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 ة الذاتيةرالسي

 للسيد األستاذ الدكتور/ نبيل إبراهيم سعد عوض

 أستاذ القانون المدني المتفرع

 أوالً: بيانات شخصية: 

 21/1/1945:   تاريخ الميالد -
 بحيرة  -:  الدلنجات محل الميالد -

 ثانياً: الحالة العلمية: 

 في الحقوق من جامعة االسكندرية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة على درجة الليسانس  حصل سيادته
 . 1969الشرف الثانية عام 

 1973على دبلوم القانون الخاص من جامعة االسكندرية بتقدير جيد جدًا عام  حصل سيادته . 
 1974من جامعة االسكندرية بتقدير جيد جدًا عام  العامعلى دبلوم القانون  حصل سيادته. 
 الدراسات المتعمقة في العالقات االقتصادية الدولية من كلية الحقوق على دبلوم  حصل سيادته- 

 .15/10/1979جامعة ديجون بفرنسا بتقدير جيد بتاريخ 
 جامعة ديجون بفرنسا  -درجة دكتوراه الدولة في القانون المدني من كلية الحقوق على  حصل سيادته

 .16/12/1980بتقدير مشرف بتاريخ 

 :الحالة الوظيفيةثالثاً: 

 جامعة اإلسكندرية في  -في وظيفة معيد مكلف بقسم القانون المدني بكلية الحقوق  عين سيادته
4/9/1969 . 

 26/9/1972إلى  14/7/1970الخدمة العسكرية في  أدى سيادته . 
 جامعة االسكندرية اعتبارًا من  -في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم بكلية الحقوق  عين سيادته

2/11/1974 . 
  جامعة االسكندرية اعتبارًا من  -عين سيادته في وظيفة مدرس بذات القسم بكلية الحقوق

31/3/1981 . 
 جامعة االسكندرية اعتبارًا  -اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد بذات القسم بكلية الحقوق  منح سيادته

 . 22/2/1986من 
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 بقرار السيد أ.د. رئيس  2/12/1989عتبارًا من مستشارًا قانونيًا للجامعة لمدة عام ا  عين سيادته
 . 2/12/1989في  870الجامعة رقم 

 جامعة االسكندرية اعتبارًا من  -اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بذات القسم بكلية الحقوق  منح سيادته
26/5/1992 

 30/1/1999مدير لمركز الدراسات والبحوث القانونية في  عين سيادته . 
 9/9/1999جامعة االسكندرية في  -ق رئيسًا لقسم القانون المدني بكلية الحقو  عين سيادته  ،

8/9/2002.  
 حتى سبتمبر  2001من سبتمبر عضوًا باللجنة الدائمة لترقية األساتذة المساعدين  عين سيادته

 ، من2004
 2008وحتى  2004عضوًا باللجنة الدائمة لترقية األساتذة من  عين سيادته . 
 15/8/2000وكياًل للكلية للدراسات العليا والبحوث اعتبارًا من  هعين سيادت . 
 2003إلى شهر يونيو  15/5/2001وكياًل للكلية لشئون التعليم والطالب اعتبارًا من  عين سيادته. 
 1/9/2003جامعة اإلسكندرية اعتبارًا من  -رئيسًا لقسم القانون المدني بكلية الحقوق  عين سيادته  

 .22/1/2005إلى 
 .2012حتى 1/5/2009عين سيادته مديرًا تتنفيذيًا لمركز ضمان الجودة بالكلية . 
 حتى اآلن.  1/9/2003مستشارًا قانونيًا للجامعة اعتباًر من  عين سيادته 
  .يشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه 
 ن ولطلبة من البلدان العربية الشقيقة ناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه للطلبة المصريي

 )السعودية والكويت والجزائر وليبيا واألردن(
  .حكم العديد من األبحاث لمجالت علمية محكمة في الكويت واإلمارات واألردن ومصر 
  اشترك في العديد من اللجان العلمية لترقية األساتذة في كل من اإلمارات واألردن وفلسطين والكويت

 . والسعودية

 رابعاً: بيانات أخرى:

 . 30/6/1989حتى  1/9/1984أُعير لجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية عن الفترة من  سيادته

 1994حتى  1989يعمل استاذًا زائرًا بجامعة بيروت العربية اعتبارًا من  سيادته . 
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 استاذ ورئيس قسم القانون  1998 -1994إلى جامعة بيروت العربية اعتبارًا من  أعير سيادته
 المدني بكلية الحقوق. 

