
 

 السيرة الذاتية

 للدكتور / أسامة حمزة محمود عبدالفتاح

جامعة حلوان –بكلية الحقوق  العام ىالقانون الدول المحاضر بقسم  

 واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

 

-: البيانات الشخصية -أوال   

: أسامة حمزة محمود عبدالفتاح اإلسم  

25/10/1985: تاريخ الميالد   

الحالة اإلجتماعية : متزوج –الديانة : مسلم  –: مصري الجنسية   

       

القانون الدولي العام  : ـ التخصص الدقيق                    : قانون عام  التخصص العام 

   

    ـ: ثانيا ـ المؤهالت العلمية

  جيد جدا"" "بتقدير 2007 ، دورمايو حلوانـ ليسانس الحقوق من كلية الحقوق ـ جامعة  

  2009 طنطاـ جامعة  القانون الدولي العام ـ دبلوم الدراسات العليا فى  

وهذان  ، 2012 حلوانـ دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من كلية الحقوق ـ جامعة 

    لدرجة الماجستير فى القانون الدبلومان معادالن

ـ دكتوراه الفلسفة فى الحقوق تخصص قانون دولى عام من كلية الحقوق ـ جامعة حلوان 

عام بالتعاون مع كلية القانون جامعة ريتشموند بوالية فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية 



الحماية الدولية لممتلكات الشعوب وموضوع رسالة الدكتوراه "بتقدير ممتاز  2016 

  المنهوبة "

 

   

    ـ: ثالثا ـ البعثات العلمية

  2013 /15/12لمدة عامين من  الواليات المتحدة األمريكيةبعثة إشراف مشترك إلى  ـ

بوالية فرجينيا  –بجامعة ريتشموند  اهرإلعداد رسالة الدكتو 30/11/2015 إلى  

 

    ـ: رابعا ـ البرامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

سكندرية (حلوان و اإل ى) جامعت     مهارات العرض الفعالـ برنامج    

   

  ـ برنامج مهارات اإلتصال الفعال

   

) جامعة حلوان(       ىقيادة الفريق البحثـ برنامج    

   

سكندرية (نظم إدارة المراجع البحثية  ) جامعة اإلـ برنامج   

   

سكندرية (جامعة اإل معايير الجودة في العملية التعليمية     )ـ برنامج   

 

سكندرية (برنامج أخالقيات المهنة  ) جامعتي حلوان واإل-  

 

سكندرية (برنامج الجوانب المالية والقانونية ) جامعة اإل-  

 المهارات اإلضافية 

  حاصل على الرخصة الدولية للحساب اآللىICDL 

  حاصل شهادة اللغة اإلنجليزيةIELTS 

 



  ـ: ـ التدرج الوظيفى خامسا

     

وحتى  24/3/2008 نالحقوق ـ جامعة حلوان م بقسم القانون الدولى العام ، بكليةمعيد ـ 

2/7/2012   

2/7/201  نمدرس مساعد بقسم القانون الدولى العام ، بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان م-  

27/9/2016حتي   

وحتى  27/9/2016 بقسم القانون الدولى العام ، بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان من ـ مدرس

  تاريخه

   

 -العلمية:ـ المؤلفات  سادسا

   باللغة العربية

) المكتبة المركزية ، جامعة حلوان ، مكتبة   الحماية الدولية لممتلكات الشعوب المنهوبةـ 

 الرسائل (

المسؤولية عن الحماية بين النظرية والتطبيق  ) قيد النشر( -  

)مؤتمر كلية الحقوق   الدولية المسؤولية وتدابير التعبير حرية ضمانات بين اإلعالم -

( 2018جامعة عين شمس   

 باللغة االنجليزية

- An introduction to the law of international organizations (A UNIVERSITY HANDBOOK 

FOR THE USE OF LAW STUDENTS)    

- General Principles of Public International Law (A UNIVERSITY HANDBOOK FOR THE 

USE OF LAW STUDENTS)     

 

 

 



ـا ـ المقررات التى أقوم بتدريسها :سابع   

   

واالنجليزية العربية باللغتين ـ القانون الدولى العام بجميع فروعه   

   

واالنجليزية العربية باللغتين ـ قانون التنظيم الدولى والمنظمات الدولية   

   

واالنجليزية العربية باللغتين ـ القانون الدولى للبحار   

          

واالنجليزية العربية باللغتين ـ القانون الدولى العام مع التعمق للدراسات العليا   

   

 العربية باللغتين والمنظمات الدولية مع التعمق للدراسات العليا ـ قانون التنظيم الدولى

ةواالنجليزي    

-:الخبرات العملية   

 –الفرقة األولى شعبة اللغة  –ر المنظمات الدولية باللغة اإلنجليزية تدريس مقر -

2017- 2016الفصل الدراسى الثانى   كلية الحقوق جامعة حلوان  

الفرقة الثانية شعبة اللغة اإلنجليزية  –ر القانون الدولى العام باللغة اإلنجليزية تدريس مقر -

 .كلية الحقوق جامعة حلوان  2018- 2017الفصل الدراسى األول  –

الفرقة األولى شعبة اللغة اإلنجليزية  –ر المنظمات الدولية باللغة اإلنجليزية تدريس مقر -

 .كلية الحقوق جامعة حلوان  2018- 2017الفصل الدراسى الثانى  –



باألكاديمية العربية فرقة األولى ال –ر المنظمات الدولية باللغة اإلنجليزية تدريس مقر -

 . 2019- 2018 ولالفصل الدراسى األ – للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة

 – كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  الرابعةالفرقة  – مادة حقوق اإلنسانتدريس مقرر  -

 . 2017- 2016 ثانىالفصل الدراسى ال

 –جامعة حلوان   ربية الرياضيةكلية الت ثانيةالفرقة ال –اإلنسان تدريس مقرر مادة حقوق  -

 . 2019- 2018الفصل الدراسى الثانى 

    ـ: ـ وسائل اإلتصال ثامنا

أسامة حمزة محمود عبدالفتاح دكتور/   

  مدرس القانون الدولي العام

  كلية الحقوق ـ جامعة حلوان

  عين حلوان ـ حلوان ـ جمهورية مصر العربية

المنزلت   :00203596432  

 00201114854169 : محمول

e-mail: osama_ham@hotmail.com  


