
                                                                                       

 

 والوظيفية العلمية بالحالة بيان

      منصور احمد حسين محمد / الدكتور االستاذ

  بالكلية  المدنى القانون  قسمب  متفرغ استاذ

 

 

  :شخصية بيانات - اوال

        1/1952 /4    :    الميالد تاريخ -    

   الشرقية  - فاقوس  :     الميالد محل -    

  اإلسكندرية جامعة الحقوق كلية :    المراسله -  

- email :pdmansour5@gmail.com 

   :العلمية الحالة - ثانيا

 مايو دور جدا جيد بتقدير القاهرة جامعة من الحقوق فى الليسانس درجة على سيادته حصل -    

1973  

 عام القاهرة جامعة - الحقوق كلية من جيد بتقدير الخاص القانون دبلوم على سيادته حصل  -

1974  

 االسكندرية جامعة - الحقوق كلية من جيد بتقدير العام القانون دبلوم على سيادته حصل -

  1975 نوفمبر

 جامعة من مدنى قانون الخاص القانون فى الدولة دكتوراه درجة على سيادته حصل -

  . جدا مشرف بتقدير 27/9/1980 فى بفرنسا 2/نانسى

 

 

   :الوظيفية الحالة - ثالثا

 1973 من اعتبارا المنصورة جامعة - الحقوق بكلية معيد وظيفة فى سيادته عين -

  1975 من اعتبارا المنصورة جامعة - الحقوق بكلية مساعد مدرس وظيفة فى سيادته عين -



 جامعة - الحقوق بكلية المدنى القانون بقسم مساعد مدرس وظيفة فى سيادته عين -

  . 1/1/1978 من اعتبارا االسكندرية

 من اعتبارا االسكندرية جامعة - الحقوق بكلية القسم بذات مدرس وظيفة فى سيادته عين -

30/12/1980  

 من االسكندرية جامعة - الحقوق بكلية القسم بذات مساعد استاذعين سيادته في وظيفة  -

27/12/1988  

 عام االسكندرية جامعة - الحقوق بكلية القسم بذات استاذعين سيادته في وظيفة  -

29/3/1994  

  من اعتبارا بالكلية المدني القانون قسم رئيس منصبفى  في وظيفة عين سيادته  -

17/9/2009 

 1/8/2012 اعتبارا من بالكلية القسم بذات متفرغ استاذفي وظيفة عين سيادته  -

 االساتذة لترقية الدائمة العلمية اللجنة عضو سيادته شغل ـ

    :اخرى بيانات - رابعا

 وحتى 1/10/1990 من الفترة عن اليمنية بالجمهورية بصنعاء جامعة الى سيادته اعير -

14/9/1991  

 1/10/1995 وحتى 1/10/1994 من الفترة عن العربية بيروت جامعة إلى سيادته اعير -

 واالجنبية العربية البحثية والمراكز الجامعات من للعديد زائر كأستاذ سيادته اعير ـ

 العليا والدستورية العليا واإلدارية بالنقض محاميا يعمل  -

  دولي ومحكم قانوني مستشار ـ

 

 

 

 

 

   :المؤلفــات - خامسا

  الزراعى القانون -

  االسالمية غير الشرائع فى لالسرة القانونى النظام -



  التأمين قانون مبادئ -

  االيجار قانون احكام -

  القانون مبادئ -

  االجتماعية التأمينات -

   وااللكترونية التقليدية البيع احكام -

  القانون نظرية -

  الحق نظرية -

  االصلية العينية الحقوق -

  لالئتمان العامة النظرية -

  وااللكترونى التقليدى اإلثبات -

  العمل قانون -

  االلتزام مصادر - لاللتزام العامة النظرية -

  االلتزام أحكام - لاللتزام العامة النظرية -

  اليمنى القانون فى والكفالة العينية الحقوق -

  اليمنى القانون فى المسماه العقود شرح -

 اليمنى القانون فى االلتزام احكام -

  العربية الدول بين مقارنة دراسة - اللبنانى القانون فى المدنى القانون احكام -

   السياحى القانون -

 

 

 

  :االبحاث - سادسا  

  الزوجية مسكن -

  الطبية المسئولية -



  الثانى البيع بطالن -

  المعمارية المسئولية -

  معلومة حدة للعمل المبيع صالحية ضمان -

  السيارات حوادث عن المسئولية -

  االلكترونية المسئولية -

  بالملكية االحتفاظ شرط -

  الفاسخ الصريح الشرط -

  المرور حادث فى السيارة تدخل -

 السيارة على االجبارى التأمين من المستفيد المضرور -

  الدولية العقود ـ

  االلكترونية المسئولية ـ

 المقارن القانون-    

 المنشآت و للمبانى القانونى النظام-    

 

- La restitution des cadeaux a la suite de la rupture des fincailles, 

C.E.D.E.J.10 eme annee dec. 1981 .  

- Le droit de la preemption, These , nancy, 1980  

 

Cours de droit Civil, Modes d acquisition de la propriete, Alexandrie. 

1982  

 


