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1978 / 1 / 28

:

الـمـؤهـالت الـدراسـية
 1ـ دكتوراه في القانون الدولي العام والعلوم السياسية – بتقدير جيد جدا" مع مرتبة الشرف ـ
نانسي  2ـ فرنسا

س ـ ـنـ ــة ال ـ ـتـ ـخــرج

2008

:

 2ـ ماجستير في القانون الدولي العام ـ
س ـ ـنـ ــة ال ـ ـتـ ـخــرج

:

3ـ لـي ـس ــان ــس ح ـق ــوق

جامعة نانسي  2ـ فرنسا

2004
ـ

جامعة االسكندرية س ـ ـنـ ــة ال ـ ـتـ ـخــرج

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات :

1

:

2001

جامعة



دبلومة ترجمة لغة فرنسية :



:

إجادة اللغات األجنبية
1ـ

الفرنسية

درج ـ ـ ـ ــة اإلجـ ـ ـ ــادة
2ـ



( كـ ـتـ ــابـ ــة و قـ ـراءة و مـحـادثـة )

:

االنجليزية

درج ـ ـ ـ ــة اإلجـ ـ ـ ــادة
"

المركز الثقافي الفرنسي مستوي (  Aـ

جيد جدا"
( كـ ـتـ ــابـ ــة و قـ ـراءة و مـحـادثـة )
جيد جدا"

:

إجادة تامة للمصطلحات التجارية و القـانونية باللغتين

الـ ـخ ـ ـب ـ ـرات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـيـ ـ ـ ـ ــة

:ـ

 1ـ

التدريب في المقر االقليمي لليونيسيف ـ مدينة نانسي بفرنسا

*

موضوع :األعمال اإلنسانية في الدول النامية

 2ـ


 2004/1/10حتي : 2004/4/30

ال ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرة :

حضور ندوة في القانون الدولي في جامعة جرونبل ـ
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرة :

 :الضرورة في القانون الدولي

*
 3ـ

حضور مؤتمر في مقر األمم المتحدة بجنيف


4ـ


5ـ


ال ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرة :

 :إنشاء و تخصصات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

حضور الدورة األوربية المتوسطية ( BANCAJA
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرة :

:

ال ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرة :

( في مدينة بانكاخا في أسبانيا

 2006/9/4حتي : 2006/9/15
القانون الدولي العام

حضور مؤتمر في جامعة باريس ـ ننتير (

موضوع المؤتمر
6ـ

 2006/7/26حتي : 2006/7/28

موضوع المؤتمر

موضوع الدورة

بفرنسا

مايو : 2006

موضوع الندوة



B

)

( PARIS X - NANTERRE

 2007/6/7حتي : 2007/6/9

 :مسئولية الحماية في القانون الدولي

التدريب العملي في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسالفيا السابقة

(  ) I C T Yالهاي ـ هولندا ـ الدائرة اإلبتدائية األولى
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرة :

 2007/7/2حتي : 2007/9/30
2

موضوع التدريب

قضية بيرلتش ( ) PRLIC

:

 إعداد و كتابة المذكرات القانونية في إنتهاكات القانون الدولي اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسان

7ـ

 إيداع أوراق التقاضي

حضور مؤتمر في مقر األمم المتحدة بجنيف
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـرة :



 2008/7/14حتي : 2008/7/16

 60 :عاما نحو تدويل حقوق اإلنسان



موضوع المؤتمر



 -8المشاركة بمؤتمر مكافحة الفساد نظمته الجمعية الفرنسية المصرية للقانونيين في مكتبة األسكندرية من



 -9إلقاء محاضرة بعنوان " العنف ضد األطفال و حقوق اإلنسان" في مؤتمر مكافحة العنف لدى طالب



المشاركة في مؤتمرالمنتدى الدولي األول لكلية الهندسة – جامعة طنطا بعنوان "األمن المائي المصري بين



حضوور مؤتمر القانون و العدالة الذي نظمت كلية الحقوق جامعة األسكندرية في الفترة من  20-91ديسمبر

 30-29مايو 2012

المدارس و الذي نظمته جمعية المستقيم لحقوق اإلنسان باإلسكندرية – مصر -بتاريخ .2013\3\6

الحقوق التاريخية و الطموحات اإلقليمية" بتاريخ  18أبريل 2014

.2014

الـــخــــبــــرات الـعملية

:ـ

 -1منذ مارس  :2009التدريس بقسم القانون الدولي العام– كلية الدراسات القانونية – جامعة فاروس األسكندرية-
التدريس باللغة العربية و اإلنجليزية.

