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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية
 للسيد االستاذ الدكتور / جالل الدين وف اء محمد البدرى محمدين  

 الق انون التجارى والبحرى والجوى  قسم  متفرغ  استاذ  

 
 بيبوبت شخصية : -اَال 

 

    0544/  01/  2جبسيخ الميالد    :  -    

 : دميبط  محل الميالد      -    

 

 الحبلة العلمية :  -ذبويب 

 

حصل عييبدجً لليّ دس ية الليغيبوظ ليّ الحنيُا ميه  بمعية االعيقىذسية بحنيذيش ليبا  ييذ  يذا ليبا  -    

0595  . 

حصل عيبدجً  للّ دبلُا النبوُن العبا مه كلية الحنُا  بمعة االعيقىذسية بحنيذيش  ييذ دَس ويُلم ش  -    

0599   

بحنيذيش  0591دبلُا النيبوُن الخيبم ميه كليية الحنيُا  بمعية االعيقىذسية ميبيُ  حصل عيبدجً للّ -    

  يذ  ذا 

   0511بأمشيقب لبا   NYUحصل عيبدجً للّ دس ة المب غحيش لّ النُاويه مه  بمعة ويُيُسك  -    

  Tulaneحصييل عيييبدجً للييّ دس يية المب غييحيش لييّ النييبوُن الح ييبسِ الييذَلّ مييه  بمعيية جييُالن  -    

   0512يقب لبا بأمش

 05/1/0515حصل عيبدجً للّ دس ة الذكحُساي لّ العلُا النبوُوية مه  بمعة جيُالن بأمشيقيب ليّ  -    

. 

 

 الحبلة الُظيفية :  -ذبلرب 

 

 بمعية االعيقىذسية الح يبسا ميه  -ليه عيبدجً لّ َظيفة معيذ بنغي  النيبوُن الح يبسِ بقليية الحنيُا  -    

09/3/0599   

 بمعية االعيقىذسية الح يبسا ميه  -دجً لّ َظيفية ميذسط مغيبلذ بيزات النغي  بقليية الحنيُا ليه عيب -    

5/01/0591 

 بمعييية االعيييقىذسية الح يييبسا ميييه  -لييييه عييييبدجً ليييّ َظيفييية ميييذسط بيييزات النغييي  بقليييية الحنيييُا  -    

14/00/0515 

-21قىذسية الح يبسا ميه ليه عيبدجً لّ َظيفة اعحبر مغبلذ بزات النغ  بقليية الحنيُا  بمعية االعي -    

1-0553 
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   0559 بمعة االعقىذسية لبا  -كلية الحنُا  -ليه عيبدجً مذيشا لُحذة الحعلي  ببللغة االو ليضية  -    

 بمعية االعيقىذسية الح يبسا ميه  -ليه عيبدجً لّ َظيفة اعحبر بنغ  النبوُن الح يبسِ بقليية الحنيُا  -    

19/1/1110 

 بيبوبت اخشِ :  -سابعب 

 

   21/5/0551ححّ  01/01/0515اليش عيبدجً الّ  بمعة بيشَت العشبية لّ الفحشة مه  -    

للعميييل كمغح يييبس  يييبوُوّ لل ىييين ميييه  -القُييييث  -عييييبدجً الييييش اليييّ بىييين القُييييث الصيييىبلّ  -     

02/01/0551    

 .  0551حصل عيبدجً للّ مىحة ٌيئة الفُل شايث االمشيقية للنيبا ببالبحبخ لّ لبا  -

   0554حصل عيبدجً للّ مىحة ٌيئة الفُل شايث االمشيقية للنيبا ببالبحبخ لّ لبا  -

الُالييييبت المححيييذة  - بمعييية كبليفُسوييييب  -  Berkeleyبقليييية الحنيييُا ل بيشكليييّ    -ببحيييد صا يييش  -

   0551االمشيقية 

   0552يقية الُاليبت المححذة االمش -  Stanford بمعة عحبوفُسد  -كلية الحنُا  -ببحد صا ش  -

   0555الُاليبت المححذة االمشيقية  Georgetown بمعة  ُسز جُن  -كلية الحنُا  -ببحد صا ش  -