 وحتى اآلن.  1998يعمل استاذًا زائرًا بجامعة بيروت العربية اعتبارًا من  سيادته 
  عمل سيادته استاذًا زائرًا بجامعة اإلمارات العربية المتحدة في الفصل الدراسي األول عام

2004/2005 . 
 2007استاذًا زائرًا بجامعة اإلمارات العربية المتحدة في الفصل الدراسي الثاني  عمل سيادته . 
 قام بتأسيس الجمعية المصرية للقانون المدني وجمعية الهندسة والقانون.  سيادته 
 ساهم في العديد من الندوات والمؤتمرات وهي كاالتي: سيادته-  

ترأس الجلسة األولى في مؤتمر "حقوق المرأة في مصر والدول العربية" المنعقد بفندق فلسطين يومي  -
 . 2010ديسمبر  1-2

 . 2011ديسمبر  22-21اشترك في مؤتمر "الثورة والقانون" المنعقد في فندق فلسطين يومي  -
 الجوائز العلمية: -
  .1993لمدنى حصل سيادته على جائزة الدولة التشجيعية فى القانون ا -
 اللجان العلمية ولجان التحكيم: :خامسا   -
 .2004- 2001عضوًا في اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة المساعدين  عين سيادته -
وحتى  2004عين سيادته عضوًا فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين  -

2013. 
 .2019وحتى  2013من عين سيادته فى قائمة المحكمين  -
 اإلشراف واالشتراك فى التحكيم لرسائل الماجيستير والدكتوراه سادسا : -
اإلشراف على العديد من رسائل الماجيستير والدكتوراه للطلبة المصريين وللطلبة من البلدان العربية  -

بالرسائل التى أشرف الشقيقة السعودية ، الكويت ، الجزائر ، ليبيا ، األردن ، لبنان:) مرفق قائمة 
 عليها(.

 ناقش العديد من رسائل الدكتوراه والماجيستير فى مصر وفى الدول العربية. -
حكم العديد من األبحاث لمجليات علمية محكمة فى الكويت ، اإلمارات ، األردن ، العراق ، مصر ،  -

 فلسطين.
من األمارات ، واألردن ، الكويت ،  اشترك سيادته فى العديد من اللجان العلمية لترقيىة األساتذة فى كل -

 فلسطين ، السعودية.
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 سابعا : الندوات و المؤتمرات العلمية : -
نظمتها كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -مؤتمر "الملكية الفكرية" -

WIPO  إلمارات العربية المتحدة. بملتقى أسرة الجامعة بالعين با 2007فبراير  27-26في الفترة من 
 8-6المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر، مؤتمر أسواق األوراق المالية والبورصات في الفترة من  -

 بغرفة تجارة وصناعة دبي باإلمارات العربية المتحدة.  2007مارس 
وظبي بمبنى غرفة تجارة وصناعة أب 2007اكتوبر  24-23مؤتمر "حماية المستهلك" في الفترة من  -

 اإلمارات العربية المتحدة.  -فرع العين
في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  1980لسنة  8مؤتمر " إضاءات على قانون العمل االتحادي" رقم  -

مدينة  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة -، تنظمه كلية القانون 2008نوفمبر  25-24خالل الفترة  
 العين. 

 27-26في مصر بين الواقع االقتصادي والتنظيم القانوني" خالل الفترة  مؤتمر " المشكلة العقارية -
 ، نظمته كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية.2008أكتوبر 

دراسة مقارنة في القانون الفرنسي  -الضمانات الشكلية لفصل العامل في عقد العمل غير محدد المدة -
"اضاءات على قانون العمل االتحادي المصري اإلماراتي، بحث منشور في كتاب صادر عن مؤتمر 

، تنظمه 2008نوفمبر  25-24في دولة اإلمارات العربية المتحدة، خالل الفترة  1980لسنة  8رقم 
 مدينة العين. -جامعة اإلمارات العربية المتحدة -كلية القانون 

منشور في  -القواعد الموضوعية -مالمح حماية المستهلك في مجال االئتمان في القانون الفرنسي -
كلية القانون بجامعة اإلمارات  -2007أكتوبر  24-23بحوث ندوة حماية المستهلك خالل الفترة من 

 . 15ص -العربية المتحدة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ووزارة االقتصاد
مؤتمر بحث منشور في كتاب صادر عن  -دراسة مقارنة -الطبيعة القانونية التفاق التمويل العقاري  -

أكتوبر  27-26"المشكلة العقارية في مصر بين الواقع االقتصادي والتنظيم القانوني" خالل الفترة  
 ، نظمته كلية الحقوق جامعة االسكندرية. 2008

، مؤتمر الجوانب الجديدة للتنظيم االستثناءات والقيود على حق المؤلف في المجالين العادي والرقمي -
نوفمبر  19-17لفكرية الذي نظمته كلية القانون بجامعة الشارقة في الفترة من القانوني لحقوق الملكية ا

