراك مع االستاذ الدكتور جالل العدوى واالستاذ الدكتور رمض�ان  -الحقوق وغیرھا من المراكز القانونیة  -  

  . ١٩٩٦ -منشأة المعارف ) مساھمة المؤلف على الجزء الخاص بالحقوق الذھنیة  تقتصر( ابو السعود 

  . ١٩٧٠دار الجامعة الجدید  -ر الزراعة الملكیة الزراعیة واالیجا -القانون الزراعى  -  
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  . ١٩٩٨بیروت  -الدار الجامعة  -مبادئ القانون  -  

   ٠ ١٩٩٨معیة الدار الجا -القاعدة القانونیة -المدخل إلى القانون  -  

  . ١٩٩٨الدار الجامعیة  -محاضرات فى عقد التأمین  -  

   ٠ ١٩٩٩ -الدار الجامعیة  -دراسة مقارنة فى القانون اللبنانى والمصرى  -عقد البیع  -  

   ٠ ١٩٩٩ -الدار الجامعیة  -االثبات فى المواد المدنیة والتجاریة  -  

منشورات الحلب�ى  -دراسة مقارنة )  اإلیجار  -" الضمان " التأمین   - البیع(  -العقود المسماة  -القانون المدنى  -  

  ٠ ٢٠٠١ -الحقوقیة 

  ٠ ٢٠٠٢ -دار الجامعة الجدیدة  -مبادئ القانون  -  

( القانون الزراعى فى ضوء التحوالت التشریعیة المعاصرة وأحكام محكمة النقض والمحكم�ة الدس�توریة العلی�ا  -  

  ٠ ٢٠٠٢ -معة الجدیدة دار الجا -) مؤلف مشترك 

   ٠ ٢٠٠٣ -دار الجامعة الجدیدة  -قانون التأمین االجتماعى  -  

  . ٢٠٠٣ -دار الجامعة الجدیدة  -دراسة مقارنة  -مراحل التفاوض فى عقد المیكنة  المعلوماتیة  -  

  . ٢٠٠٤إثبات الخطأ فى المجال الطبى  -     

                      

  


