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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 حسام الدين عبد الغني محمد الصغير/ األستاذ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 7591أبريل  71 :مكان وتاريخ الميالد  

كلية  -أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري - :الوظيفة الحاليــة 

 .القاهرة/جامعة حلوان -حقوق

أنشئ بكلية )مدير عام المعهد اإلقليمي للملكية الفكرية -

 (.6112الحقوق جامعة حلوان سنة 

 متزوج :الحالة االجتماعية 

 -7591دكتوراه في الحقوق جامعة القاهرة   :المؤهالت العلمية 
 .اريقانون تج: تخصص

 جامعة  -كلية الحقوق -ماجستير في الملكية الفكرية
 .6112ايطاليا  -تورين

LL.M(Master of Laws) On Intellectual 

Property,Facully of Law University of 

Turin,ITALY,2003. 
 حقوق  -دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص

 .7515القاهرة 

 حقوق  -ن العامدبلوم الدراسات العليا في القانو
 .7512القاهرة 

 7517جامعة عين شمس  -ليسانس الحقوق. 

 كتب العديد من المؤلفات :المؤلفات 

 اللغة االنجليزية :اللغات 

 -القاهرة -المعادي -شرق دجلة 612شارع  99/22 :العنوان 

 .جمهورية مصر العربية

 :تليفون

 :فاكس 

 :اإليميل

 17112716726موبايل - 1161669751920
1669677995 

helsaghir@yahoo.com 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 أحمد فتحى محمد أبو العينين/ المستشار الدكتور :االســم بالكامـــل  

 79/76/7521 :مكان وتاريخ الميالد  

 محكمة النقض -مستشار بنيابة النقض  :الوظيفة الحاليــة 

 متزوج :الحالة االجتماعية 

دكتوراه في القانون الجنائي، مع مرتبة الشرف   :المؤهالت العلمية 
األولى وتبادل الرسالة مع الجامعات األخرى 

كلية  -والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة
 جامعة المنصورة/ الحقوق

 ماجستير في القانون. 

 بلوم الشريعة اإلسالميةد. 

 دبلوم القانون العام. 

 

 كتب العديد من المؤلفات :المؤلفات 

اإلشراف على رسائل الماجستير 

 :والدكتوراه 

شارك في مناقشة عدد ثالث رسائل دكتوراه بكلية 
جامعة المنصورة ومعهد البحوث والدراسات  -الحقوق

 -افية والعلومالعربية التابع للمنظمة العربية للتربية الثق
 .الجامعة العربية

 اللغة االنجليزية :اللغات 

 -توريل الجديدة -المنصورة  -جمهورية مصر العربية  :العنوان 

 برج الرحمن -شارع سعد زغلول

 :تليفون

 :فاكس 

 :اإليميل

 17691012229 - 17777199911: موبايل

61590962 

Ahmed_aboenen@hotmail.com 
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 استبيـــان
 ل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاءدليـ

 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 سامر عبد الحميد محمد العوضي/ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 محافظة اإلسكندرية - 61/2/7511 :مكان وتاريخ الميالد  

 زارة العدلرئيس المحكمة والمنتدب إلدارة التشريع بو :الوظيفة الحاليــة 

 متزوج :الحالة االجتماعية 

جامعة  -من كلية الحقوق 7559ليسانس الحقوق سنة  - :المؤهالت العلمية 
 .اإلسكندرية

 -7555دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة  -
 .جامعة اإلسكندرية/ كلية الحقوق

 -6111دبلوم الدراسات في الشريعة اإلسالمية سنة  -
 جامعة اإلسكندرية -وقكلية الحق

درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من كلية  -
 .6119جامعة اإلسكندرية -الحقوق

 

مؤلففف عففن أوجففه عففام دسففتورية القففوانين فففي الفقففه   :المؤلفات 
 ؟6171سنة  -وقضاء المحكمة الدستورية العليا

  مؤلففف عفففن اختصاصفففا رئفففيس الجمهوريفففة ومجلفففس
 .6179ة سن - 6170النواب في دستور 

  بحففث عففن تطففور القضففاء الجنففائي الففدولي فففي مجففال
 .6177سنة  -مكافحة جرائم الحرب

  سفففنة  -بحفففث عفففن اختصاصفففات القضفففاء الدسفففتورى
6176. 

