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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 دويدار   الدكتور / طلعت محمد األستاذ سيدال

 رئيس قسم قانون المرافعات و استاذ 

 عميد كلية الحقوق جامعة االسكندرية

==================== 

 بيانات شخصية : -اوال 

 

    1958/  4/  27تاريخ الميالد    :  -    

 بحيرة    -: دمنهور محل الميالد       -    

 الحالة العلمية :  -ثانيا 

  بتقندير جيند  81حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من  جامعنة االسنكندرية دور منايو

 .األولى جدا مع مرتبة الشرف

  بتقدير  83حصل سيادته  على دبلوم القانون العام م  كلية الحقوق جامعة االسكندرية دور نوفمبر

 جيد جداً.  

  84جامعنة االسنكندرية دور ننوفمبر  -حصل سيادته على دبلوم القانون الخاص م  كلينة الحقنوق 

 بتقدير جيد. 

 وجامعننة منن  جامعننة االسننكندرية  ى درجننة النندكتورا  فننى قننانون المرافعننات حصننل سننيادته علنن

 االولى .  بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف -جرينوبل في فرنسا 

 1993الي جامعة نابولى بايطاليا عام بمهمة علمية  سيادته  قام. 

  1994بمهمة علمية الي جامعة السربون بفرنسا عام سيادته قام. 

 2010بمهمة بجامعة جونز هوبكنز بالواليات المتحدة االمريكية  سيادته  قام. 

 2015بمهمة بجامعة كولومبيا بالواليات المتحدة االمريكية  سيادته قام. 

  2009أعضاء لجنة الصياغة التشريعية بمجلس الشعب  بتدريب وتأهيلسيادته قام. 

  2009بتدريب و تأهيل القيادات االدارية بالجهاز المركزى للتنظيم و االدارة سيادته قام. 

 :  التدرج الوظيفي –ثالثا 

جامعنة االسنكندرية اعتبنارا من   -بكلية الحقنوق في قسم قانون المرافعات  معيدفى وظيفة عي  سيادته  -   

20/10/1981  . 

السننكندرية جامعننة ا -منندرم مسنناعد بقسننم قننانون المرافعننات بكليننة الحقننوق فننى وظيفننة  سننيادته عنني  -   

   28/2/1985اعتبارا م  

جامعنننة االسنننكندرية اعتبنننارا مننن   -مننندرم بنننقات القسنننم بكلينننة الحقنننوق  فنننى وظيفنننة سنننيادته عننني -  

29/12/1992  . 

جامعننة االسننكندرية اعتبننارا منن   -بننقات القسننم بكليننة الحقننوق اسننتاذ مسنناعد فننى وظيفننة سننيادته  عنني  -  

27/1/2004. 

 .29/6/2009حتى  11/10/200رئيس القسم اعتبارا م  قائم بعمل  فى وظيفة عي  سيادته - 
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 30/6/2009جامعة االسكندرية إعتباراً م   –أستاذ بقات القسم بكلية الحقوق  فى وظيفةسيادته  عي - 

 . 30/6/2009رئيساً لقسم قانون المرافعات اعتباراً م  ظيفةفى و عي  سيادته - 

  2015-2009وكيالً لكلية الحقوق جامعة االسكندرية للدراسات العليا و البحوث  فى وظيفة عي  سيادتة -

 .27/9/2016عميدا لكلية الحقوق بالقرار الجمهورى الصادر بتاريخ فى وظيفة عي  سيادته  - 

 رابعا:بيانات أخرى:

 

 نتدب سيادته للتدريس بكلية الشريعة و القانون جامعة األزهر الشريف.ا -

 1/2/1996أعير سيادته للعمل بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية اعتبناراً من    -

 .  6/7/2001إلى 

 عمل سيادته وكيالً لقسم األنظمة بكلية االقتصاد واإلدارة جامعة الملك عبد العزيز . -

 .2015-2009رئيس تحرير مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية ه سيادت -

 2010نائب رئيس مجلس ادارة معهد القانون المقارن بجامعة االسكندرية سيادته  -

و حتنى  2008عضو مجلس ادارة شركة غرب ووسط الدلتا للنقل و السياحة م  ذوى الخبرة م   -

 تاريخه.

