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  بيان بالحالة العلمية والوظيفية

  رمضان محمد احمد ابو السعود  / السيد االستاذ الدكتور  

   بالكليةقسم القـانون المدنى  ب متفرغاستاذ  

  
  

  :بیانات شخصیة  -اوال 
  
  

     ٣١/٨/١٩٤٣: تاریخ المیالد    

       اسكندریة      -الحضرة : محل المیالد 

  

  
  : الحالة العلمیة  -ثانیا 

  
  
  دور  ١٩٦٤حصل سیادتھ على درجة اللیسانس فى الحقوق من جامعة االسكندریة عام

  یونیو بتقدیر جید جدا 

  ١٩٦٥حصل سیادتھ على دبلوم القانون الخاص بتقدیر جید من جامعة االسكندریة عام 

  ) دور یونیو(

  ١٩٦٦حصل سیادتھ على دبلوم القانون العام بتقدیر ممتاز من جامعة االس�كندریة ع�ام 

  ) دور مایو ( 

  حص��ل س��یادتھ عل��ى درج��ة ال��دكتوراه بتق��دیر جی��د ج��دا م��ع مرتب��ة الش��رف م��ن جامع��ة

وتب��ادل الرس��الة م��ع الجامع��ات االخ��رى وطبعھ��ا عل��ى نفق��ة  ١٩٧٤االس��كندریة ع��ام 

  . الجامعة 
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  :الحالة الوظیفیة  -ثالثا 
  
  

  ندریة اعتب��ارا م��ن جامع��ة االس��ك -ع��ین س��یادتھ ف��ى وظیف��ة معی��د مكل��ف بكلی��ة الحق��وق

٢٠/٩/١٩٦٤   

  ع��ین س��یادتھ ف��ى وظیف��ة م��درس مس��اعد بقس��م الق��انون الم��دنى بكلی��ة الحق��وق جامع��ة

  ٥/١٢/١٩٧٢االسكندریة  اعتبارا من 

  جامع�ة االس�كندریة اعتب�ارا  -عین سیادتھ فى وظیفة مدرس ب�ذات القس�م بكلی�ة الحق�وق

   ٣١/١٢/١٩٧٤من 

 جامع�ة االس��كندریة  -ات القس�م بكلی��ة الحق�وق ع�ین س�یادتھ ف��ى وظیف�ة اس�تاذ مس��اعد ب�ذ

   ٣١/٣/١٩٨٢اعتبارا من 

  جامع�ة االس�كندریة  -منح سیادتھ اللقب العلمى بوظیفة استاذ بذات القس�م بكلی�ة الحق�وق

   ٢٨/٧/١٩٨٧اعتبارا من 

  ٢٩/١٠/١٩٨٧عین سیادتھ وكیال للكلیة لشئون التعلیم والطالب اعتبارا من.  

 وحت��ى  ١٨/٥/١٩٨٧تش��ار الق��انونى للجامع��ة اعتب��ارا م��ن ن��دب س��یادتھ مس��اعدا للمس

١٧/٥/١٩٨٩   

    ٨/٩/١٩٩٩الى  ٩/٩/١٩٩٦عین سیادتھ رئیسا لقسم المدنى فى الفترة من   

  َ٣٠/٨/٢٠٠٣الى  ٦/٩/٢٠٠٠لذات القسم اعتبارا من  اعید تعین سیادتھ رئیسا   

  ٣١/٨/٢٠٠٣بذات القسم  اَ استاذ متفرغفى وظیفة عین سیادتھ 

  

  
  :  بیانات اخرى -عا راب

  
  
  وحت�����ى  ١/١/٧٥ن�����دب س�����یادتھ نائب�����ا للمستش�����ار الق�����انونى للجامع�����ة اعتب�����ارا م�����ن

٣١/١٢/١٩٧٥  

  ٢٣/٨/١٩٧٨ندب سیادتھ نائبا للمستشار القانونى للجامعة لمدة عام اعتبارا من  .  

