سيرة ذاتية

األسم /أ .د .سعيد السيد قطب قنديل.
تاريخ الميالد .1969/2/21 /
الجنسية  /مصري.

الوظيفة  /أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة طنطا.
محامي بالنقض والدستورية واالدارية العليا.

محل اإلقامة/محافظة الغربية– طنطا– ش النحاس – برج اإلمام الشافعي – الدور التاسع.
تليفون  ( 040/3400404 /منزل ) –  (002 01203035825محمول ) .

البريد اإللكتروني. sdkandil2006@yahoo.com :
اللغة  /الفرنسية ( إجادة تامة ) – اإلنجليزية ( جيد ).
الكمبيوتر  /إجادة تامة.
مع ا ح ل اي ا ا مهمااة ميميااة ا عم ا مستش ا ح ل
اابحران.

بهيئااة ااتشااراال اء ت ا ن اا ا ليل

مم ااة

ميبي اابحران0097339303713 :
اامؤهالت ااع مية:

 – 1ليسانس حقوق دور مايو  1990بتقدير جيد جداً مععع مرت ععة الشععر – كليععة الحقععوق جامعععة

طنطا (األول على الدفعة).

 – 2دبلعوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو  – 1991كلية الحقوق جامعة طنطا.

 – 3دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور مايو  – 1992كلية الحقوق جامعة القاهرة.

 – 4دكت ععوراي ف ععي الق ععانون بتق ععدير مش ععر ج ععداً م ع جامع ععة ب ععاريس  ( 1الس عربون ) فرنس ععا بت ععاريخ
.2000/12/6

ااتدحج اايظيف :

 – 1معيد بقسم القانون الخاص بالكلية اعت ا اًر م .1990/10/10

 – 2مدرس مساعد بقسم القانون الخاص بالكلية اعت ا اًر م .1992/9/27
 – 3مدرس بقسم القانون المدني بالكلية اعت ا اًر م .2001/2/21
 – 4أستاذ مساعد بقسم القانون المدني بالكلية اعت ا اًر م .2007/7/31
 -5أستاذ بقسم القانون المدني بالكلية اعت ا اًر م .2012/7/31

 – 6اعي ععر للعم ععل مستش ععار ق ععانوني بش ععزون مجل ععس ال ععو ار – دائع عرة الش ععزون القانوني ععة – مملك ععة
ال حري اعت ا ار م  1يناير .2006
 -7مستشار قانوني بهيزة التشريع واالفتا القععانوني بمملكععة ال حعري بموجععب األمععر الملكععي رقععم
 39لسنة .2009

 -8رئععيس وحععدة التفتععيي الفنععي بجهععا ق ععا ا الدولععة بععو ارة العععدل والشععزون االسععالمية واألوقععا
بمملكة ال حري .
 -9أعير في مهمة قومية للعمل بهيزة التشريع واالفتا القععانوني بمملكععة ال حعري مع بدا ععة ينععاير
 2018حتى تاريخه.

 -10محكع ععم باللجنع ععة العلميع ععة الدائمع ععة لترايع ععة األسع ععاتقة واألسع ععاتقة المسع ععاعدي للقع ععانون الخع ععاص
بجمهورية مصر العربية.
 -11انت ععدت لت ععدريس عق ععدي البي ععع واال ج ععار ب باد مي ععة الش ععرطة بجمهوري ععة مص ععر العربي ععة للع ععام
الجامعي .2018/2017

اامؤاف ت ااخ صة:

 – 1رسالة دكتوراي باللغة الفرنسية بعنوان :الت مي – المسزولية ضد أخطار التلوث.
 – 2النظرية العامة لاللتزام ( مصادر االلتزام ).
 – 3اإلث ات في المعامالت المدنية.
 – 4قانون البيزة.