 وحتى تاريخه 2009عة االسكندرية عضو اللجنة العليا للجوائز بجام -

 عضو اللجنة العليا للصعوبات و التظلمات بجامعة االسكندرية -

 2009عضو اللجنة العليا لمراجعة االتفاقيات العلمية بي  جامعة االسكندرية و الجامعات االجنبية  -

 وحتي تاريخه.

 وحتى تاريخه 2008م  عضو مجلس كلية الحقوق  -

 2015-2008لمفتوح بكلية الحقوق عضو مجلس ادارة التعليم ا -

  2008عضو لجنة شئون الطالب بالكلية  -

  2008عضو لجنة الدراسات العليا بالكلية  -

 2015وحتى  2008عضو مجلس تاديب طالب كلية الحقوق  -

 وحتى تاريخه  2008عضو الهيئة االستشارية القانونية لجامعة االسكندرية م   -

 2009بالجامعة عضو لجنة اختيار القيادات االدارية  -

 2012عضو لجنة االشراف على انتخابات عميد كلية الطب البيطرى بادفينا  -

والقى حصلت فيه الجامعة علنى  THEعضو اللجنة العليا لتاهيل الجامعة للحصول على تصنيف  -

 2010على مستوى جامعات العالم عام  147المركز 

ى فى إمارة منطقنة مكنة المكرمنة إ وإمنارة مستشار قانونياً للتدريب القانونى والقضائسيادته عمل  -

 . 2008حتى  2004منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية م  

 عشرات الدورات التدريبية بالمؤسسة العامة للتعليم الفنى بالمملكة العربية السعودية . سيادته أقام -

 2000المملكنة العربينة السنعودية من  مستشاراً قانونياً للعديد م  الشركات التجارية ب سيادته عمل -

 . 2008حتى 

بالمحامنناة واالستشننارات القانونيننة لمنندة عشننر سنننوات بالمملكننة العربيننة السننعودية  سننيادته عمننل -

1998-2008 . 

 2009استاذ زائر بجامعة بيروت العربية سيادته  -

 2015استاذ زائر بكلية القانون العالمية بدولة الكويت سيادته  -

 و حتى تاريخه 2010ولى معتمد لدى مراكز التحكيم الدولى اعتبارا م  عام محكم دسيادته  -

 المستشار القانونى لجامعة االسكندريةسيادته  -
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 الدورات التدريبية: –خامسا: النشاط العلمي 

أسس وأدار برنامج الدراسات العليا للماجستير و الدكتورا  بنظام الساعات المعتمدة الول مرة فني  -1

 2015-2008جامعة االسكندرية م  كلية الحقوق 

اشننترف فنني اعننداد و اننياغة الالئحننة الموحنندة للدراسننات العليننا بنظننام السنناعات المعتمنندة بجامعننة  -2

 2009االسكندرية والتي يجري العمل عليها حاليا 

اعادة تنظيم و هيكلنة مكتبنة الطالنب و مكتبنة الدراسنات العلينا بالكلينة و تزويندها بأحندث المراجنع  -3

 2015-2009و العربية و االجنبية و ادخال نظام المكتبة االلكترونية  العلمية

 2009أسس و ادار نظام الماجستير التنفيقى بكلية الحقوق جامعة االسكندرية  -4

ساهم في انشاء نظام الماجستير التنفيقى في العلوم القانونية بكلية االقتصاد واالدارة بجامعة الملك  -5

 2004ة السعودية عبد العزيز بالمملكة العربي

 اشرف و ناقش العشرات م  رسائل الدكتورا  و الماجستير -6

والتجاريننة و التنفيننق الجبننرى و التحكننيم التجننارى النندولى قننام بتنندريس مننواد المرافعننات المدنيننة  -7

والقننانون النندولى الخنناص و التخصننى القضننائى و الخبننرة و االثبننات فنني جامعننات االسننكندرية 

العزيز و كلية القانون الكويتية العالمية وكلية الحقوق جامعة فاروم و  إبيروت العربيةإالملك عبد

 كلية الحقوق جامعة نوروز بالعراق و االكاديمية العربية للنقل البحرى و العلوم و التكنولوجيا.