 تدريس مقررات التنظيم الدولي ,القانون الدولي العام ,القانون الدولي اإلنساني ,القانون الدولي لحقوق
اإلنسان ,منظمة التجارة العالمية ,القانون الدولي الدبلوماسي و القنصلي

 عضو مركز ضمان الجودة و لجنة اإلعالم بكلية الدراسات القانونية
 عضو مركز فاروس للبحوث و التحكيم و اإلستشارات القانونية

 إنتداب لتدريس مقررات حقوق اإلنسان لكليتي الهندسة و طب األسنان منذ عام  2010وحتى الحاضر
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 -2منذ أكتوبر  : 2015التدريس بقسم العلوم السياسية تخصص القانون الدولي والمنظمات الدولية لطلبة دبلوم
الدراسات العليا وتمهيدي دكتوراة وتمهيدي ماجستير بكلية الدراسات القانونية والعلوم السياسية

 -3سبتمبر  :2016التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية شعبة اللغة
2ـ

اإلنجليزية

تدريس مادة التدريبات العملية في القانون الدولي العام ـ للسنة الثانية ـ كلية الحقوق

جامعة نانسي  2ـ بفرنسا في العام الجامعي  2006 / 2005و .2007/2006
 -4محام و مستشار قانون مقيد بنقابة المحامين منذ  2003و حتى الحاضر
مـــــؤلــــــفـــــــــــــات و مــــــــقــــاالت :ـ

 1ـ بحث نشر في مجلة السياسة الدولية عدد ( أكتوبر ) 2006

عنوان البحث  :الواليات المتحدة و الحرب علي اإلرهاب ( الجدل السياسي و القانوني )

 2ـ بحث نشر في مجلة السياسة الدولية عدد ( أكتوبر ) 2007

عنوان البحث  :األمم المتحدة  :من التدخل اإلنساني ال مسئولية الحماية

3ـ بحث نشر في موقع االنترنت الخاص بالجمعية الفرنسية للقانون الدولي
عنوان البحث :

La guerre juste et la légitime défense soumise à conditions) : le cas

) de l’Afghanistan

( مفهوم الحرب العادلة و مبدأ الدفاع الشرعي المشروط  :تطبيقه علي حالة افغانستان )
-4المشاركة في المؤتمر السنوي لكلية الحقوق جامعة نانسي ببحث نشر الفرنسية باللغة في مجلة جامعة نانسي
للعلوم القانونية في ديسمبر 2007

عنوان البحث  :القانون الدولي الواجب التطبيق على حالة دارفور  :مسؤولية الحماية

 -5رسالة دكتوراة نشرت باللغة الفرنسية على الموقع األلكتروني لجامعة نانسي 2بفرنسا تحت عنوان "االصالح
المؤسسي لمنظمة األمم المتحدة و متطلبات حفظ السلم و األمن الدوليين".
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-6بحث بعنوان  :قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان و مكافحة اإلرهاب :حقوق المتهم و حقوق الضحايا ,المجلة

المصرية للقانون الدولي ,الجمعية المصرية للقانون الدولي ,العدد 2012 ,68

 -8بحث بعنوان :أثر إنهاء المعاهدات الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي على إتفاقيات حوض النيل ,المجلة

المصرية للقانون الدولي ,العدد .2013 ,69

-9بحث باللغة الفرنسية بعنوان :
La perspective d’un contrôle de légalité des resolution du Conseil de securité
مجلة روح القوانين ،جامعة طنطا.2013 ،
 -10بحث بعنوان :الممارسات الدولية وتأثيرها على دور محكمة العدل الدولية في حماية حقوق اإلنسان ,مجلة
روح القوانين ،جامعة طنطا.2014 ،
 -11بحث بعنوان :الحماية الدولية للمرأة :دراسة قانونية في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
الجنائي ,المجلة المصرية للقانون الدولي ,العدد .2014 ,70

 -12بحث تحت النشر باللغة اإلنجليزية بعنوان:

Equity in the perspective of international law of the sea

المجلة المصرية للقانون الدولي ,العدد .2016 ,72
الدورات الخاصة بزيادة قدرات أعضاء هيئة التدريس:

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم:

 ح اصل علي دورتين معتمدتين في جودة التعليم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم األولي عن كيفية عملالتقويم الذاتي المؤسسي والثانية عن المراجعيين الخارجيين.

