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 الحالة االجتماعية  

  أبناءمتزوج وله أربعة 
  4/2/1957مواليد 

 
  الحالة العلمية 
 من جامعة يف القانون اجلنائي  ل على درجة الدكتوراهحاصGrenoble  للعلوم االجتماعية

 ( . 1991بفرنسا بتقدير مشرف جداً )
  حاصل على دبلوم الدراسات املتعمقةD.E.A   اجلنائية من جامعة والعلوم  اجلنائيىف القانون

Aix en Provence  ( 1986بفرنسا ) . 
  ( 1982اإلسكندرية بتقدير ممتاز )حاصل على دبلوم الدراسات العليا ىف القانون العام من جامعة 
 (  1980ر ممتاز مع مرتبة الشرف )حاصل على ليسانس احلقوق من جامعة اإلسكندرية بتقدي 

  
  الحالة الوظيفية

  اء إىل مدرس إىل أستاذ مساعد وانته إىل مدرس مساعدمن وظيفة معيد  اجلامعيتدرج ىف السلك
 .بوظيفة أستاذ ىف قسم القانون اجلنائي بكلية احلقوق جامعة اإلسكندرية

 1/1/2014جامعة اإلسكندرية يف  -ُعني رئيساً لقسم القانون اجلنائي بكلية احلقوق 
 

 القانوني على المستويين الوطني والعربياإلسهام 
  مث أعيد تعيينه ملدة أخرى ىف يناير  2004حلقوق اإلنسان ىف يناير  القوميُعني عضواً ىف اجمللس

2007 . 
  2006مت اختياره رئيسًا للجنة التشريعية باجمللس القومى حلقوق اإلنسان مرتني ىف عامى  

 .  2007و
  ُّلف من قبل وزارة العدل املصرية بعدد من املهام القانونية الدولية. ك 
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  ُوىل مبوجب قانون للتعاون القضائى الددة ملشروع وزارة العدل بإعداد مسوّ بوصفه خبرياً لدى لف ك
( وكان مقرراً ألعمال  2001املشكلة بقرار من وزير العدل املصرى )عضويته ىف اللجنة الوزارية 

 لوزارية .هذه اللجنة ا
  ة املنظمة ىف مفاوضات إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمياملشارك  الوفد املصرى اً يفعضو اُختري

 .   2001 -  1999عرب الوطنية ىف فيينا ) النمسا ( خالل الفرتة من 
 ىف  ىف مفاوضات إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداملشارك  الوفد املصرى أُختري عضوًا يف

 . 2004 -  2002فيينا ) النمسا ( خالل الفرتة 
  قية األمم املتحدة مفاوضات إتفا أثناءربية ىف جلنة اإلتساق اللغوى اختياره ممثالً للمجموعة العمت

 .ملكافحة الفساد ىف فيينا ) النمسا ( 
  ّنظمةدة ملشروع إتفاقية عربية ملكافحة اجلرمية املُكلف من قبل جامعة الدول العربية بإعداد مسو 

 . عرب احلود العربية
  الدول العربية بإعداد مسّودة مشروع قانوين عريب منوذجي ملكافحة الفساد جامعةقبل ٌكلف من 

(2007) 
  دراسة حول النزاهة ومكافحة  2005أعد بوصفه خبرياً لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائى ىف عام

 . بنانالفساد ىف مصر واألردن واملغرب واليمن ول
 بالسفر إىل الواليات املتحدة األمريكية لتقييم 2007ّلف من قبل النيابة العامة املصرية يف عام ك  

  حول نظام العدالة التصاحلية.  التجربة األمريكية يف سان فرانسيسكو وسان دييجو 
 

    قانونيةال المؤلفات
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 صفحة( 327) 1995اإلسكندرية.  بطالن اإلجراء اجلنائى . -7
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ة كلية  "جمل تراجع مبدأ مادية اجلرمية : دراسة مقارنة ىف ضوء نصوص التشريع وأحكام القضاء . -9
 193) 2004قوق جامعة اإلسكندرية للبحو  القانونية واإلقتصادية" العدد األول. يناير احل

 صفحة(
جملة كلية احلقوق . دراسة يف احللول النظرية وصعوبات التطبيق -اجلنائية النطاق الزماىن للقواعد -10

 صفحة( 128. )1998جامعة اإلسكندرية للبحوق القانونية واإلقتصادية. عدد 
 صفحة( 275. )2000اإلسكندرية  قانون اجلنائى الدوىل .دروس ىف ال -11
 . اجلنائيآلية اإلقرار باجلرم كمظهر لتطور مفهوم العدالة التصاحلية ىف اجملال  -12
ية احلقوق جامعة جملة كل األمم املتحدة ملكافحة الفساد . اتفاقيةاجلوانب املوضوعية واإلجرائية ىف  -13