  بحففث عففن أدب االخففتالف منففة منظففور  سففالمي سففنة
6172. 

حول مشروع قانون تكافؤ الفرص " شارك في مؤتمر - :المؤتمرات والندوات 
ة لهذا الغرض في نشاء مفوضيومناهضة التمييز و 

 . 6170" من الدستور( 92)ضوء المادة 

 .اتقان اللغة االنجليزية والفرنسية قراءة وكتابة :اللغات 

 -حامد نصر متفرع من شارع بور سعيد. شارع د 70 :العنوان 

 اإلسكندرية -الدور الثاني -برج بالل  -كامب شيزار

 16-61505909: فاكس :الفاكس واإليميل 
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 17117211697 -17662555701: موبايل

 :اإليميل

hotmail.comelawady@-Samer 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 هيثم عبد الرحمن البقلي/ المستشار الدكتور :االســم بالكامـــل  

 القاهرة -7511أكتوبر  71 :مكان وتاريخ الميالد  

 .أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس :الوظيفة الحاليــة 

 متزوج :الحالة االجتماعية 

 نائب رئيس محكمة االستئناف  - : لسابقةالوظيفة ا
وزارة  -مستشار دكتور باإلدارة العامة للتشريع  -

 .العدل

 دكتوراه في الحقوق  :المؤهالت العلمية 

 تير في القانونماجس 

 دبلوم العلوم الجنائية 

 ليسانس الحقوق. 

 -التحكيم االلكتروني كأحد وسائل فض المنازعات  :األبحاث العلمية 
 .6115األكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا 

 جرائم الملكية الفكرية. 

  أبو ظبي -اإلرهاب والمحكمة الجنائية الدولية 

  راسات القضائيةأكاديمية الد -الخبرة القضائية 

 

 العديد من الملفات  :المؤلفات 

على العديد من رسائل الماجستير باألكاديمية   شراف :اإلشراف على الرسائل 
 .العربية البحرية للنقل والعلوم والتكنولوجيا

 اللغة األم:  اللغة العربية  - :اللغات 
  جادة تامة تحدثاً وكتابة: اللغة االنجليزية  -
 متوسط: الفرنسية اللغة  -

 ميدان الظوغلي -وزارة العدل  -قطاع التشريع  :العنوان 

 16-61505909: سفاك :الفاكس واإليميل 
 17117016969: موبايل
 :اإليميل

drhaysam@hotmail.com 
www.elbaklylaw.net 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 أسامة محمد عبد العزيز محمد/ المستشار الدكتور :االســم بالكامـــل  

 متزوج :الحالة االجتماعية 

ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة من أكاديمية الشرطة *  :المؤهالت العلمية 
7590 

 -دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي، كلية الحقوق * 
 .7559اهرة جامعة الق

جامعة القاهرة  -كلية الحقوق -ماجستير في القانون الجنائي* 
7555. 

جامعة  -كلية الحقوق -دكتوراه في القانون الجنائي * 
 .6119اإلسكندرية 

 .4/2/6891في  عين معاونا للنيابة العامة  :الوظائف والخبرات 
  26/8/6891عين مساعداً للنيابة العامة في. 
 22/8/6899ابة العامة عين وكيالً للني. 
  03/8/6883عين وكيالً للنيابة من الفئة الممتازة في. 
 0/8/6880في  عين قاضياً بالمحاكم االبتدائية. 
  6/63/6881ندب لقطاع التشريع بوزارة العدل في. 
  شارك في اللجان التشريعية الهامة التي انعقدت بقطاع

 .التشريع بوزارة العدل
 66/9/6889في ( ب)الفئة  عين رئيساً بالمحكمة من. 
  4/8/2333في ( أ ) عين رئيساً بالمحكمة من الفئة. 
  03/1/2332عين مستشاراً بمحاكم االستئناف في. 
  عين خبيراً وطنياً لجمهورية مصر العربية ببرنامج األمم

 .اإلنمائيالمتحدة 
  26/8/2331عمان أعير للعمل قاضياً بالمحاكم بسلطنة. 
 المحكمة العليا بسلطنة عمانندب للمكتب الفني ب. 
  ساهم فى تدريب القضاة في سلطنة عمان بتدريس مادة