مركز تطوير التعليم جامعة فاروس:
 -1الدورات التدريبية:

 Learning styles
 Interactive Learning
 Motivation strategies and feedback
 Academic integrity
 Syllabus design and construction
 Managing Lectures
) Student Assessment (part1
5

) Student Assessment (part2
 Stress and Anger
 Leadership skills
) Culture and leadership (in cooperation with Lotus scholarship program
) Blended Learning (in cooperation with Lotus scholarship program
 Internal Audit
 -2ورش العمل

 -حضور العديد من ورش العمل بخصوص التعليم الفعال في الجامعة.

 -حضور العديد من دورات وورش العمل بخصوص اإلرشاد األكاديمي.

 حضور العديد من ورش العمل في إطار مركز التدريب المهني وريادة األعمال . حضور العديد من ورش العمل بخصوص معايير الدراسة الذاتية بالكلية. -حضور العديد من ورش العمل بخصوص التسجيل األكاديمي للمقررات

عضوية الجمعيات العلمية  :ـ

 1ـ عضو الجمعية الفرنسية للقانون الدولي
 2ـ عضو الجمعية الفرنسية لألمم المتحدة
 4ـ عضو الرابطة األوروبية للقانون الدولي
 -5عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
 -6عضو الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون
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الدراسية.

تقرير تفصيلي بالنشاط العلمي الخاص
بالدكتور /وليد حسن فهمي

خالل فترة تعينه بكلية الدراسات القنونية جامعة فاروس

أوال" :المشاركة في المؤتمرات العلمية:

 -المشاركة بالحضور في فعاليات المنتدى الدولي األول الذي نظمته كلية الهندسة جامعة طنطا تحت عنوان األمن

المائي المصري بين الحقوق التاريخية والطموحات اإلقليمية ,أبريل .2014

ثانيا" :التدريس و األنشطة البحثية وأعمال تطوير التعليم الجامعي في مجال التخصص:
أ -التدريس:

مرحلة الليسانس:

 تدريس مقرر المنظمات الدولية للفرقة األولي من عام  2009حتى اآلن . تدريس مقرر القانون الدولي العام للفرقة الثانية من عام  2009حتى اآلن . تدريس مقرر القانون الدولي اإلنساني للفرقة الثانية من عام  2009حتى اآلن. تدريس مقرر منظمة التجارية العالمية للفرقة الثالثة من عام  2009حتى . 2011 تدريس مقرر القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي للفرقة الرابعة من عام  2009حتى . 2010اإلنتداب الداخلي:

 اإلنتداب الداخلي لتدريس مقرر حقوق اإلنسان لكليات الهندسة وطب األسنان والفنون الجميلة جامعة فاروسمن عام  2009وحتى اآلن.
الدراسات العليا:
ال يوجد بالكلية حاليا" مرحلة للدراسات العليا.

ب  -األ نشطة البحثية:

-بحث بعنوان  :قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان و مكافحة اإلرهاب :حقوق المتهم و حقوق الضحايا ,المجلة

المصرية للقانون الدولي ,الجمعية المصرية للقانون الدولي ,العدد 2012 ,68

 -بحث بعنوان ,أثر إنهاء المعاهدات الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي على إتفاقيات حوض النيل ,المجلة

المصرية للقانون الدولي ,العدد .2013 ,69
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 -بحث باللغة الفرنسية بعنوان :إحتمالية الرقابة على أعمال مجلس األمن ,مجلة روح القوانين ,جامعة

طنطا.2013,

)(La perspective d’un contrôle de légalité des resolution du Conseil de securité

 -بحث بعنوان :الحماية الدولية للمرأة :دراسة في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الجنائي الدولي,

المجلة المصرية للقانون الدولي ,العدد .2014 ,70

 -بحث بعنوان  :الممارسات الدولية وتأثيرها على دور محكمة العدل الدولية في حماية حقوق اإلنسان ,مجلة روح

القوانين ,جامعة طنطا.2014,

بحث تحت النشر باللغة اإلنجليزية بعنوان:

Equity in the perspective of international law of the sea

المجلة المصرية للقانون الدولي ,العدد .2016 ,72
ج -اإلرشاد األكاديمي:

 المشاركة في مهام اإلرشاد األكاديمي للكلية منذ العام الجامعي من عام  2010وحتي األن.د-مدى التفاعل مع الطالب وأسلوب تقييم األداء:

يتفاعل د .وليد فهمي تفاعال" متميزا :مع طالب ويتفاعلون معه أيضا" ويظهر ذلك من نماذج إستبيانات رأي الطالب

في المقررات التي يقوم بتدريسها.