 

 االبحبخ العلمية المى ُسة :  -خبمغب   

 

 -دساعية ليّ النءيبال االمشيقيّ  -ج ذيذ مغيئُلية الىب يل ال يُِ ليه اال يشاس الحبليلة للمغيبلشيه  -

 .   0551العذد الربوّ  - ُسة لّ م لة الحنُا لل حُخ النبوُوية َاال حصبدية مى

مذِ لعبلية  ُالذ مغئُلية الىب يل  ال حيشِ لل ءيب ى ليّ النيبوُن ال حيشِ ال ذييذ ليّ حمبيية ال يبحه  -

 .   0552العذد االَل  -المصشِ مى ُس لّ م لة الحنُا لل حُخ النبوُوية َاال حصبدية 

- Public Use as a Bar to Patent Protection " A Search for a Criterion : a 

Comparative Assessment under American and Egyptian Patent Laws. "  

   0552العذد االَل  -مى ُس لّ م لة الحنُا لل حُخ النبوُوية َاال حصبدية 

 

دساعة لّ النيبوُن االمشيقيّ  -يحٍب   َاالعبط النبوُوّ لحمب Know - Howلقشة المعشلة الفىية ل  -

   0552 -العذد الربلد  -مى ُس لّ م لة الحنُا لل حُخ النبوُوية َاال حصبدية  -

كليية  -مى ُس لّ م لة مشكيض الخيذمبت النبوُويية  -ا ُاال حُل النبوُن االمشيقّ  -الغش الح بسِ  -

 .   0555الحنُا  بمعة االعقىذسية 

ة الصىبلية َلنب الجفب ية ال ُاوب المحصلة ببلح بسة مه حنُا الملقية الفقشيية الحمبية النبوُوية للملقي -

 0559العذديه االَل َالريبوّ  -مى ُس لّ م لة الحنُا لل حُخ النبوُوية َاال حصبدية  -ل جشييظ   

  . 

ليّ م لية مى يُس  -دساعة لّ النبوُن االمشيقّ  -الحمبية النبوُوية لل يئة ال حشية مه الحلُخ ببلضيث  -

    0551 -الحنُا لل حُخ النبوُوية َاال حصبدية ل العذد الربوّ 

الححقييي  بيييه المغييحرمش اال ى ييّ َالذَليية المءيييفة لالعييحرمبس امييبا المشكييض الييذَلّ لحغييُية مىبصلييبت  -

لالنُالييذ َاال ييشاالات َاالج بٌييبت الحذيريية   مى ييُس لييّ م ليية كلييية الحنييُا لل حييُخ  -االعييحرمبس 

 .  0555 -العذد الربوّ  -َاال حصبدية النبوُوية 
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- Legal Aspects of Leasing << A Critical Review of Egyptian Law No. 95 of 

1995 on Finance Lease >> . 

     0555 -مى ُس لّ م لة الحنُا لل حُخ النبوُوية َاال حصبدية ل العذد الربوّ 

ال ٍُد الذَلية َاحقبا ونل الحقىُلُ يب لّ  يبوُن الح يبسة لّ ظل  -االطبس النبوُوّ لىنل الحقىُلُ يب  -

   .   1111من ُل للى ش لّ م لة الحنُا لل حُخ النبوُوية َاال حصبدية ل العذد االَل  -ال ذيذ 

من ييُل للى ييش لييّ م ليية كلييية الحنييُا لل حييُخ النبوُوييية  -دَس ال ىييُك لييّ مقبلحيية الغيييل االمييُال  -

  1111 َاال حصبدية ل العذد االَل

 

 المؤلفبت النبوُوية :  -عبدعب   

 

   0519 -لشوغب  -سعبلة دكحُساي  -جصحيح االحقبا  -

 .  0555 - بوُن الح بسة ال حشية  -

   0554 -م بدئ  بوُن االلمبل  -

   0551االعقىذسية  - 0515دسَط لّ النبوُن ال ُِ بيشَت  -

  0554 -الم بدئ العبمة لّ النبوُن الح بسِ  -

    .  0550 -ط لّ النبوُن ال حشِ المصشِ ال ذيذ دسَ -

  

 

 