 .تسليم المجرمين
  2366ندب لإلدارة العامة للتفتيش القضائي خالل عام. 
  6/63/2362أعيد ندبه لقطاع التشريع في. 
  وما زال  2360عين وكيالً لقطاع التشريع في خالل عام

  .يعمل بها حتى اآلن
 

 االنجليزية والفرنسية بإلمام جيد :ت اللغا
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 -شارع البطل مدحت عبد الحميد من شارع فوزي الرماح 9 :العنوان 
 الجيزة -المهندسين

 

الفاكس والبريد االلكتروني 
 :والهاتف 

osamasaziz@yahoo.com 
osamasaziz@gmail.com 
002-02-27949548 
002-01144422335 
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 استبيـــان

 العرب فى الفقـه والقضــاء دليـل الخبـراء
 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 د جميل عبد الباقي عبد الوهاب الصغير.أ :االســم بالكامـــل  

 القليوبية -عزبة الصغير - 7/77/7592 :مكان وتاريخ الميالد  

 .أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس :الوظيفة الحاليــة 

 متزوج :لة االجتماعية الحا

 .7512جامعة عين شمس  -ليسانس حقوق  :المؤهالت العلمية 

  7511دبلوم القانون الجنائي. 

  7519دبلوم القانون العام. 

 شعبة القانون الجنائي من  -دبلوم القانون الخاص
 .7599مايو / فرنسا -جامعة رين  -كلية الحقوق

 معة دكتوراه الدولة في القانون الجنائي من جا
 .7551فبراير  -فرنسا -رين

 La legalite de la repression,These de 

Doctorat d,Etat, Rennes,Fance,1990 

 كتب العديد من المؤلفات :المؤلفات 

االشراف على رسائل الماجستير 

 :والدكتوراه 

أشرف على عشرات الرسائل الماجستير وعشرات  
رات رسائل رسائل الدكتوراه، واشترك في مناقشة عش

الدكتوراه والماجستير، في كليات حقوق عين شمس، 
كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، كلية حقوق 
المنصورة ، معهد البيئة بجامعة عين شمس، معهد 

 .الدراسات العربية بجاردن سيتي

 .اتقان اللغة الفرنسية قراءة وكتابة :اللغات 

/ من عثمان بن عفان -ارشارع عبد الوهاب النج 9 :العنوان 

 .مصر الجديدة -النزهة -ميدان تريومف

 ................................... :فاكس / تليفون 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 محمد عتلمحازم / الدكتور األستاذ :االســم بالكامـــل  

 5/77/7592 :مكان وتاريخ الميالد  

 متزوج :الحالة االجتماعية 

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل كلية  :الوظيفة الحاليــة 
لشئون خدمة المجتمع )جامعة عين شمس  -الحقوق
 .والمحامي لدى محكمة النقض والقضاء العالي( والبيئة

 

 جامعة عين شمس -كلية الحقوق  -الدولي العام  القانون :القسم العلمي 

 -جامعة أكس  -دكتوراه في القانون الدولي العام  .7 :المؤهالت العلمية 
تقدير عام  7592يونيو  61كلية الحقوق،  -مارساى 

ممتاز مع مرتبة الشرف األولى، مع حيازة موضوع 
 .الرسالة لجائزة أحسن الرسائل في حينه

 -7596يونيو  -بالهايالدولية  دبلوم مركز الدراسات .6
مع اختيار دراستنا المقدمة للمركز للنشر في البحث 

 (.7أنظر قائمة البحوث رقم . )باللغة االنجليزية

 أكتوبر -جامعة عين شمس  -دبلوم القانون الدولي  .2
 .تقدير عام جيد -7515

 7519 أكتوبر -جامعة عين شمس -دبلوم القانون العام .0
 .بتقدير عام جيد

 7511مايو  -جامعة عين شمس -سانس في الحقوقلي .9
 .بتقدير عام جيد جداً 

شهادة  تمام الدراسة الثانوية الفرنسية، مدرسة  .2
 .تقدير عام جيد جداً  7512الجيزويت، القاهرة مايو 

 ممتاز: العربية  - :اللغات 
 ممتاز: الفرنسية -
 جيد: االنجليزية -
 

قسم القانون الدولي  -ة الحقوق كلي -جامعة عين شمس : الحالى العنوان
 العام

 