 صفحة( 225)  2007اإلسكندرية للبحوق القانونية واإلقتصادية.  العدد الثاين يناير 
 (املسؤولية اجلنائية للمصرف عن تلقي األموال ذات املصدر غري املشروع )ظاهرة غسيل األموال -14

   صفحة( 186) 1996. اإلسكندرية 
د شريعات العربية التفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفسادراسة يف مدى مواءمة الت -ظاهرة الفساد -15

 صفحة( 219)  )منشورات االمم املتحدة(
16- La notion  de recel de choses ou des biens d’origine 

infractionnel, 1991, Thèse de doctorat, Université de 
Grenoble, France.  628p   . 

17- La notion de concours idéal d’infractions, 1986, Mémoire de 
D.E .A . Université d. Aix en Provence  210p   . 

18- La criminalité économique dans la législation pénale 
égyptienne, rapport présenté au centre de droit comparé à paris   

en participation avec Prof. Abdelazeem Alwazir  1995. 37p 
19- La présomption d’innocence. Traits de concept et aspects de 

problématique. Cedroma. Beyrouth. Société de Législation 
Comparée. 108 P. 

 صفحة [ . 1028]  2003أصول اإلجراءات اجلزائية ) دراسة مقارنة ( بريوت    -20
 

 األبحاث العلمية
 ( 1999اإلجرام املذهيب ، مؤمتر أكادميية نايف للعلوم األمنية بالرياض)  
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  البحث عن قطة سوداء يف حجرة مظلمة ،" تعليق على حكم حمكمة جنايات اإلسكندرية يف
  1999قضية عايدة"، جملة الدراسات القانونية ، جامعة بريوت العربية 

 ة املنظمة عرب الوطنية ، ورقة عمل مقدمة إىلحول مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمي 
 2002إدارة التعاون القضائي الدويل بوزارة العدل ، 

  آثار وانعكاسات انضمام الدول العربية إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
    2002الوطنية، ندوة جامعة الدول العربية، اخلرطوم، السودان، 

  غسل األمكوال املتحصلة عن أنشطة إجرامية ، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة ضوابط جترمي
   2002اجلمعية املصرية للقانون اجلنائي ، القاهرة ، 

 حبث مقدم أمام مؤمتر تطوير النيابات النيابة العامة ، معطيات الواقع وإشكاليات التطوير ، 
ية ، مم املتحدة ، مراك،، اململكة املغربالعامة يف الدول العربية الذي نظمه الربنامج اإلمنائي لأل

2004 
  يف ظاهرة غسيل األموال غري النظيفة، صعوبات التكييف وإشكاليات املالحقة القضائية عرب

 1998الوطنية، جملة الدراسات القانونية، كلية احلقوق، جامعة بريوت العربية، 
  مة إىل ندوة "أثار الفساد على مقداإلطار املؤسسايت والقانوين ملكافحة الفساد ، ورقة عمل

 2005التنمية"، دمشق، 
  اجلوانب القانونية يف احلرب على العراق، حماضرة ألقيت يف قاعة مجال عبد الناصر جبامعة

 2004بريوت العربية ، 
  حقوق اإلنسان كمرجعية ممكنة حلوار الثقافات، دراسة مقدمة إىل الندوة الدوليةحول حوار

   2006اإلنسانية، اجلمهورية التونسية ، احلضارات والثقافات 
  حنو اسرتاتيجية تشريعية عربية ملكافحة الفساد ، دراسة مقدمة إىل مكتب األمم املتحدة

 2007اإلقليمي ملكافحة اجلرمية واملخدرات ، 
  الفساد من التشخيص اإلجتماعي إىل املواجهة القانونية، دليل تدرييب مقدم إىل برنامج دعم

   2008جمال حقوق اإلنسان، القاهرة ،  القدرات يف
  العدالة التصاحلية يف اجملال اجلنائي ، آلية اإلقرار باجلرم منوذجاّ ، حبث مقّدم إىل مؤمتر املناخ

 ج2015اإلقتصادي الداعم لإلستثمار ، حمكمة اإلسكندرية اإلقتصادية ، 
 
   لجامعات التي دّرس فيهاا
  لطالب قسمي الليسانس والدراسات العليا(جامعة اإلسكندرية ، كلية احلقوق( 
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  جامعة بريوت العربية ، كلية احلقوق والعلوم السياسية )لطالب قسمي الليسانس والدراسات
 العليا(

  أكادميية الشرطة املصرية ، كلية الدراسات العليا )للضباط امللتحقني بدبلوم حقوق اإلنسان
  والتواصل اجملتمعي(