عقد دورات تدريبية فى امارة مكة المكرمة في نظام المرافعات الشرعية السعودى لمنسوبى ادارة  -8

 2008-2000الحقوق م  

 عقد دورات تدريبية لتاهيل القيادات االدارية بوزارة الداخلية ووزارة العدل -9

لحقننوق و عقنند دورات تدريبيننة فنني امننارة المدينننة المنننورة فننى االنظمننة العدليننة لمنسننوبى ادارة ا -10

 2008-2000المحافظي  ورؤساء المراكز م  

عقد عدة دورات تدريبية بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظنة جندة فني نظنام المرافعنات الشنرعية  -11

 2008-2000واالجراءات الجزائية للسادة المحامي  والمستشاري  القانوني  م  

فظنة أبهنا تحنت رعاينة  رئاسنة قضناء لصنناعية بماحعقد عدة دورات تدريبينة بالغرفنة التجارينة ا  -12

 2008-2000منطقة عسير للقضاة و المحامي  و المستشاري  القانونيي  م  

 عقد عدة دورات تدريبية بنادى قضاة مصر للسادة المستشاري  و القضاة -13

 عقد عدة دورات تدريبية بنقابة المحامي  للسادة المحامي  -14

يم و االدارة لتاهينل الكننوادر و القيننادات االداريننة عقند دورات تدريبيننة فنني الجهناز المركننزى للتنظنن -15

2009-2010 

 2008عقد دورة تدريبية للسادة المحاسبي  القانونيي  بالهيئة السعودية للمحاسبي  القانونيي   -16

عقنند دورة تدريبيننة بمركننز البحننوث و التنميننة بجامعننة الملننك عبنند العزيننز  حننول نظننام المرافعننات  -17

 2008-2000المستشاري  القانونيي  الشرعية للسادة المحامي  و 

عقد عدة دورات تدريبية بمركز البحوث و التنمية بجامعة الملك عبد العزيز حنول التنفينق الجبنرى  -18

 2008-2000لالحكام القضائية للسادة المحامي  و المستشاري  القانونيي  

الكويننت واالتحنناد عقند دورة تدريبيننة فنني التحكننيم التجننارى النندولى فني اطننار التعنناون مننع جامعننة   -19

 2009الدولى للمحكمي  

مراكننز التحكننيم المتخصصننة فنني جمهوريننة مصننر العربيننة عقنند عشننرات النندورات التدريبيننة فنني  -20

 وحتى تاريخه 2000

عقد عشرات الدورات التدريبية في مراكز البحنوث و الدراسنات القانونينة و االقتصنادية والتحكنيم  -21

 حتى تاريخهو 1995في كلية الحقوق جامعة االسكندرية 

عقنند عشننرات النندورات التدريبيننة فنني مركننز المننور للتنندريب فنني جنندة و مركننز طيبننة فنني المدينننة  -22

 المنورة

المساهمة العلمية فني وعنع الالئحنة التنفيقينة لنظنام المرافعنات الشنرعية الجديند بالمملكنة العربينة  -23

 السعودية.
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 المؤتمرات العلمية:-

لينة الحقنوق جامعنة االسنكندرية تحنت عننوان  األزمنة أعد وأشرف وشارف في المؤتمر العلمى لك .1

 2008االقتصادية العالمية  اكتوبر 

أعد وأشرف وشارف في المؤتمر العلمى الدولى الثانى للكلية باالشتراف مع جامعة جنونز هنوبكنز  .2

 2009االمريكية بعنوان  االتجاهات التشريعية الحديثة للتنظيم القضائى  ديسمبر 

ف في المؤتمر العلمى الدولى الثالث للكلية بالتعاون مع جامعة جنونز هنوبكنز أعد و أشرف و شار .3

 2010االمريكية بعنوان حقوق المرأة في مصر وفى الدول العربية  ديسمبر 

أعد و أشرف و شارف في المؤتمر العلمى الدولى الرابع للكلية بالتعاون مع جامعة جنونز هنوبكنز  .4