جمهورية  -القاهرة  -مصر الجديدة  -شارع كفر الدوار  2 :العنوان الدائم 
 مصر العربية
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 :فاكس / تليفون 

 :البريد اإللكتروني 

 17117911795: موبايل - 60797512

drhazematlam@hotmail.com 
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 استبيـــان

 ه والقضــاءدليـل الخبـراء العرب فى الفقـ
 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 حسن عبد الباسط محمد جميعي/ الدكتور األستاذ :االســم بالكامـــل  

 الجيزة - 69/77/7599 :مكان وتاريخ الميالد  

 أستاذ قانون :الوظيفة الحاليــة 

 األسبق -رئيس قسم القانون المدني  :الوظيفة السابقـة 

 األستاذية في القانون المدني :مؤهالت العلمية ال

 دكتوراه الدولة في القانون :مجال التخصص 

 (.باللغتين العربية واالنجليزية)مدخل العلوم القانونية  .7 :المؤلفـــــات 

 .مصادر االلتزامات .6

 .أحكام االلتزامات .2

 .قانون اإلثبات واإلثبات اإللكتروني .0

 ماعيةقانون العمل والتشريعات االجت .9

 (القانون المصري)العقود المسماه  .2

 .القانون الزراعي المصري .1

باللغتين العربية )الحقوق العينية األصلية والتبعية .9
 (.والفرنسية

 .القوانين التجارية وقانون األعمال .5

 .القانون الدولي الخاص .71

 .العديد من المقاالت في التحكيم والجرائم المعلوماتية :البحــوث 

 .ممتاز( كتابة وتحدثا)للغة االنجليزية ا - :اللغات 

 .ممتاز( كتابة وتحدثا)اللغة الفرنسية  -

شارع الفضل  1 -القانونية والمحاماة  لالستشاراتجميعي  :العنوان 

 مصر -القاهرة  -من شارع طلعت حرب

 :تليفون

 :فاكس 

 :موبايل

116162597111 

1161662597111 

17117205921 - 17662597596 

 

 ـــاناستبي
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 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 على عبد العال سيد أحمد/ الدكتور :االســم بالكامـــل  

جامعة عين  -أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق :الوظيفة الحاليــة 

 .شمس

 .7512ائب العام من يناير وكيل الن .7 :الوظيفة السابقـة 

 جامعة عين شمس -معيد بقسم القانون بكلية الحقوق .6
 .71/77/7510اعتباراً من 

مدرس مساعد بقسم القانون العام بالكلية اعتباراً من  .2
67/0/7512. 

 .61/9/7590مدرس بقسم القانون بالكلية اعتباراً من  .0

أستاذ مساعد بقسم القانون العام بالكلية اعتباراً من  .9
65/7/7557. 

 .27/2/7551أستاذ بقسم القانون بالكلية اعتباراً من  .2

تعيين سيادته أستاذا متفرغا بقسم القانون العام بالكلية  .1
 .7/9/6115اعتباراً من 

تعيين سيادته في الشعبة االنجليزية للعام الجامعي  .9
منسقا وينفذ هذا القرار اعتباراً من  6176/6172

 .2/7/6172تاريخه 

لمجلس  دارة الشعبة االنجليزية للعام  عين عضواً  .5
 .منسقا 6176/6172ة الجامع

( لدولة الكويت)االميرىعمل خبيراً دستوريا للديوان  .71
 .6177حتى  61/71/7552اعتباراً من 

عين عضو اللجنة العلمية الدائمة للقانون العام  .77
 .للجامعات األعلىبالمجلس 

عين عضوا بلجنة الخبراء الدستورين العاشرة  .76
 .6172/6170 المصريوضع الدستور ل

 اآلليعين سيادته مديراً لوحدة اللغات والحاسب  .72
 .بالكلية حتى اآلن

 7516جامعة عين شمس دور مايو  -ليسانس الحقوق .7 :المؤهالت العلمية 
 .بتقدير جيد جداً 

 

دبلوم القانون العام من حقوق عين شمس دور مايو  .6
 .بتقدير جيد جداً  7512

لجنائي من حقوق عين شمس دور مايو دبلوم القانون ا .2
 .بتقدير جيد 7510

في ( 7)دكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس  .0
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 .بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 7590مارس 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 أيمن عبد العزيز سالمة/ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 2/7/7521شرقية  -فاقوس  :مكان وتاريخ الميالد  