 – 5آليات تعويض األضرار البيزية.
 – 6التوايع االلكتروني بي التدويل واالقت اس.
 – 7المسزولية المدنية لشركات الت مي في ضو عقدي الت مي والوكالة.
 – 8الوكالة في مجال الملكية الفكرية.
 – 9إنها عالقة العمل في المنشآت العمالية الصغيرة.
 – 10المسزولية العقد ة في مجال المعلوماتية ( اإلشكالية الخاصععة ب ععمان العيععب الخفععي وعععدم
المطابقة ).

 -11الت ثير المتكامل للمسزولية التقصيرية على الحقوق الشخصية.
 -12مش ععكالت تع ععويض ح عوادث الس ععير ب ععي اس ععتهدا
الم اشر المحدود.
 -13الوعد بالعقد بي اجتهاد الفقه وتطويع الق ا .
 -14عقدي اال جار والت مي .
 -15عقد البيع باللغة الفرنسية.
 -16عقد اإل جار باللغة الفرنسية.

 -17مقدمة القانون باللغة الفرنسية.

التغطي ععة الش ععاملة وع ععدم كفا ععة التع ععويض

اامؤتمرات ااند ات:

 أسععتاذ محاضععر بععالملتمر الععدولي الععقي نظمتععه جامعععة اإلسععكندرية بعن عوان ح حما ععة البيزععةضرورة م ضروريات الحياة ح  10 – 8مايو .2001

 أسععتاذ محاضععر بععالملتمر الععقي نظمتععه كليععة الحقععوق بجامعععة طنطععا بعنعوان ح قععانون البيزععةبي الواقع والم مول ح .2001/3/25
 أستاذ محاضر بالععدورة التدريبيععة للمحععامي وأع ععا الجمليععات األهليععة التععي نظمهععا مركععزحابي للحقوق البيزية ،المنيا 28 ،د سمبر .2004/1/1 – 2003

 أستاذ محاضر للتدري ات العملية لمادة الحاسب اآللي لطالت كليععة الحقععوق جامعععة طنطععاأعوام .2004 ،2003 ،2002 ،2001
 -أستاذ محاضر بالدورات التدريبية لع وات المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية.

 اس ععتاذ محاض ععر بمعه ععد الد ارس ععات الق ععائية والقانوني ععة ب ععو ارة الع ععدل والش ععزون اإلس ععالمية،مملكة ال حري .

منا عات قانون العمل
دورات ت هيل المحكمي
صياغة العقود

صياغة صحف الدعاوى ومقكرات الدفاع
منا عات الملكية والحيا ة
 المشاركة في اللجنة الدولية لتعديل إتفااية لندن لحما ة البيزة ال حريععة مع التلععوث (مملكععةال حري  6 – 4فبراير .)2007

ااد حات ااتدحابية:

 حاصل على دورة إعداد المعلم الجامعي م كلية التربية جامعة طنطا ،يوليو .1994 حاص ععل عل ععى ال ععدورة التدريبيع ععة لراس ععا مج ععالس إدارة وأع ع ععا الجملي ععات األهلي ععة التع ععينظمه ععا االتح ععاد اإلقليم ععي للجملي ععات األهلي ععة بمحافظ ععة الغربي ععة ف ععي الفت عرة  12-10ين ععاير
.2004
 حاص ععل عل ععى دورات تدريبي ععة لتنمي ععة مه ععارات وق ععدرات أع ععا هيز ععة الت ععدريس بالجامع ععاتالمصرية والتي تنظمها و ارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك الدولي وهي كالتالي:
 – 1مهارات مناهج وطرق التدريس الحديث.
 – 2مهارات العرض الفعال.
 – 3مهارات التفكير.
 – 4مهارات طرح األسزلة.
 – 5مهارات رعا ة الش ات.
 -6دورة التخطيط االستراتيجي.
 -7دورة إعداد ال حوث والمشروعات التنافسية.
 -8دورة تكنولوجيا االتصاالت.
 -9دورة اإلدارة الجاملية.
 -10دورة نظم الجودة.
 -11دورة أخالايات المهنة.
 -12دورة نظم وتقييم االمتحانات.
 -ع و الجملية المصرية لالقتصاد واإلحصا والتشريع السياسي.