 
 النشاط البحثي

 ى عدد كبري من رساالت املاجستري والدكتوراه يف مصر وخارجهاأشرف عل 
  ول على درجة للحصشارك يف تقومي االنتاج العلمي ألعضاء هيئات التدريس يف كليات احلقوق

 .األستاذية
  شارك يف تنظيم ورئاسة جلسات وتقدمي حبو  وأوراق عمل يف مئات من املؤمترات وامللتقيات

 .والدوليةوالندوات العربية 
 
     الثقافى اإلسهام 
  حىت عودته واستالمه   2007مت اختياره أمينًا عامًا ملؤسسة الفكر العريب ىف بريوت من مايو

 . 2013العمل ىف كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية ىف فرباير 
 أحد كتاب صحيفة األهرام املصرية 
  ية، واحلياة الدولية.املصريتني، والسفري اللبنانكاتب )غري منتظم ( بصحيفيت الشروق واملصري اليوم 
  أّسس خالل عمله أمينًا عامًا ملؤسسة الفكر العرىب عددًا من املبادرات واملشروعات الثقافية

 وأشرف على تنفيذها . أّسسهابني هذه املشروعات الىت  واملعرفية الكربى . ومن
صد بصفة . وهو أول تقرير من نوعه يف العامل العريب ير  التقرير العربى السنوى للتنمية الثقافية -

التعليم  الثقافة واملعرفة ىف حنو عشرين دولة عربية ىف جماالتو والبحث العلمي التعليم سنوية واقع 
والبحث العلمى واالعالم وحركة التأليف والفكر واإلبداع . وللتقرير هيئة فنية وهيئة استشارية من 

 ( 2012 -  2008اء واألكادمييني العرب )أبرز املفكرين واخلرب 
رة بدون إىل اللغة العربية مباش الصينية اللغة  للرتمجة عن . مشروع نوعىارة واحدة " ضمشروع " ح -

 لغة وسيطة يركز على ترمجة جتارب النهوض ومناذج التقدم اجلديد يف شرق اسيا .
رىب ) وهو أول مشروع عمأرب ( مشروع توثيق المحتوى الرقمى العربى على شبكة االنترنت ) -

وعاملى ( من نوعه يوثق كل ما هو مكتوب حبروف عربية على شبكة االنرتنت اعتماداً على قاعدة 
  www.arabdigitalcontent .comمليون وحدة معلوماتية رقمية  21بيانات جتاوزت 
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حيفة ودورية صر ستة عشوهو تقرير يضم دراسات مسحية لتقرير حالة حوار الثقافات فى العالم  -
باللغات االجنليزية والفرنسية واألملانية والعربية لإلجابة عن سؤال : كيف يرى العرب الغرب من منظور 

 ثقاىف واجتماعي وكيف يرى الغرب العرب من املنظور ذاته ؟
 لعربيةااليت انطلقت من دراسة ميدانية يف عدة دول عربية حول واقع اللغة مبادرة " لننهض بلغتنا "  -

بصدور بادرة املتوجت و  والبحث العلمي، والتواصل الرقمي. يف جماالت التعليم، واإلعالم، والفن،
مبشاركة وزراء ثقافة دولة اإلمارات العربية  2012إعالن لننهض بلغتنا يف مدينة ديب يف نوفمرب 

األمري خالد  سمو امللكياملتحدة واألردن والبحرين ورؤساء اجملامع اللغوية العربية وحبضور صاحب ال
 الفيصل.

 ليليعمل توثيقي وحتوهو مشروع استشراف المأزق العربى الراهن ) إلى أين يذهب العرب ( ؟  -
 لرؤية ثالثني مفكراً عربياً حول أبرز عشرة حتديات يواجهها العامل العرىب.

 
 اإلنتاج األدبي والفكري

  (2012-بريوت -العربية للعلوم ناشرون"الدولة املأزومة واجملتمع احلائر" )الدار كتاب 
  (1998-بريوت -"أربع ورقات منسّية" )مؤسسة جمدبعنوان جمموعة قصصية 
 االسكندرية  -"الفصل االول من زمن اهلذيان" )دار اجلامعة اجلديدة للنشر بعنوان رواية

1993) 
 نون ، القاجماالت الصحف املصرية والعربية يف يف  مئات من املقاالت والدراساتله  نشر

وحقوق  ،تعليم ال، و واللغة العربية  ،وقضايا االصالح العرىب ، حوار الثقافاتوالفكر السياسي، و 
 .  االنسان 

 
     الجوائز 
  1995جائزة التشجيع العلمي جلامعة اإلسكندرية  . 
 ( 2012جائزة جربان خليل جربان حلوار الثقافات عن املنظمة العربية األمريكية ىف واشنطون   )

 .تسّلمها بصفته أميناً عاماً ملؤسسة الفكر العريب
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