
 

 

 محمد سامى عبد الصادق االستاذ الدكتور/

         

 

 الدراسيــــة المـــؤهـــلات 

 

 كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف.  1993ليسانس الحقوق مايو  -

 كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جيداً. 1995ماجستير القانون الخاص مايو  -

 از. كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام ممت 2000كتوراه في الحقوق يونيه د -

 التـــــدرج الــوظيفـــــي  

 م. 1993معيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة  أكتوبر سنة  -

 م. 1995مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة أكتوبر سنة   -

 م. 2000مدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة  يوليو سنة   -

 م. 2007أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة  مارس سنة  -

 م. 2014أستاذ بقسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة القاهرة  مارس سنة  -

 . 2017حتى  2015مدير قسم الدراسة باللغة اإلنجليزية بكلية الحقوق األعوام من  -

 . 2018حتى أكتوبر  2017مدير مركز التعليم المدمج في الفترة من سبتمبر  -

دمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية  نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خ -

 . 2020لسنة   41رقم 

  



 

 

 الخبـــــرات الوظيفيـــــة 

المستشار القانوني لوزارة الدولة لشئون مجلس الشورى، ثم لوزارة الدولة للشئون القانونية   -

 م.  2008م وحتى عام 2003والمجالس النيابية منذ عام 

عضو اللجنة االستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات   -

(ITIDA)  م. 2006لسنة  58االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم   وزير السيدبموجب قرار  

عضو لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة اإلرهاب بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم   -

 م. 2006لسنة  477

القائم بإعداد رد الحكومة الرسمي على تقارير المجلس القومي لحقوق اإلنسان، سواء التقارير   -

م أو التقارير الخاصة باالنتخابات الرئاسية  2006/ 2005م و 2004/2005السنوية لألعوام 

 م. 2005والبرلمانية لعام 

  2010لسنة  3عضو لجنة إعداد المتطلبات التشريعية لخطة التنمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  -

 من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي للشئون االقتصادية. 

جرد وتسجيل مقتنيات المكتبة التراثية واألمالك وكافة مقتنيات الجامعة نة العضو القانوني بلج -

الصادر بتشكيلها قرار رئيس جامعة القاهرة رقم  األثرية والتاريخية في عموم مكتبات جامعة القاهرة

 م. 2017لسنة   1648

  324برقم رئيس لجنة صون وحماية أمالك الجامعة الصادر بتشكيلها قرار رئيس جامعة القاهرة  -

 م. 2019لسنة 

محكم معتمد لدى العديد من هيئات التحكيم الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال: مركز   -

التحكيم والوساطة بالويبو، ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومركز التحكيم التابع  

 لغرفة التجارة والصناعة بالكويت. 

  2018مواطنة وحقوق اإلنسان بالمجلس األعلى للثقافة عن األعوام من عضو لجنة القانون وال -

، وعضو لجنة التحكيم العليا الختيار الفائزين بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم  2020حتى 

 .  2018االجتماعية عن العام 



 

 

 الأنشطــــة الجامعيـــــة   

 . 2008حتى   2006جامعة القاهرة عن األعوام من  –د عام األنشطة الطالبية بكلية الحقوق رائ -

 م. 2007/2008جامعة القاهرة عن العام الجامعي  –عضو صندوق التكافل االجتماعي  -

 . 2007/ 2006عضو المكتب الفني لإلعداد الحتفال بمئوية جامعة القاهرة وذلك من العام الجامعي  -

  25ام على امتحانات التعليم المفتوح لجامعة القاهرة بمحافظة المنيا في الفترة من المشرف الع -

 م.  2008لسنة  92بموجب قرار رئيس الجامعة الصادر برقم  2008فبراير  10يناير وحتى 

عضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعتي القاهرة والسادات عن العام الجامعي  -

 م. 2014/2015

جامعة القاهرة عن العام الجامعي  –ة ضمان الجودة واالعتماد بكلية الحقوق مدير وحد -

2018/2019 . 

عضوية مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بمعهد البحوث االلكترونيات وبالمركز القومي للبحوث   -

 . 2019/ 2018االجتماعية والجنائية عن العام 

 شهـــــادات تقــديــــر  

الدكتور نعمان جمعة( في القانون المدني عن   –نقابة المحامين  –جوائز )سير ملكولم مكالريث  -

 . 1991العام 

 . 1992جائزة الدكتور/ محمد مصطفى القللي في القانون الجنائي عن العام الجامعي  -

 . 1993لجامعي الطالب المثالي على كلية الحقوق جامعة القاهرة للعام ا -

 . 1994جائزة العالمة عبد الرزاق السنهوري في القانون المدني المقارن بدبلوم الخاص عن العام  -

(  F. L. E. D ( بفرنسا، وذلك الجتياز دبلوم اللغة الفرنسية ).ANGERSشهادة جامعة ) -

 م. 1997

ر رسالة الدكتوراه "حقوق  جائزة مركز الوطن العربي للتنمية والترجمة والنشر واإلعالم، باختيا -

مؤلفي المصنفات المشتركة" للترجمة والنشر، ضمن مشروع تبني ألف كتاب هام من رسائل  



 

 

 الماجستير والدكتوراه في مختلف مجاالت العلم.

جائزة مقدمة من المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية باسم المرحوم األستاذ الدكتور/   -

، وذلك عن البحث المقدم 2004/2005بحث في مجال حقوق اإلنسان عن العام أحمد خليفة ألحسن 

 تحت عنوان "حقوق ذوي االحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون".

هذا باإلضافة إلى العديد من شهادات التقدير عن مختلف المشاركات بإلقاء المحاضرات في 

 المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية. 

 

 

 

 