 2011نون  االمريكية بعنوان  الثورة و القا

 له عدة مقاالت علمية في الصحف القومية .5

أنشننا و ادار بروتوكننول التعنناون العلمننى بنني  جامعننة االسننكندرية و االكاديميننة لبعربيننة للعلننوم و  .6

 حتى تاريخه. 2012التكنولوجيا والنقل البحرى بانشاء درجة الدكتورا  الول مرة في االكاديمية 

 

 

 : العلمية المؤلفات

 

 . 1992دراسة مقارنة  -ومة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية سقوط الخص -1

تاذ الندكتور / التعليق علنى نصنوص قنانون اإلثبنات فنى المنواد المدنينة و التجارينة باالشنتراف منع األسن -2

 . 1994أحمد أبو الوفا

 . 1994طرق التنفيق القضائى  -3

 . 1995لسعودية مع آخري  المقدمة فى دراسة األنظمة فى المملكة العربية ا -4

 . 1996القانون الدولى الخاص السعودى  -5

 . 1999الجزء األول  -التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية  -6

الشننرعية والئحتننه التنفيقيننة بالمملكننة العربيننة السننعودية  الوسننيط فننى شننرح نصننوص نظننام المرافعننات -7

2001 . 

 . 2002رية العامة للتنفيق القضائى بالمملكة العربية السعودية النظ -8

 . 2003دعوى العرض دراسة فى أساسيات دعاوى األدلة  -9

 . 2003دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة  -10

 . 2004تأجيل الدعوى إ محاولة لضبط قواعد التأجيل بي  قيمة الوقت فى الدعوى والحق فى الدفاع  -11

 .2004فى الخصومة وقيمة الوقت فى الدعوى اإلرادة طان ن القضائى إ بي  مبدأ سلاإلعال -12

 . 2005فى قانون التجارة الجديد  ةالطع  فى حكم االفالم دراس -13

 . 2006فى خصومة التحكيم  التقاعى عمانات -14

حاكمنات المدنيننة المصننرى وقنانون أانول الم النظرينة العامنة للتنفينق القضننائى فنى قنانون المرافعنات -15

 . 2008 اللبنانى

 القضائية . فى قانون السلطة قاعىة الدتطور الحماية التشريعية لمبدأ حي - 16

 أخرى نحو التخصى القضائى . ةالمحاكم االقتصادية ..... خطو -17

 . حجز ما للعميل لدى البنك -18

 صالح المتعارعة .التوفيق بي  الم ف ووظيفة فكرة االستعجال فى التنفيق الجبرى  -19

 . 2010ضائى فى قانون المرافعات المصرى قالنظرية العامة للتنفيق ال -20

 2011الوسيط في شرح قانون المرافعات المصرى و تعديالته -21

 2012النظرية العامة للتنفيق القضائى الطبعة الثانية -22

  2013النظرية العامة للتنفيق القضائى الطبعة الثالثة  -23
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  2014نظرية العامة للتنفيق القضائى الطبعة الرابعة ال-24

 2015الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد والئحته التنفيقية بالمملكة العربية السعودية -25

الوسنيط فننى شننرح قننانون المرافعننات المدنيننة و التجاريننة وفقننا الحنندث التعننديالت التشننريعية واالحكننام -26

 2016القضائية 

 .2016مزيدة و منقحة  –دراسة مقارنةإالطبعة الثانية  –مانات التقاعى في خصومة التحكيم ع-27

 

 : ال عليهااحالوالشهادات ز الجوائ

 

 سيادته على : حصل

 . 2001جائزة األستاذ المتميز م  جامعة الملك عبد العزيز فى عام  -1

 م  إمارة منطقة مكة المكرمة . العلمى جائزة التميز -2

  . المنورة م  إمارة منطقة المدينة العلمى ائزة التميزج -3

 شهادة تقدير م  ااحب السمو الملكى االمير عبد المجيد ب  عبد العزيز أمير منطقة مكة.-4

 شهادة تقدير م  ااحب السمو الملكى االمير مقرن ب  عبد العزيز امير منطقة المدينة المنورة-5

 االسكندريةشهادة التميز االدارى م  جامعة -5

 

 

     

  

                              

 