  ٢٥/١٠/١٩٨٦وحتى  ١٠/١١/٨٢اعیر سیادتھ لجامعة بیروت العربیة عن الفترة من   
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  : المؤلفات  -سا خام
  

  ١٩٧٤ -الدعوى المباشرة   

  ١٩٨٦ -االحكام الناقلة للحقوق   

  ١٩٨٦ -طبیعة دعوى صحة التعاقد وتقادمھا   

  ١٩٨٦ -عبئ االثبات   

  ١٩٨٧االثبات غیر المباشر عن طریق القرائن   

  ١٩٩٢وطبعة ثانیة  ١٩٨٧طبعة اولى  -مسقطات الشفعة   

 ١٩٨١نى الجزء االول الوسیط فى شرح مقدمة القانون المد   

  ١٩٨١الوسیط فى شرح مقدمة القانون المدنى الجزء الثانى   

  الم��دخل ال��ى الق��انون وبخاص��ة المص��رى  -الوس��یط ف��ى ش��رح مقدم��ة الق��انون الم��دنى

ورابع�ة  ٨٥وثالث�ة  ٨٤وطبعة ثانیة  ١٩٨٣فى القاعدة القانونیة  طبعة اولى  -واللبنانى 

   ١٩٩٢وخامسة  ٨٦

  الم��دخل ال��ى الق��انون وبخاص��ة المص��رى  -مقدم��ة الق��انون الم��دنى الوس��یط ف��ى ش��رح

وخامس�ة  ٨٦ورابع�ة  ٨٥وثالث�ة  ٨٤وثانی�ة  ١٩٨٣طبع�ة اول�ى  -اللبنانى فى نیة الح�ق 

٩٢  .  

  ٨٥وثانیة  ٨٣طبعة اولى  -المدخل الى القانون وبخاصة المصرى واللبنانى   

  ١٩٧٧دروس فى مبادئ االلتزام   

 ١٩٧٩زام الوجیز فى مبادئ االلت   

  ١٩٩٠وثالثة  ٨٥و  ٨٤طبعة اولى  -مبادئ االلتزام فى القانون المصرى واللبنانى   

  ١٩٩٠مصادر االلتزام فى القانون المصرى واللبنانى   

  ١٩٨٧مبادئ االلتزام فى القانون المصرى   

  طبع�ة اول�ى  -النظریة العامة ف�ى االثب�ات  -اصول االثبات فى المواد المدنیة والتجاریة

   ٩١وثالثة  ٨٦وثانیة  ٨٥

  دراسة مقارن�ة ف�ى الق�انون  -الوسیط فى شرح احكام االحوال الشخصیة لغیر المسلمین

  .  ١٩٨٦طبعة اولى  -المصرى واللبنانى 

 ١٩٩٠لمسلمین الموجز فى احكام االحوال الشخصیة لغیر ا   

  ١٩٧٧الجزء االول فى عقد البیع  -دروس فى العقود المسماه   

  الجزء االول فى عقد البیع ف�ى الق�انون المص�رى واللبن�انى  -دروس فى العقود المسماه

   ٨٧وثانیة  ٨٥طبعة اولى 

  دراسة مقارن�ة ف�ى الق�انون المص�رى  -شرح العقود المسماه فى عقدى البیع والمقایضة

  .  ١٩٩٢،  ٩٠،  ٨٩ى طبعة واللبنان
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  ١٩٨٧عقد البیع فى القانون المصرى   

  ١٩٧٧الجزء الثانى فى عقد االیجار  -دروس فى العقود المسماه   

  الج��زء الث��انى ف��ى عق��د االیج��ار ف��ى الق��انون المص��رى  -دروس ف��ى العق��ود المس��ماه

  .  ١٩٨٧،  ٨٥،  ٨٣واللبنانى طبعة اولى 

  ١٩٩٢عقد االیجار  -العقود المسماه   

  ١٩٩٢البیع واالیجار والوكالة  -العقود المدنیة   

  ١٩٩٢وطبعة ثانیة  ١٩٨٩اصول التأمین طبعة اولى   

  ١٩٩٢اصول الضمان فى القانون المصرى واللبنانى   

  ١٩٧٩الوسیط فى شرح قانون العمل   

  النظری��ة العام��ة لق��انون العم��ل ( الوس��یط ف��ى ش��رح ق��انون العم��ل المص��رى واللبن��انى (

