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  بيان بالحالة العلمية والوظيفية

  سالمةمصطفى سالمة حسين  / السيد االستاذ الدكتور  

  قسم القـانون الدولى العام بالكلية  ب متفرغ  استاذ

  
  

  :بیانات شخصیة  -اوال 
  

 - ٣/٤/١٩٤٨:  تاریخ المیالد   

  القاھرة  :    المیالدمحل  

  

   :العلمیةالحالة  -ثانیا 
  

 جامع��ة  -الحق��وق م��ن كلی��ة الحق��وق  ف��ياللیس��انس  حص��ل س��یادتھ عل��ى درج��ة

  .بتقدیر جید جدا  ١٩٧٠القاھرة مایو 

  بتقدیر جی�د  ١٩٧٣العام دور نوفمبر  الدوليحصل سیادتھ على دبلوم القانون

  .من كلیة الحقوق جامعة عین شمس

  م�ن كلی�ة الحق�وق  ١٩٧٤حصل سیادتھ على بدبلوم الق�انون الع�ام دور م�ایو- 

  .ة بتقدیر جید جامعة القاھر

  ف���يم الع���ا ال���دوليالق���انون  ف���يحص���ل س���یادتھ عل���ى درج���ة دكت���وراه الدول���ة 

  .جید جدا مع مرتبة الشرف  من جامعة باریس بتقدیر ١٨/٣/١٩٨٢

  

  : الحالة الوظیفیة  -ثالثا 
  

  ١٣/٢/١٩٧١سویف اعتبارا من  ببنيوظیفة معاون نیابة  فيعین سیادتھ .  

  ی���ة الحق���وق ف���رع الخرط���وم اعتب���ارا م���ن وظیف���ة معی���د بكل ف���يع���ین س���یادتھ

٢٨/١٢/١٩٧٢ .  
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  وظیفة مدرس مساعد بكلیة الحقوق فرع الخرطوم اعتبارا من  فيعین سیادتھ

١٤/١٠/١٩٧٩ .  

  الع�ام بكلی�ة الحق�وق  ال�دوليوظیفة مدرس مساعد بقسم الق�انون سیادتھ حفظ- 

  . ١/١/١٩٧٩اعتبارا من  اإلسكندریةجامعة 

  جامع�ة االس�كندریة  -رس بذات القسم بكلیة الحق�وق وظیفة مد فيعین سیادتھ

  . ٣٠/١١/١٩٨٢اعتبارا من 

  جامع��ة  -مس��اعد ب��ذات القس��م بكلی��ة الحق��وق  أس��تاذوظیف��ة  ف��يع��ین س��یادتھ

  . ٢٩/١٢/١٩٨٧اعتبارا من  اإلسكندریة

  جامع�ة االس�كندریة  -ب�ذات القس�م بكلی�ة الحق�وق  أس�تاذوظیفة  فيعین سیادتھ

  . ٢٦/١/١٩٩٣اعتبارا من 

  ع���ین س���یادتھ ف���ى وظیف���ة رئ���یس قس���م الق���انون ال���دولى الع���ام اعتب���ارا م���ن

٢٦/١٠/١٩٩٣.  

  ع��ین س��یادتھ وك��یال للكلی��ة لش��ئون خدم��ة المجتم��ع وتنمی��ة البیئ��ة  اعتب��ارا م��ن

١٠/١/١٩٩٥.  

  ٤/١١/١٩٩٧عین سیادتة وكیالَ للدراسات العلیا و البحوث فى.  

  ٣١/٣/١٩٩٨عین سیادتھ عمیدا للكلیة فى  .  

 ین س���یادتھ ف���ى وظیف���ة رئ���یس قس���م الق���انون ال���دولى الع���ام اعتب���ارا م���ن ع���

٣١/٣/٢٠٠١.  