2009 . 
مؤتمر االتجاهات التشريعية الحديثة في  -نظرة انتقادية لنظام التحكيم في منازعات العمل الجامعية -

ق بفند 2010مارس  11-10نظمته كلية الحقوق جامعة االسكندرية في الفترة من  -التنظيم القضائي
 فلسطين بالمنتزة. 
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في كتاب مقاصد الشريعة والعلوم  193-147ص مالمح من مقاصد الشريعة في القانون المدني  -
 . 2011مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي  -مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية -القانونية

ية ومن في حكمهم كنموذج( غياب الحماية القانونية الفعالة كمظهر لالتجار بالبشر)عمال الخدمة المنزل -
المؤتمر الدولي حول مكافحة االتجار بالبشر في لبنان "الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني" الذي 
نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية ومركز حقوق اإلنسان في حقوق بيروت العربية بالتعاون مع 

 .2011يناير  4-3ي نز هوبكنز بالواليات المتحدة األمريكية في يومو جامعة ج
نحت رعاية وزارة األوقاف والشئون الدينية  2013مؤتمر تطور العلوم الفقهية بمسقط عمان أبريل  -

 العمانية) ورقة بحثية بعنوان التعويض عن فسخ الخطبة(.
  المحاضرات: -

ألقى مجموعة من المحاضرات في مركز االسكندرية للتحكيم والخدمات القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق 
  -في الموضوعات اآلتية: 2011، 2010جامعة اإلسكندرية في عام 

 اتفاق التحكيم.  -
 االلتزام بإعادة التفاوض  -
 صيغ العقود.  -
 نظام السالمة والصحة المهنية في قانون العمل المصري.  -
 ألقى مجموعة من المحاضرات في معهد المحاماة في االسكندرية ودمنهور.  -

 ً   -المؤلفات: ثامنا

 1982منشاة المعارف  -التأمينات العينية والشخصية . 
 دار  -كلية اآلداب -دروس في التشريعات االجتماعية وعلم االجتماع القانوني لطلبة قسم االجتماع

 . 1983المعرفة الجامعية 
 1983دار المعرفة الجامعية   -المدخل في القانون لطلبة كلية التجارة 
 1985منشأة المعارف  -القانون الزراعي . 
 1985منشأة المعارف  -التنازل عن العقد . 
 1985منشأة المعارف  -لتضامن ومبدأ عدم افتراض التضامنا . 
 1990دار المعرفة الجامعية  -الجزء األول نظرية العقد -مصادر االلتزام -النظرية العامة لاللتزام 
  
 1990منشأة المعارف  -نحو قانون خاص باالئتمان. 
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 1990مجلة كلية الحقوق  -الشرط الجزائي في القانون المدني المصري والقانون الفرنسي الحديث 
  
 1991دار المعرفة الجامعية  -الضمانات غير المسماه . 
 1991دار المعرفة الجامعية  -نحو قانون لإلفالس المدني . 
 1991مجلة كلية الحقوق  -ظاهرة التكرار في القانون الخاص . 
 1992دار المعرفة الجامعية  -أحكام االلتزام. 
 1993دار المعرفة الجامعية  -جارالملكية واإلي -القانون الزراعي . 
 بيروت  -دار النهضة العربية مصادر وأحكام االلتزام في التشريعات العربية والقانون اللبناني

1994 
 1994بيروت  -دار النهضة العربية -االثبات في المواد المدنية . 
 1994بيروت  -دار النهضة العربية -نظرية الحق . 
  بيروت  -دار النهضة العربية -القانون المصري والقانون اللبنانيالحقوق العينية األصلية في

1994 
 1997دار النهضة العربية بيروت  -البيع -الجزء األول -العقود المسماه . 
  الخاص  15/11/1997قيود وتنظيم اإليجار المفروش على حكم المحكمة الدستورية العليا في

لسنة  49( من قانون 40روشًا طبقًا لنص المادة )بإلغاء حق المستأجر في التأجير من الباطن مف
المجلد األول يوليو  -العدد األول -كلية الحقوق جامعة بيروت -مجلة الدراسات القانونية .1977
 . 247، ص1998

 1998دار النهضة العربية بيروت  -اإليجار -الجزء الثاني -العقود المسماه . 
  ً1999منشأة المعارف  -الشفعة علمًا وعمال. 
 1999، منشور في مطبوعات منشأة المعارف قيود وتنظيم اإليجار المفروش . 
 2000دار المعرفة الجامعية  -الحقوق العينية واألصلية أحكام ومصادر . 
 2000توزيع منشأة المعارف  -طبعة ثانية مزيدة ومنقحة -أحكام االلتزام -النظرية العامة لاللتزام . 
  2000دار المعرفة الجامعية  -كلية التجارة وكلية السياحة والفنادقلطلبة  -المدخل إلى القانون . 
 2000، دار المعرفة الجامعية نظرية الحق . 
 2000توزيع منشأة المعارف  -التبعية وغير التبعية -التأمينات الشخصية . 
 2001توزيع منشاة المعارف  -البيع -الجزء األول – العقود المسماه 
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  توزيع منشاة المعارف  -الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة -مصادر االلتزام -امالنظرية العامة لاللتز
2001 . 

