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  أحمـد كمـال أبوالمجـد. د  :    اإلســــــم

  .م 1930/  6/  28  :    تاريخ الميــالد
  مـتزوج وله إبنـان وثالث بنـات  :  الحالة اإلجتمـاعية

  
  :  الدرجـات العلمـية

  

  1950      جـامعة القـاھرة –ليسـانـس الحقـوق   *
  1951    جـامعة القـاھرة –دبلوم القانون العـام   *
  1952    جـامعة القـاھرة –دبلوم الشـريعة اإلسـالمية   *
  1958      جـامعة القـاھرة –دكـتوراة القـانون   *
  1959       –ماجسـتير فى القـانون المقـارن   *

      جامعة ميتشجان بالواليات المتحدة األمريكية 
  

  :الوظيفة الحالية 
  

  ) .جامعة القاھرة(ليـة الحقـوق أسـتاذ القـانون العـام بك  - 1
  .)2002-1980(رئيس المحكمـة اإلداريـة للبنـك الـدولى بواشـنطن قاضى و  - 2
  .محام أمام محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بمصر   - 3
  . )سابقا( نائب رئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان بمصر  - 4
  

  :أعمال وأنشـطة أخـرى 
  

  .عضـو مجمـع البحـوث اإلسـالمية باألزھـر الشـريف   - 1
  .عضـو المجمع الملكى لبحوث الحضارة اإلسالمية بالمملكة األردنية الھاشمية   - 2
  .عضـو الجمعية المصـرية لإلقتصـاد السـياسى والتشـريع   - 3
  ) .الرباط(عضـو أكاديمية المملكـة المغـربية   - 4
تى نظمھا األمين العام لألمم المتحدة لوضع تقرير شامل عن عضو لجنة العشرين ال  - 5

  " . 2001حوار الحضارات عام "
  .مفوض شئون حوار الحضارات بالجامعة العربية   - 6
  .عضو المنظمة العربية لحقوق اإلنسان   - 7
  .عضو المجلس القومى للمرأة   - 8
  .عضو مجلس األمناء لمكتبة اإلسكندرية   - 9
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  :جامعية الوظائف ال
  

ة  –فأستاذ  –فأستاذ مساعد  –مدرس القانون العام   * ام          بكلي انون الع فرئيس لقسم الق
  .جـامعة القـاھرة  -الحقوق 

  ).1979 – 1976(جامعة الكويت  –أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق والشريعة   *
  

  :األخـرى واألنشطة الوظائف 
  

  1971-1966    )واشنطن(الواليات المتحدة مستشار ثقافى لمصر فى   *
  1973-1971       وزير الشـباب لجمھـورية مصـر العـربية  *
  1975-1973       وزير اإلعـالم لجمھـورية مصـر العـربية  *
  1979-1977      عميد كلية الحقـوق والشريعة بجامعة الكويت  *
  مستشـار الشـئون القـانونية والدسـتورية   *

  1985-1979      مجلس الوزراء بدولة الكويت لولى العھد ورئيس  
  رئيس اللجـنة القـانونية لنظـر المنازعـات   *

  1985-1982    بين وكالة غوث الالجئين باألمم المتحدة والعاملين بھا
  رئيس منـاوب للجـنة القـانونية للتظلمـات  *

  1998-1991            ببنك التنمـية االفـريقى  
  

  :ية باللغة العرب –أھم المؤلفات 
  

  1960  القاھرة –الرقابة على دستورية القوانين فى الواليات المتحدة ومصر   *
   1964        القاھرة  –الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة   *
  النظام الدستورى لدولة اإلمارات العربية المتحدة  *

  1978    القاھرة –مركز الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية   
  1962          القاھرة –دراسات فى المجتمع العربى   *
  1988   دار الشروق –دراسات حول اإلسالم والعصر (حوار ال مواجھة   *
  1991          ) .دار الشروق –رؤية إسالمية معاصرة   *
  الشريعة اإلسالمية ودورھا فى تنظيم المعامالت التجارية الدولية  *

  القانون"جزء من دراسة بحث باللغة اإلنجليزية منشور ك(الحديثة   
  ) .الجزء األول –" التجارى العربى الحديث  

*  Graham & Trotman and International Bar Association, 1987.  
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