  جامع��ة  -ع��ین س��یادتھ ف��ى وظیف��ة اس��تاذ متف��رغ  ب��ذات القس��م بكلی��ة الحق��وق

  .١/٨/٢٠٠٨/ االسكندریة اعتبارا من

   

  : بیانات اخرى  -رابعا 
  

  وم ف�ى ف�رع الخرط� -جامع�ة الق�اھرة  -للت�دریس بكلی�ة الحق�وق  س�یادتھانت�دب

  .  ١٩٨٣الفصل الدراسى الثانى من اخر دیسمبر حتى اخر ابریل 

  وحت��ى  ١/١٠/١٩٨٧لجامع��ة بی��روت العربی��ة ع��ن الفت��رة م��ن  س��یادتھاعی��ر

١٤/٩/١٩٩١   

 جامع��ة الق��اھرة  -المرك��ز االول  -ج��ائزة نواب��غ الط��الب  حص��ل س��یادتھ عل��ى

١٩٦٨ .  

 ١٩٨٦جائزة جامعة االسكندریة التشجیعیة  حصل سیادتھ على .  

 ١٩٨٨جائزة الدولة التشجیعیة  حصل سیادتھ على .  
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  ح��ق :  ١٩٩٨وف��د مص��ر ف��ى م��ؤتمر الیونس��كو م��ارس ل اَ رئیس��ع��ین س��یادتھ

  االنسان فى السالم 

  ھیئ��ة التحك��یم ف��ى الن��زاع ب��ین ھیئ��ة النق��ل الع��ام وش��ركة ل اَ رئیس��ع��ین س��یادتھ

   .١٩٩٩ – ١٩٩٨المشروعات الھندسیة 

  للجامعة  یاَ نقانو اَ مستشارعین سیادتھ.  

  ح�ق االنس�ان ف��ى :  ١٩٩٨رئیس م�ؤتمر الیونس�كو م��ارس ل�� اَ نائب�ع�ین س�یادتھ

  .السالم 

  للجنة القانونیة الفنیة العلیا لمیاه النیل  اَ عضوعین سیادتھ .  

  منح سیادتھ الشھادة التقدیریة والمیدالیة الذھبیة التذكاریة عند بلوغ سیادتھ سن

  .٨/٢٠٠٨/ ٢٧المعاش 

  

  : المؤلفات  -خامسا 
  

  ١٩٨٤دار المطبوعات الجامعیة االسكندریة  -العالقات الدولیة .  

  دار المطبوع�ات  -المنظم�ات االقتص�ادیة  -التنظیم الدولى المنظمات االقلیمیة

  . ١٩٨٥الجامعیة االسكندریة 

  ١٩٨٦دار النھضة العربیة القاھرة  -االمم المتحدة .  

 ١٩٨٦دار النھضة العربیة القاھرة  -سیة التنظیم الدولى للشركات متعددة الجن   

  الق�اھرة  -دار النھض�ة العربی�ة  -ازدواجیة المعامل�ة ف�ى الق�انون ال�دولى الع�ام

١٩٨٧ .  

  ١٩٨٧القاھرة  -دار النھضة العربیة  -نظرات فى الحد من التسلح .  

  دار النھض�ة  -التآثر المتبادل بین التقدم العلمى والتكنولوجی�ا والق�انون ال�دولى

  . ١٩٩٠القاھرة  -العربیة 

  ١٩٩١القاھرة  -دار النھضة العربیة  -تطور القانون الدولى العام .  

  دراسة للتحلل المشروع من االلتزام�ات : الحد من تطبیق القانون الدولى العام

  .)  ١٩٩١القاھرة  -ھضة العربیة دار الن. ( الدولیة 

  مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتص�ادیة . الجماعة االقتصادیة االفریقیة .

  . ١٩٩١العدد الثالث  -كلیة الحقوق االسكندریة 

  مجل�ة الحق�وق للبح�وث . المظاھر الجدی�دة لتقیی�د االختص�اص ال�داخلى لل�دول

  . ١٩٩١العدد الرابع . سكندریة كلیة الحقوق اال -القانونیة واالقتصادیة 

  ١٩٩٣االسكندریة  -دار المطبوعات الجامعیة . المنظمات الدولیة .  
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  ١٩٩٤االسكندریة  -دار المطبوعات الجامعیة  -القانون الدولى العام .  