 متزوج :الحالة االجتماعية 

 أستاذ القانون الدولي العام :الوظيفة الحاليــة 

 :تخرج من الكليات والمعاهد اآلتية  :المؤهالت العلمية 

 الكلية الحربية  -
 حقوقكلية ال -
 .كلية االقتصاد والعلوم السياسية -
 .كلية التجارة -
 .معهد اللغات بوزارة الدفاع األمريكية -
 .معهد الشئون الدولية -
 .الواليات المتحدة األمريكية -
 .اللجنة الدولية للصليب األحمر -

تدريس موضوعات القانون الدستورى، القانون الدولي  :الخبرات االستشارية 
لفساد الدولي لحقوق اإلنسان في الجامعات والهيئات العام، ا

 :المصرية واألجنبية اآلتية
 .جامعة القاهرة -كلية اإلعالم  -
 .أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية -
 .أكاديمية الشرطة -
 .الجمهورية الجزائرية -قالمة  - 7509مايو  9جامعة  -
 .ةالجمهورية الجزائري -عنابه  -جامعة رابح بيطاط  -
 .المملكة المغربية -مراكش -جامعة القاضي عياض -
 (ب)عين رئيس محكمة من الفئة  71/9/6119في  -
 (أ)عين رئيس محكمة من الفئة  1/5/6177في  -

ورش عمل وندوات حول الدساتير ودولة القانون، حقوق  - : المؤتمرات والندوات
، اإلنسان، العدالة االنتقالية في جمهورية مصر العربية

 .ودول أجنبية
 
 
 -دولة القانون -دراسات ومقاالت حول الدستور -

الديمقراطية وحقوق اإلنسان في دوريات علمية محكمة 
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 .في مصر، ودول أجنبية

 االنجليزية :اللغات 

 -صقر قريش  -عمارات ضباط القوات المسلحة 99 :العنوان 

 .القاهرة -المعادى -األوتوستراد

 11617662020991 :الموبايل واإليميل

Aiman_salama@yahoo.com 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 عادل  براهيم ماجد محمد :االســم بالكامـــل  

 7522سبتمبر  76اإلسكندرية  :مكان وتاريخ الميالد  

 ولديه بنت وولدزوج مت :الحالة االجتماعية 

 .7599جامعة اإلسكندرية عام  -ليسانس الحقوق*  : المؤهالت والدرجات العملية
دبلوم في القانون الدولي، معهد الدراسات االجتماعية، * 

 .7551هولندا  -الهاي
هولندا  -ماجستير القانون الجنائي الدولي، جامعة أوترخت* 

الحقوق  ، تم معادلتها بدرجة الماجستير في7559
 .التي تمنحها الجامعات المصري( القانون الجنائي)

منح درجة أستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة * 
 .6111المتحدة عام 

أستاذ زائر بقسم القانون الجنائي بجامعة جرونينجن * 
 .بهولندا

نائب رئيس محكمة النقض المصرية اعتباراً من يونيو  :الوظيفة الحالية 
 .حتى اآلن 6171

مستشار بمحكمة النقض بجمهورية مصر العربية، اعتبارا *  :الوظيفة السابقـة 
 .6171حتى يونيو  6119من يونيو 

 6177 لى أغسطس  6115انتدب خالل المدة من يوليو * 
رئيساً إلدارة العالقات الدولية والبحوث بمحكمة النقض 

 .باإلضافة  لى عمله األصلي
االستئناف بجمهورية مصر العربية، مستشار بمحاكم * 

 .6119حتى يونيو  6116اعتباراً من اكتوبر 
تم  عارته  لى دولة اإلمارات العربية المتحدة مستشاراً * 

بإدارة التعاون الدولي والتخطيط بوزارة العدل اعتباراً من 
 .6119 لى مايو  6116اكتوبر 

ة العدل انتدب مستشاراً باإلدارة العامة للتشريع بوزار* 
حتى أكتوبر  6111بجمهورية مصر العربية من أكتوبر 

6116. 
 6117اعتباراً من أغسطس ( أ)رئيس محكمة من الفئة * 

 .6116حتى أكتوبر 
رئيس نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض المصرية * 

 .6111حتى اكتوبر  7599اعتباراً من أغسطس 
حتى  7550طس قاض بالمحاكم االبتدائية اعتباراً من أغس* 



