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  بيان بالحالة العلمية والوظيفية

  محمد احمد رفعت عبد الوهاب   / السيد االستاذ الدكتور  

  بالكلية  القـانون العام  متفرغ  استاذ  

  

  :بیانات شخصیة  -اوال 
  

 -     ٢٣/٣/١٩٤٢: تاریخ المیالد      

 -       االسكندریة       -العطارین : محل المیالد  

  

  : یة الحالة العلم -ثانیا 
  

  حصل سیادتھ على درجة اللیسانس فى الحق�وق م�ن جامع�ة االس�كندریة بتق�دیر ممت�از

  .  ١٩٦٣مع مرتبة الشرف الثانیة عام 

  حصل سیادتھ على دبلوم الدراسات العلیا فى القانون العام بتقدیر جید جدا م�ن جامع�ة

  . ١٩٦٤االسكندریة عام 

 ق�انون الخ�اص بتق�دیر جی�د م�ن جامع�ة حصل سیادتھ على دبلوم الدراسات العلیا فى ال

  . ١٩٦٥االسكندریة عام 

  حص��ل س��یادتھ عل��ى درج��ة دكت��وراه الدول��ة ف��ى الق��انون م��ن جامع��ة ب��اریس ف��ى م��ایو

  .بتقدیر مشرف جدا  ١٩٧٧

  

  : الحالة الوظیفیة  -ثالثا 
  

  عین سیادتھ فى وظیف�ة معی�د مكل�ف بكلی�ة الحق�وق جامع�ة االس�كندریة اعتب�ارا م�ن

٥/١٠/١٩٦٣ .  

  جامع���ة  -ع���ین س���یادتھ ف���ى وظیف���ة م���درس مس���اعد الق���انون الع���ام بكلی���ة الحق���وق

  . ٥/١٢/١٩٧٢االسكندریة اعتبارا من 

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

  . ٢٧/٩/١٩٧٧اعتبارا من 
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  االس�كندریة  جامعة -عین سیادتھ فى وظیفة استاذ مساعد بذات القسم بكلیة الحقوق

  . ٢٩/١١/١٩٨٣اعتبارا من 

  جامع��ة االس��كندریة  -ق��ام س��یادتھ باعم��ال رئاس��ة قس��م الق��انون الع��ام بكلی��ة الحق��وق

  .١/٩/١٩٨٨اعتبارا من 

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

   .٣٠/١٠/١٩٩٠من 

 ٣٠/١٠/١٩٩٠عام بالكلیة اعتبارا من عین سیادتھ رئیسا لقسم القانون ال .  

  ع����ین س����یادتھ وك����یال للكلی����ة لش����ئون الدراس����ات العلی����ا والبح����وث اعتب����ارا م����ن

  . ٢٣/١٠/١٩٩٧حتى  ٢٤/١٠/١٩٩١

  لمدة ثالث سنوات  ١٦/١٢/١٩٩٧رئیس قسم القانون العام من عین سیادتھ .  

  ١/٨/٢٠٠٢أستاذ متفرغ بذات القسم اعتبارا عین سیادتھ فى وظیفة .  

  

  :بیانات اخرى  -رابعا 
  

   اعی���ر س���یادتھ لكلی���ة الش���ریعة والق���انون بجامع���ة ص���نعاء ب���الیمن ع���ن الفت���رة م���ن

  . ٢٧/٦/١٩٨٧حتى  ٣/٨/١٩٨١

   ١٩٨١حصل سیادتھ على جائزة الجامعة للتشجیع العلمى عام .  

   ٢٠/٩/٢٠٠١اعیر سیادتھ إلى جامعة بیروت العربیة اعتبارا من  .  

  

  : المؤلفـات  -خامسا 
  

  : المؤلفات العامة  

  

  الق��انون  -االدارة العام��ة  -القض��اء االدارى  -الق��انون الدس��تورى  -ال��نظم السیاس��یة

 االدارى باالشتراك مع االستاذ الدكتور عبد الغنى بسیونى 

  

  : ا ما یلى ھھمأ: االبحاث المتخصصة 

  

  ض�اء المظ�الم ف�ى ق -المبادئ العامة للقانون كمصدر للمشروعیة ف�ى الق�انون االدارى

  ) او القضاء االدارى االسالمي ( االسالم 

  دراس��ة ح��ول  -الدیمقراطی��ة المس��ماه بالماركس��یة وتطوراتھ��ا ف��ى ظ��ل البیرس��ترویكا

النظ���ام  -اص���الح القض���اء االدارى الفرنس���ي  بانش���اء مح���اكم االس���تئناف االداری���ة 

  .بالفرنسیة) ا ومصر رنة بین فرنسدراسة مقا( الدستورى والقانونى للقرارات بقانون 
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  بحث بالفرنسیة ایضا  -قرارات القانون الخاص التى تصدرھا السلطات االداریة .  

 ن ، ال��دار الجامعی��ة ، بی��روت رقاب��ة دس��توریة الق��وانین والمجل��س الدس��تورى ف��ى لبن��ا

٢٠٠١  

  دار الجامع���ھ (المب���ادىء العام���ھ للق���انون كمص���در للمش���روعیھ ف���ى الق���انون االدارى

  .٢٠٠٩م عا) الجدیده

  ٢٠١٠عام ) مجلھ الحقوق( التحكیم فى العقود االداریھ .  

  المحاكم االداری�ھ االس�تئنافیھ ف�ى فرنس�ا م�ع نظ�ره عام�ھ عل�ى تنظ�یم القض�اء االدارى

  .٢٠١٢عام ) دار الجامعھ الجدیده ( الفرنسى 

  اج��راءات القض���اء  –قض��اء التع��ویض  –قض��اء االلغ��اء ( اص��ول القض��اء االدارى

  . ٢٠١٢دار الجامعھ الجدیده عام  –) القضاء االدارى فى الفقھ االسالمى  –االدارى 