   ١٩٨٥،  ٨٤،  ٨٣ طبعة

  ١٩٧٩طبعة اولى  -الموجز فى شرح قوانین التأمین االجتماعى   

  الوسیط ف�ى ش�رح ق�وانین الت�أمین االجتم�اعى الج�زء االول ف�ى النظری�ة العام�ة للت�أمین

   ٨٢االجتماعى الطبعة االولى 

  ١٩٩٠وثانیة  ٨٧الموجز فى شرح قوانین التأمین االجتماعى طبعة اولى   

 ١٩٨٧المصادر  -وق العینیة االصلیة دروس فى الحق   

  ١٩٨٧االحكام  -دروس فى الحقوق العینیة االصلیة   

  ١٩٨١طبعة اولى  -الوجیز فى الحقوق العینیة االصلیة   

  الج��زء االول ف��ى مص��ادر الحق��وق العینی��ة ف��ى  -الوس��یط ف��ى الحق��وق العینی��ة االص��لیة

   ١٩٨٦ورابعة  ٨٥وثالثة  ٨٤وثانیة  ١٩٨٣طبعة اولى  -القانون المصرى واللبنانى 

  ١٩٨٩الحقوق العینیة االصلیة   

  الوسیط فى التأمینات الشخصیة والعینیة الجزء االول ف�ى التأمین�ات الشخص�یة وال�رھن

   ٨٠الرسمى طبعة اولى 

  ١٩٧٦دروس فى القانون الزراعى   

  ١٩٧٩طبعة اولى  -الوسیط فى القانون الزراعى الجزء االول فى الملكیة الزراعیة   

  ١٩٩٠الملكیة الزراعیة  -القانون الزراعى   

  ـ المدخل لدراسة الفقة االسالمي ـ تاریخھ ـ نظریاتھ ـ مصادرة ـ مكتب�ة الج�الء الجدی�دة

  ١٩٩٣ـ

  ١٩٩٤ـ حمایة المستھلك في الفقھ االسالمي ـ دراسة مقارنة ـ مطبعة االمانة  

 لمل�ك ـ الح�ق ـ منش�اة المع�ارف ـ النظریات العامة في الفق�ھ االس�المي ـ نظری�ة العق�د ـ ا

  ٢٠٠٠ـ
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  ٢٠٠٠ـ احام المیراث بین الشریعة والقانون ـ منشاة المعارف  

  ٢٠٠٢ـ احكام المیراث بین الشریعة والقانون ـ منشاة المعارف  

  ٢٠٠٣ـ النظریة العامة في الفقة االسالمي ـ دار الجامعة الجدیدة  

  ٢٠٠٩ـ حمایة المستھلك ـ دار المطبوعات الجامعیة ـ  

  ـ�� العقوب��ات المالی��ة المترتب��ھ عل��ي ج��رائم االعت��داء عل��ي ال��نفس وم��ا دونھ��ا ف��ي الفق��ھ

  ٢٠١٠_االسالمي ـ دار المطبوعات الجامعیة 

  ٢٠١٠ـ العقوبة في الشریعة االسالمیة والقوانین الوضعیة ـ دار المطبوعات الجامعیة  

  دار الجامع�ة الجدی�دة ـ ـ� الم�دخل لدراس�ة الفق�ھ االس�المي ونظریات�ھ وقواع�ده الھام�ة ـ

٢٠١٣  

  ـ� احك�ام المی�راث والوص�یة والوق�ف ف�ي الفق�ھ االس�المي ـ دار المطبوع�ات الجامعی�ة ـ

٢٠١٣  

  ٢٠١٣ـ اصول الفقة االسالمي ـ دار الجامعة الجدیدة ـ  

  الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق االوالد في الفقة االس�المي والق�انون : ـ احكام االسرة

  ٢٠١٤مطبوعات الجامعیة ـ والقضاء ـ دار ال

 