ه-مدى مساهمة عضو هيئة التدريس في تطوير المقررات وأسلوب التدريس:

يقوم سيادته بإعداد ملف للمقررات التي يقوم بتدريسها دوريا" متضمنا" توصيف المقررات وأسلوب التدريس وأساليب
تقييم الطالب واألساليب التفاعلية في التعليم.

و-المشاركة في أعمال اإلمتحانات:

يشارك فيما يوكل إليه من أعمال اإلمتحانات وتسليم أوراق اإلمتحانات ونتائجها للكنترول في المواعيد المحددة دون

تأخير.

ثالثا":عضوية الهيئات واللجان العلمية بالكلية وخارجها:

 -عضوية مجلس التأديب األستئنافي علي مستوي الجامعة للعام الجامعي .2016/2015

 عضوية لجنة المراجعة الداخلية لملف المقرر الدراسي علي مستوي الجامعة منذ  2010وحتي .2013عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2017/2016عضو لجنة تطوير التعليم على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2017/2016 -مدرب لمركز التدريب المهني وريادة األعمال علي مستوي الكلية.

 ريادة األنشطة الطالبية بالكلية للعامين الدراسيين 2010\2009و.2011\2010 عضوية مركز ضمان الجودة بالكلية منذ  2009وحتي األن.8

-عضوية لجنة اإلعالم بالجامعة منذ إنشائها في  2010وحتى إلغائها في 2011

رابعا" :الدورات الخاصة بزيادة قدرات أعضاء هيئة التدريس:

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم:

 حاصل علي دورتين معتمدتين في جودة التعليم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم األولي عن كيفية عملالتقويم الذاتي المؤسسي والثانية عن المراجعيين الخارجيين.

مركز تطوير التعليم جامعة فاروس:
 -2الدورات التدريبية:

 Learning styles
 Interactive Learning
 Motivation strategies and feedback
 Academic integrity
 Syllabus design and construction
 Managing Lectures
) Student Assessment (part1
) Student Assessment (part2
 Stress and Anger
 Leadership skills
) Culture and leadership (in cooperation with Lotus scholarship program
) Blended Learning (in cooperation with Lotus scholarship program
 Internal Audit
 -2ورش العمل

 حضور العديد من ورش العمل بخصوص التعليم الفعال في الجامعة. -حضور العديد من دورات وورش العمل بخصوص اإلرشاد األكاديمي.

 حضور العديد من ورش العمل في إطار مركز التدريب المهني وريادة األعمال .9

 حضور العديد من ورش العمل بخصوص معايير الدراسة الذاتية بالكلية. -حضور العديد من ورش العمل بخصوص التسجيل األكاديمي للمقررات

الدراسية.

خامسا" :المشاركة المجتمعية:

-إلقاء العديد من محاضرات بمركز اإلسكندرية اإلقليمي لصحة وتنمية المرأة منذ  2015وحتى اآلن.

 -المشاركة في الندوات والقاء العديد من المحاضرات لعدد من األحزاب المصرية بشأن بعض القوانين المطروحة على

البرلمان.

سادسا" شهادات التقدير التي حصل عليها:

شهادة تقدير من جامعة فاروس على ريادة األنشطة الطالبية في العام الجامعي 2011\2010 -شهادة تقدير من جامعة فاروس على متابعة األداء للعام الجامعي 2013\2012

سابعا" المشاركة في إعداد اللوائح وتطويرها:

إعداد الئحة مركز فاروس لإلستشارات القانونية-إعداد الئحة المجلة العلمية

ثامنا" اإلنتدابات الخارجية:

-منتدب للتدريس بالدراسات العليا وتمهيدي ماجستير وتمهيدي دكتوراة بكلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية –

جامعة اإلسكندرية (مقررات القانون الدولي والمنظمات الدولية) ,العام الجامعي .2015\2014

منتدب للتدريس بشعبة اللغة اإلنجليزية بكلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية – جامعة بني سويف (مقررات

حقوق اإلنسان والعالقات الدولية).

منتدب للتدريس بشعبة اللغة اإلنجليزية بكلية اإلعالم – جامعة بني سويف (مقرر قضايا دولية معاصرة والرأي العام).

تاسعا" عضوية الجمعيات العلمية:

 عضو الجمعية الفرنسية للقانون الدولي
 ـعضو الجمعية الفرنسية لألمم المتحدة
 عضو الرابطة األوروبية للقانون الدولي

 عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
 عضو الجمعية المصرية الفرنسية للقانونيين الفرانكوفون
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