
 

                                                                                     

                                                                    

    

 
 البيانات الشخصية:
 محمد كمال على فضلى. د/ هشامأ :االســــــــــــم

 م.52/01/0121تاريــخ الميــالد: 

 م(.52/3/0115( بتاريخ 572م )بقرار رئيس الجامعة رقم: )51/8/0181تاريــخ التعيين : 

 م بوظيفة مدرس مساعد.01/3/0115 تاريخ استالم العمل:

   أستاذ بقسم القانون التجاري الوظيفــــــــــة:

 المؤهالت العلمية:
 م بتقدير عام ممتاز.1891حقوق وشرطة ليسانس  -

 م بتقدير جيد جداً.1891دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام حقوق اإلسكندرية  -

 م بتقدير جيد.1891دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص جامعة اإلسكندرية  -

بتقودير جيود جوداً موت مرالوة التورد والواد   – 8/11/1881دكتوراه فى الحقووق موك كليوة الحقووق جامعوة المنوفيوة  -

( " اخصو  اوانون ا وار  " موت ال امعوات Le Factoringالرسوالة فوى موعووع دعقود شوراق الحقووق الت اريوة 

 .األخر 

 التدرج الوظيفى :
( بتوواري  971م بقوورار رسوويس ال امعووة راوون  د98/9/1898الوواراً مووك  موودرم مسوواعد بقسوون القووانون الت ووار  اع -

 م91/1/1889

( بتوووواري  811م بقوووورار رسوووويس ال امعووووة راوووون   د11/19/1881موووودرم بقسوووون القووووانون الت ووووار  اعتلوووواراً مووووك   -

 م.99/19/1881
   97/11/9111(بتاري  9911م بقرار رسيس ال امعة راند91/11/9111أستاذ مساعد بقسن القانون الت ار  اعتلارا مك -

بتوواري   1911د/ رسوويس ال امعووة راوون 1بقوورار السوويد أ 11/7/9118وحتووى  1/9/9119اوواسن بعمووي رسيسوواً للقسوون اعتلوواراً مووك  -

99/7/9119   

بتوواري   1111د/ رسوويس ال امعووة راوون 1بقوورار السوويد أ 11/7/9111وحتووى  1/9/9118اوواسن بعمووي رسيسوواً للقسوون اعتلوواراً مووك  -

197/9118 
 1119د/ رسويس ال امعوة راون 1بقورار السويد أ 11/7/9111وحتوى  1/9/9111لواراً موك ااسن بعمي رسيساً للقسون اعت -

 91/7/9111بتاري  

 1119د/ رسويس ال امعوة راون 1بقورار السويد أ 11/7/9119وحتوى  1/9/9111.ااسن بعمي رسيساً للقسن اعتلاراً موك  -

  91/9/9111بتاري  

 7/9/9119بتاري   111د/ رسيس ال امعة ران 1قرار أب 11/7/9119أستاذ بقسن القانون  الت ار  اعتلارا مك  -

  9/8/9119بتاري   799عميد الكلية طلقاً لقرار أد/ رسيس ال امعة ران  -

 إدارة الشئون اإلدارية      
 شئون هيئة التدريس



   الجوائز العلمية

م فوى العلووم القانونيوة واصاتصوادية فورع القوانون الت وار  والقوانون اللحور   9111حاسز على جاسزة الدولة التتو يعية لعوام          

 انون ال و والق

 أعباء الدراسية
   9119/9118يقوم بالتدريس  لمرحلة الدراسات العليا للعام ال امعى                                   

 المؤلف ات العلمية:  
عقد شراق الحقوق الت ارية، دراسة فى استخدام فكرة لعالج متاكي احصيي الحقوق الت اريوة، دار النضةوة العربيوة   -1

 م.1881 ، طلعة

 م.1889التركات الت ارية فى القانون المصر ، شركات المساهمة والتركات ذات المسئولية المحدودة،  -9

 م 9119، م.1888القانون الت ار  ، شركات األموا  

 م.9111دار ال امعة ال ديدة  -اداو  األوراق المالية والقيد فى الحساب  -1

 م.9111النضةة العربية ، طلعة التيك فى اانون الت ارة ال ديد ،  -1

 م  9117،  م.9111عمليات اللنوك طلقاً لقانون الت ارة ال ديد  -1

 1م 9111اصستثمار ال ماعي فى الحقوق اآلجلة، دار النضةة العربية -1

 1م9111إدارة محافظ األوراق لحساب الغير، دار النضةة العربية  -7

 9111سو على الصعيديك الدولى والداخلي ، دار ال امعة ال ديدة للنتر مسئولية النااي ال و  وافو  نظام وار -9