 2001منشأة المعارف  -طبعة ثانية مزيدة ومنقحة -الضمانات غير المسماه . 
 2001منشاة المعارف  -طبعة ثانية مزيدة ومنقحة -التضامن ومبدأ عدم افتراض التضامن . 
 2001منشاة المعارف  -قحةطبعة مزيدة ومن -التنازل عن العقد . 
 2002منشأة المعارف  -أحكام ومصادر -الحقوق العينية األصلية. 
 2003منشاة المعارف  -اإليجار في القانون المدني وتشريعات اإليجارعقد  -العقود المسماه . 
 2003، منشاة المعارف نطاق تطبيق االمتداد القانوني لعقود إيجار المساكن . 
 دار الجامعة الجديدة.  2002/2003 -الطبعة الثالثة -أحكام االلتزام 
 دار الجامعة الجديدة.  2003/2004 -الطبعة الثالثة -مصادر االلتزام 
 2003دار الجامعة الجديدة  عقد البيع -العقود المسماه . 
 2004دار الجامعة الجديدة  -الطبعة الثانية -التأمينات العينية . 
 2004دار الجامعة الجديدة  -الطبعة الثانية -ير التبعيةالتبعية وغ -التأمينات الشخصية . 
 بمناسبة مرور مائتي عام على صدور التقنين المدني  -التطور في ظل الثبات في قانون االلتزامات

بحث منشور في مجلد خاص صادر بمناسبة مائتي عام على صدور قانون نابليون عام  -الفرنسي
 جامعة بيروت.  -كلية الحقوق  -2004

 2004، بحث منشور في مطبوعات دار الجامعة الجديدة التطور في ظل اثبات في قانون التزامات . 
 2004دار الجامعة الجديدة  -الطبعة الثالثة -التنازل عن العقد . 
 2004دار الجامعة الجديدة  -الطبعة الثانية -نحو قانون لإلفالس المدني . 
  دار  -طبعة ثانية منقحة -المساكن من حيث األشخاصنطاق االمتداد القانوني لعقود إيجار

 . 2004الجامعة الجديدة 
  2006دار الجامعة الجديدة  -الطبعة الرابعة -نظرية الحق -المدخل إلى القانون . 
 2006 -دار الجامعة الجديدة -الملكية كوسيلة للضمان . 
 2006 -دةدار الجامعة الجدي -الطبعة الخامسة -التأمينات العينية والشخصية . 
 2007الطبعة الثالثة  -مصادر االلتزام -الجزء األول -النظرية العامة لاللتزام . 
 2007 الطبعة الثالثة -اإليجار -العقود المسماه . 
  2017دار المعرفة الجامعية  –التضامم وعدم إفتراض التضامن. 
 2017دار المعرفة الجامعية  -التنازع عن العقد. 



8 
 

 2017دار المعرفة الجامعية  - الضمانات غير المسماه. 
   2017دار المعرفة الجامعية  -الشفعه علما  وعمال. 
 2017دار المعرفة الجامعية  التبعية وغير التبعية. -التأمينات الشخصية. 
 2017دار المعرفة الجامعية  -نحو قانون خاص باالئتمان. 
 .2017دار المعرفة الجامعية  مالمح حماية المستهلك فى مجال االئتمان فى القانون الفرنسى. 
  2018دار الجامعة الجديدة  –نظرية القانون  –المدخل إلى القانون. 
  2018دار الجامعة الجديدة  -التأمينات العبينية والشخصية. 
  2019دار الجامعة الجديدة  -الحقوق العينية األصلية. 
  للتقنين المدنى  2016مع المستحدث فى تعديالت  –مصادرااللتزام  –النظرية العامة لاللتزام

 .2019دار الجامعة الجديدة  –الفرنسى 
  للتقنين المدنى  2016مع المستحدث فى تعديالت  -أحكام االلتزام –النظرية العامة لاللتزام

 .2019دار الجامعة الجديدة  –الفرنسى 

 مؤلفات باللغة الفرنسية: 

 La Smspansina dans l’execution du contrat Thèse Dijon 1980. 
 La strategie do developpement et les investissements étrangers En Egypte 

Dijon 1979. 
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