 030 

 .7599أغسطس 
 7557وكيل نيابة من الفئة الممتازة اعتباراً من أكتوبر * 

 .7550حتى أغسطس 
وكيل النائب العام بجمهورية مصر العربية اعتباراً من * 

 .7557حتى أكتوبر  7591مارس 

 : الكتب :أهم المؤلفــات 
، دار النهضة "خارطة طريق للعدالة االنتقالية في مصر* " 
 .6170لعربية، القاهرة ا

" معايير تطبيق العدالة االنتقالية في العالم العربي* " 
واإلطار " والعدالة االنتقالية في الشريعة اإلسالمية

، ضمن سلسلة "القانوني للعدالة االنتقالية في مصر
 صدارات العدالة االنتقالية في العالم العربي للمؤسسة 

لي، دار ناس للطباعة األلمانية للتعاون القانوني الدو
 .6172والنشر، القاهرة 

مسئولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد "  *
، دار النهضة العربية، دار النهضة "المتظاهرين

 .6177العربية، القاهرة 
مكافحة جرائم االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية * " 

، معهد التدريب والدراسات "والقانون الوطنى
 .6111ية، أبو ظبى، القضائ

مسئولية الدول عن اإلساءة  لى األديان والرموز * " 
الدينية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

العدد  -اإلستراتيجية، سلسلة الدراسات اإلستراتيجية
769 ،6111 .  

، مركز "المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية * " 
بمؤسسة األهرام، الدراسات السياسية واإلستراتيجية 

 .6117القاهرة سنة 
، "مورد ومرجع مرشد  -النظم القانونية األمريكية" * 

ترجمة مع التعليق، الجمعية المصرية لنشر المعرفة 
 .6117والثقافة العالمية، سنة 

 : الدراسات والبحوث المنشورة باللغة العربية
 العدالة اتالنتقالية واإلدارة الناجحة لمرحلة ما بعد* "

، 756، مجلة السياسية الدولية، العدد "الثورات
 .6172مؤسسة األهرام، أبريل 

مقاربات المحاسبة والقصاص في : عقابية أم تصالحية* "
، اتجاهات نظرية في "العدالة االنتقالية بعد الثورات

من مجلة السياسة  750الدولة، العدد تحليل السياسية 
 .6172الدولية، مؤسسة األهرام، اكتوبر

تطبيق : قواعد المصالحة الوطنية في المراحل االنتقالية* "
، مجلة يتفكرون، مؤسسة "على الوضع في مصر

 .6172مؤمنون بال حدود، العدد الثاني، خريف عام 
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، مجلة الديمقراطية، "تحديات العدالة االنتقالية في مصر* "
 .6170، مؤسسة األهرام، أبريل 90العدد 

شر في االتفاقيات الدولية والقانون مكافحة االتجار بالب* "
، منشور في "الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الجهود الدولية في مكافحة االتجار بالبشر، : كتاب
الجزء األول، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 .6171الرياض، 
العولمة وأثرها على التوسع في تجريم األعمال * "

، المجلة العربية للفقه "اإلرهابيةالتحضيرية للجرائم 
 .6115والقضاء، جامعة الدول العربية، أكتوبر 

التعاون الدولي في المسائل الجنائية في دولة اإلمارات * " 
، مجلة األمن والقانون، اكاديمية "العربية المتحدة

شرطة دبي، السنة الثانية عشر، العدد الثاني، يوليو 
6110. 

نساني في المنازعات المسلحة الغير ى اإلالقانون الدول* "
، العدد الحادي عشر من دورية اإلنساني، "دولية

 .6111المنظمة الدولية للصليب األحمر سنة 
 

 :الدراسات والبحوث المنشورة باللغة اإلنجليزية
 عالن األزهر بشأن دعم ثورات الربيع "مقال حول * 

، مجلة منتدى أمستردام القانوني، هولندا "العربي
6176. 

 
 

نحو  ستراتيجية شاملة لتطوير العدالة في " دراسة حول * 
، سلسلة  صدارات قانون المستقبل، "العالم العربي

مؤسسة توركل أوبساهل األكاديمية للنشر، هولندا 
6176. 