     -  احتماالت التغییر فى المج�الین : منظمة االمم المتحدة بعد الحرب الباردة

بحث مقدم الى ندوة االمم المتحدة فى ظل التحوالت . االقتصادى واالجتماعى 

الراھن��ة ف��ى النظ��ام ال��دولى الت��ى نظمتھ��ا الجمعی��ة المص��ریة للق��انون ال��دولى 

 -باالشتراك مع مركز البح�وث السیاس�یة بكلی�ة االقتص�اد والعل�وم االقتص�ادیة 

  .  ١٩٩٤القاھرة مارس 

  ١٩٩٧االھرام . منظمة التجارة العالمیة  .  

 ١٩٩٨بیروت . المؤسسة الجامعیة للدراسات . ات قواعد الج   

  ١٩٩٩بیروت . مجلة الحقوق . القواعد الدولیة لحمایة البیئة   .      

  ١٩٨٤دار المطبوعات الجامعیة االسكندریة  -العالقات الدولیة .  

  دار المطبوع�ات  -المنظم�ات االقتص�ادیة  -التنظیم الدولى المنظمات االقلیمیة

  . ١٩٨٥ریة الجامعیة االسكند

  ١٩٨٦دار النھضة العربیة القاھرة  -االمم المتحدة .  

  ١٩٨٦دار النھضة العربیة القاھرة  -التنظیم الدولى للشركات متعددة الجنسیة  

  الق�اھرة  -دار النھض�ة العربی�ة  -ازدواجیة المعامل�ة ف�ى الق�انون ال�دولى الع�ام

١٩٨٧ .  

  ١٩٨٧القاھرة  -ة دار النھضة العربی -نظرات فى الحد من التسلح .  

  دار النھض�ة  -التآثر المتبادل بین التقدم العلمى والتكنولوجی�ا والق�انون ال�دولى

  . ١٩٩٠القاھرة  -العربیة 

  ١٩٩١القاھرة  -دار النھضة العربیة  -تطور القانون الدولى العام .  

  دراسة للتحلل المشروع من االلتزام�ات : الحد من تطبیق القانون الدولى العام

  .)  ١٩٩١القاھرة  -دار النھضة العربیة . ( الدولیة 

  مجلة الحقوق للبحوث القانونیة واالقتص�ادیة . الجماعة االقتصادیة االفریقیة .

  . ١٩٩١العدد الثالث  -كلیة الحقوق االسكندریة 

  مجل�ة الحق�وق للبح�وث . المظاھر الجدی�دة لتقیی�د االختص�اص ال�داخلى لل�دول

  . ١٩٩١العدد الرابع . كلیة الحقوق االسكندریة  -ة القانونیة واالقتصادی

  ١٩٩٣االسكندریة  -دار المطبوعات الجامعیة . المنظمات الدولیة .  

  ١٩٩٤االسكندریة  -وعات الجامعیة دار المطب -القانون الدولى العام.  

  احتم��االت التغیی��ر ف��ى المج��الین : منظم��ة االم��م المتح��دة بع��د الح��رب الب��اردة

بحث مقدم الى ندوة االمم المتحدة فى ظل التحوالت . االجتماعى االقتصادى و

الراھن��ة ف��ى النظ��ام ال��دولى الت��ى نظمتھ��ا الجمعی��ة المص��ریة للق��انون ال��دولى 
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 -باالشتراك مع مركز البح�وث السیاس�یة بكلی�ة االقتص�اد والعل�وم االقتص�ادیة 

  .  ١٩٩٤القاھرة مارس 

  ١٩٩٧االھرام . منظمة التجارة العالمیة  .  

  ١٩٩٨بیروت . المؤسسة الجامعیة للدراسات . قواعد الجات .  

  جامع��ة  -مجل��ة الحق��وق  -نظ��ام التك��تالت االقلیمی��ة ف��ى اط��ار اتف��اق الج��ات

  . ١٩٩٨العدد الثانى  -االسكندریة 

  ١٩٩٩بیروت . مجلة الحقوق  .القواعد الدولیة لحمایة البیئة .  

  ٢٠٠٠بیروت  -الحقوق مجلة  -حقوق االنسان بین التھدید والتسیس . 