  1م 9111انقةاق عقد الوكالة الت ارية ، دار ال امعات ال ديدة للنتر ، - 8

 م 9118،  1887القانون ال و   -11

التطورات الحديثة فى الح ز التحفظى على السفينة وفقاً لالافاايات الدولية والقانونيك المصور  والفرنسوى منتوور  -11

   9111جامعة اإلسكندرية العدد الثانى  –بم لة الحقوق التى اصدرها كلية الحقوق 

ربيس والقوانيك الوطنية ، منتوور بم لوة حقوق الملكية الفكرية وحماية المؤشرات ال غرافية ، دراسة فى اافااية ا -19 

  9119الحقوق التى اصدرها كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية العدد األو  

عقد الليت الت ار  بيك اإلنقاذ وإعادة التوازن ، دراسة فى التوجيضات الحديثة للمتوروع المصور  فوى انظوين الليوت  -11

  9119العدد الثانى  –جامعة اإلسكندرية  –الحقوق  الت ار  ، منتور بم لة الحقوق التى اصدرها كلية

الملادْ  األساسية فوى األدوات الماليوة اآلجلوة ، دراسوة فوى خصواس  عقوود المتوتقات الماليوة وأشوكالضا القانونيوة ،  -11

                                                                                                 جامعة اإلسكندرية   –مقلو  للنتر بم لة الحقوق التى اصدرها كلية الحقوق 

 النشاط العلمي والثق افى:
 *  بعثة علمية لفرنسا إلعداد رسالة الدكتوراه فى إطار بعثات األشراد المتترك احت إشراد      

 األستاذ الدكتور/ جان ديربيه، أستاذ القانون الخاص ب امعة بوردو الفرنسية. -  

األستاذ الدكتور/ محمد فريد العرينى، أستاذ القانون الت ار  واللحور  بكليوة الحقووق ب امعوة اإلسوكندرية الفتورة موك  -     

 م.1881حتى يناير  1889أكتوبر 

 * التدريس فى مرحلة الليسانس والدراسات العليا    

 :النشاط الثق افي
 1 -1وطموحات التنمية المستحدثة، المنعقد بالقاهرة فى الفترة موك اصشتراك فى مؤامر استرااي يات مؤسسات التمويي  -1

 م.1887أبريي 

 98 -91اصشتراك فى مؤامر ال ديد فى عمليات المصارد مك الوجضتيك القانونيوة واصاتصوادية ، بيوروت ، الفتورة موك  -9

 م.9111أبريي 



 1م9111/ 1/ 1 – 1ة فى الفترة مك اصشتراك فى مؤامر مسئولية المضنييك المنعقد فى جامعة التارا -1

عةووو ال معيووة اللحريووة المصوورية ، وجمعيووة اصاتصوواد السياسووي والتتووريت واإلحصوواق ، وال معيووة المصوورية للقووانون  -1

 الدولى 

 1زميي جمعية الةراسب المصرية  -1

 الدورات التدريبية بتنمية قدرات  أعضاء هيئة التدريس
بتللاريخ  231الالزمللة لدر للة أسللتاذ ل قللاا لقللرار الفج للس اتع للم ل جامعللا  رقللم حاصللع ع للم الفةللفودة التدري يللة  -

 ، وقد ا تاز ال رامج التدري ية اتتية  من مركز تنفية قدرا  أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية 53/3/5112

 نظم إدارة الفرا ع ال حثية الع فية  -5    مهارا  العرض الفعال  -0

 إدارة الوقت واال تفاعا  -2  معايير الجودة دم العف ية التدريسية   -3 

 نظم الساعا  الفعتفدة -2  استخدام التكنولو يا دم التدريس -2

   الخبرات المهنية

 1محام ومستتار  اانونى ومرخ  له بمزاولة المضنة فى غير أواات العمي الرسمية -

  محكن معتمد بمركز القاهرة اإلاليمى للتحكن الت ار  الدولى  -

وقد أعطى له هذا البيان بناء على طلب سيادته 

 لتقديمه إلى من يهمه األمر

 يعتفد                 الفدير العام              مدير اإلدارة                    شئون هيئة التدريس                
                                                                                                                                                                                        

  عميد الكلية                       

ابو الخير أ.د/   }               

 احمد عطية



 