وجهات نظر عربية و سالمية حول نظام العدالة الجنائية * 
، ليدن ، دورية القانون الجنائي الدولي"الدولية الحالي

 .911-011، 6119، (9)هولندا، العدد  -
تداعيات التنازل عن الشكوى أمام المحكمة الجنائية * 

هولندا  -، دورية القانون الجنائي الدولي، ليدن"الدولية
6112. 

التصديق على اتفاقية  نشاء المحكمة الجنائية الدولية " *
 ، في كتاب من  عداد"و نفاذ أحكامها في العالم العربي

نظام روما : كالوس كرس وفالفيا التانزى بعنوان
الداخلية، الجزء الثاني، الناشر  ةاألساسي واألنظم

MOMSVERLAGSGESELLSCHAFT BADEN- 

BADEN  6119هولندا، سنة  -الهاى. 
، في كتاب "التعاون الدولي كأداة فعالة لمكافحة اإلرهاب* "
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من  عداد وايبو هير بعنوان اإلرهاب والعمليات 
: التداعيات القانونية الدولية، الناشر: المسلحة

T.M.C.ASSER PRESS هولندا،  -، الهاي
 .6112سنة

، "قمع اإلرهاب وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني* "
منشور في العدد التاسع الصادر عن معهد الدراسات 

 .7599يونيو  60هولندا،  -االجتماعية، الهاي

 النجليزية ومعرفة كافية باللغة الفرنسية جادة تامة للغة ا :اللغات 

 -يوليو 62شارع  -دار القضاء العالي -محكمة النقض :العنوان 

 .القاهرة

 تليفون 

 :فاكس  

 :البريد االلكتروني

 11617691111795: المحمول

1161662112111 

Adel_maged@yahoo.com. 
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 استبيـــان
 ءدليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــا

 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 عمر الشريف على الشريف. د/ المستشار :االســم بالكامـــل  

 7591سبتمبر  79القاهرة في  :مكان وتاريخ الميالد  

 مساعد وزير العدل للتشريع :الوظيفة الحاليــة 

 وظائف النيابة العامة والقضاء :الوظيفة السابقـة 

دكتوراه في القانون الجنائي جامعتي السوربون وعين  :الت العلمية المؤه

 .شمس

 دكتوراه ، التحكيم ، قوانين االتصاالت والفضاء اإللكتروني :مجال التخصص 

درجات القصد الجنائي ، شرح قوانين االتصاالت ومقاالت  :المؤلفـــــات 

 .باللغة الفرنسية

 .التحكيم والجرائم المعلوماتية العديد من المقاالت في :البحــوث 

 العربية ، الفرنسية ، االنجليزية :اللغات 

 –القاهرة / مصر الجديدة  – روكسى –شارع السلحدار  60 :العنوان 

 جمهورية مصر العربية

 :موبايل  : فاكس/ تليفون 

 61505909: فاكس – 17112222000
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 استبيـــان

 والقضــاءدليـل الخبـراء العرب فى الفقـه 
 ـــ

 

 جمهورية مصر العربية :اســم الدولــــة  

 عصام الدين مختار القصبي. د/ األستاذ :االســم بالكامـــل  

 7/5/7500 :مكان وتاريخ الميالد  

 متزوج :الحالة االجتماعية 

جامعة  –أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق  :الوظيفة الحاليــة 
 .عين شمس

 *  :ؤهالت العلمية الم

الوظائف الجامعية والخبرات 
 :االستشارية

 : الوظائف الجامعية : أوال
مدرس مساعد بقسم القانون الدولي الخاص بكلية * 

جامعة المنصورة اعتباراً من  –الحقوق 
 .65/77/7597حتى  7/0/7510

مدرس بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق * 
 21/77/7597باراً من جامعة المنصورة اعت –

 .61/0/7592حتى 
أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي الخاص بكلية * 

جامعة المنصورة اعتباراً من  –الحقوق 
 .66/77/7556وحتى  69/0/7592

 –أستاذ بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق * 
 .62/77/7556جامعة المنصورة اعتباراً من 

 –ي الخاص بكلية الحقوق رئيس قسم القانون الدول* 
وحتى  9/71/7559جامعة المنصورة اعتباراً من 

