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 الجمعيات(: –المنح  –السيرة الذاتية ) المؤهالت العلمية 

حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة االسكندرية بتقدير جيد جدا مع  -

 .  1969مرتبة الشرف الثانية عام 

 -بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق  1970حصل سيادته على دبلوم القانون الخاص دور مايو  -

 جامعة االسكندرية 

 -بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق  1972حصل سيادته على دبلوم القانون العام دور مايو  -

 جامعة االسكندرية 

 بتقدير حسن .  1980مايو  6حصل سيادته على دكتوراه الدولة من جامعة بواتيه بفرنسا فى  -

عة االسكندرية جام -عين سيادته معيدا مكلفا بقسم القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق -

 . 4/9/69اعتبارا من 

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

 . 5/12/1972من 

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

 . 24/6/80من 

ستاذ مساعد بذات القسم بكلية الحقوق جامعة االسكندرية اعتبارا من عين سيادته فى وظيفة ا -

24/2/87 . 

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

31/12/95  . 

ـ عين سيادته في وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارا من 

26/8/2006. 



 .5/8/2007ـ عين سيادته في وظيفة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 

 .31/7/2009عين سيادته استاذ متفرغ بذات القسم بتاريخ  -

عين سيادته عميد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية جامعة فاروس باالسكندرية  -

 .1/9/2010بتاريخ

 

 العلميةالمنشورات 

  1986قانون العمل  -

 1999,   1989 -التأمينات الشخصية والعينية  -

  1984 -الوجيز فى قانون العمل  -

  1982 -القانون الزراعى  -

  2003قانون العمل )عقد العمل الفردى(  -

  2005/  2004قانون العمل الجديد  -قانون العمل  -

  2003/2004التأمينات الشخصية والعينية  -

  2004/2005القانون الزراعى  -

  2000ط  -نظرية القاعدة القانونية  -

  2002 -نظرية الحق  -

  2003ط  -قانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية  -

  2002التشريعات والطفولة  -

  2004ط  -االصول العامة لاللتزام )نظرية الحق(  -

 

 األبحاث العلمية

جراء المستأجر للتغيير المادى فى العين المؤجرة : مجلة كلية الحقوق النظام القانونى لمكنة ا

 . 1994  2 - 1ع  -جامعة االسكندرية  -للبحوث القانونية واالقتصادية 

االحتجاج بملكية السلف يخرج عن نطاق ضم الحيازة وال ينقل الحق للخلف : مجلة كلية  -

 .جامعة االسكندرية  - 1995  2الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ع



 .جامعة االسكندرية  -الضمان فى اإلنابة الناقصة  : مجلة كلية الحقوق  -

جامعة  -اآلثار السلبية لالجرام على الحياة المهنية فى نطاق قانون : مجلة كلية الحقوق  -

 .االسكندرية 

رفة الجامعية أثر االختصاص بنظر المنازعات الزراعية على الحق الموضوعى : دار  المع -

 . 1983ط 

  .الرقابة على انهاء عقد العمل ألسباب اقتصادية  -

 

 