6115. 
كلية الحقوق جامعة  –أستاذ القانون الدولي الخاص * 

 . 7/71/6115عين شمس اعتباراً من 
 : الخبرات االستشارية في المجاالت العامة:  ثانيا

 .مستشار البنك المصري لتنمية الصادرات* 
 .اإلمارات العربية المتحدة –ظبي مستشار بنك أبو * 

 :عضوية اللجان التشريعية والعلمية 
عضوية اللجان التشريعية بجمهورية مصر : أوالً 

 :العربية
عضو لجنة وضع مشروع تعديل قانون الجنسية * 

والمشكلة بقرار السيد المستشار  6110المصري عام 
 .وزير العدل

 :عضوية اللجان العلمية الدائمة : ثانيا 
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عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة في * 
 .تخصص القانون الدولي

 :عضوية الجمعيات القانونية: ثالثا 
 .عضو الجمعية القانونية المصرية* 

 :الجهات التي تولي التدريس والمحاضرة بها
 :المعاهد والمراكز العلمية خارج مصر: أوالً 
رات العربية اإلما -أستاذ زائر بكلية الشرطة بدبي* 

 .المتحدة
محاضر بمعهد القانون الدولي الجنائي بسيراكوزا * 

 .بإيطاليا
جامعة اإلمارات  -أستاذ بكلية الشريعة والقانون* 

 .7550 – 7595العربية المتحدة 
 :الجامعات والهيئات في مصر: ثانيا 

 .كلية الشركة بأكاديمية الشرطة* 
ورات  عداد د)المركز القومي للدراسات القضائية * 

 (.أعضاء النيابة العامة
 المكتب التنفيذي * 
 

جامعة –من كلية الحقوق  6811ليسانس حقوق عام 

 .عين شمس 

من  6811دبلوم الدراسات العليا في القانون العام * 

 .جامعة القاهرة –كلية الحقوق 

من  6819دبلوم العالقات الدولية واالقتصاد عام * 

 .شمسجامعة عين  –كلية الحقوق 

دكتوراه الدولة في القانون الدولي الخاص عام * 

 .من جامعة نانت بفرنسا 6896

 
الدورات )المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

 (المتنوعة التي ينظمها المركز
 .كلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة* 
 .المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري* 

دريب اإلقليمي للتجارة الخارجية التابع مركز الت* 
 .لوزارة التجارة الخارجية والصناعة

معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة * 
 .العربية للتربية الثقافية والعلوم

 .المركز المصري الدولي للتنمية* 
 .اتحاد المحامين العرب* 
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قوق  لقاء محاضرات بمركز التحكيم التابع لكلية الح* 

 .جامعة عين شمس

 .النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية*  :المؤلفـــــات 
 .خصوصية التحكيم في مجال منازعات االستثمار* 
 .النفاذ الدولي ألحكام التحكيم* 
 .القانون الدولي الخاص المصري* 
 .تنازع القوانين* 
 .الجنسية ومركز األجانب* 

ولة اإلمارات العربية القانون الدولي الخاص لد* 
 .المتحدة

 .نظام اإلبعاد في القانون المصري* 

مؤتمر القانون الدولي في أكاديمية القانون الدولي *  :المؤتمرات والندوات 
 .7519بهولندا عام 

المشاركة في مؤتمر الجمعية الدولية الجنائية * 
 .بسيراكوزا بإيطاليا

ق جامعة المشاركة في جميع مؤتمرات كلية الحقو* 
 .6110،  6112العين في عامي 

اإلشراف على رسائل الماجستير 
 :والدكتوراه

 

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه * 
في كلية الحقوق جامعة المنصورة ومعهد البحوث 
والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية 

 .الثقافية والعلوم
ئل الدكتوراه والماجستير في ناقش العديد من رسا*  

جامعة المنصورة وعين  –كل من كلية الحقوق 
شمس والقاهرة وحلوان واإلسكندرية ومعهد 
البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية 

 .للتربية الثقافية والعلوم

 . تقان اللغة االنجليزية والفرنسية قراءة وكتابة :اللغات األجنبية 

 –الحجاز  –شارع الدكتور محمد على البقلي  61 :العنوان 
 ع.م .ج –القاهرة  –مصر الجديدة 

 :موبايل  :الفاكس واإليميل 
     1766717197    
    1776717197 

 16620660091: فاكس 
KASSLAW2005@YAHOO.COME.MAIL:  

 



 063 

 

 

 

 

 


