المستشار الدكتور محمد عبد المجيد اسماعيل
نائب رئيس مجلس الدوله المصري  ،الحائز على جائزة الدوله فى القانون
زميل المجمع الملكى للمحكمين الدوليين بالمملكه المتحده
مستشار قانوني بهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بمملكة البحرين

 نائب رئيس مجلس الدولة المصري ( الدرجة المالية للوزير بجمهورية مصر العربيةمنذ صدور قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيينه في .)8002 / 6/ 51
-

عمل بجميع أقسام مجلس الدولة المصري منذ عام  3991وحتى اآلن .عمل مستشا ارً
لوزير البترول المصري (  ، ) 8008 – 800ومستشاراً لقطاع اإلستثمار المصري ( – 8002
 ، ) 8006ومستشاراً لوزير التجارة والصناعة المصري (  .) 8002 – 8006كما عمل باللجنة
القضائية للتظلمات من مكتب براءات اإلختراع بأكاديمية البحث العلمي بمصر  ،وفقاً لقانون الملكية
الفكرية ،في الفترة من  8008وحتى . 8006

ال للنائب العام بجمهورية مصر العربية (.) 3991-3993
 عمل وكي ً مستشار بهيئة التشريع واإلفتاء القانوني – مملكة البحرين(  -3131وحتى اآلن).– محكم دولي في منازعات العقود الدولية.
 الحائز على جائزة الدولة في القانون العام من جمهورية مصر العربية ( ، )8055وهي أعلي جائزة علمية قانونية في العالم العربي منذ عام . 5512
-

أستاذ ممتحن للدكتوراه بالجامعات البريطانية ) ، (University of Hullو جامعة
القاهرة  ،والجامعات العربية.

-

زميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين بالمملكة المتحدة حيث اجتاز اختبارات
الزمالة للمجمع الملكي للمحكمين الدوليين بلندن أعوام8055 ، 8050 ، 8005
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و هو القاضي الوحيد في جميع الهيئات القضائية العربية الحاصل على هذه الدرجة
العلمية ( .تعتبر الزمالة أعلى مؤهل في التحكيم الدولي في العالم).
 أستاذ زائر( )8052بمعهد ماكس بالنك للقانون الخاص الدولي والمقارن(Max-) ، Planck Instituteهامبورج ( ،في موضوعات التحكيم الدولي في عقود
اإلنشاءات الدولية) وهو أكبر مركز بحثي في العالم.
 عضو المجموعة البحثية بجامعة  Science Poالفرنسية العريقة في موضوع'Globalization and 'Le Contrat Administratif
 شارك ببحث  Book Chapterبمركز ماكس بالنك ألبحاث القانون العام والدوليبهايدلبرج بألمانيا) ، (Max-Planck Instituteوهو المشروع البحثي الذي تتواله
اآلن جامعة أمستردام منذ مطلع عام . 8051
 إجتاز اختبارات العضوية الكاملة و المساعدة للمجمع الملكي للمحكمين الدوليينبالمملكة المتحدة في مطلع عام  3113بالمملكة المتحدة.
 أستاذ زائر وضيف متحدث بجامعة لندن  ،كلية الدراسات الشرق أوسطية )(SOAS ،لطلبة الدراسات العليا عن أثر العولمة الثقافية القانونية على دول العالم العربي.
(نهاية نوفمبر .)8052
 محاضر بمركز القاهرة اٌإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي  ،وبغرفة البحرين لتسويةالمنازعات

 ، BCDR-AAAوأستاذ زائر بجامعة القاهرة  ،واألكاديمية الملكية

للشرطة بمملكة البحرين لطلبة الماجستير.
 حصل على الدكتوراه في الحقوق بعنوان " عقود األشغال الدولية " في مايو 8000من جامعة القاهرة بأعلى تقدير في الئحة الكلية  ،وقد قضى من فترة البحث ثماني
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عشر شه اًر (عام ونصف) طالباً للبحث العلمي للدكتوراه بجامعة لندن – المملكة المتحدة
(،وقد تخلل فترة البحث عدة زيارات لفرنسا بجامعة باريس للبحث العلمي) .
حصل على الماجستير في الحقوق من جامعة القاهرة عام . 3993 حصل على الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة عام  3911وكان الطالبالمثالي للكلية لهذا العام.
 مؤلفاته في العالم العربي وأوروبا: قام بتأليف ونشر ثالثة كتب محكمة في اوروبا باإلنجليزية  ،إثنين في المملكةالمتحدة ( ) 1122 ، 1122للدراسات العليا  ،وواحد بألمانيا ()1122ثمرة التعاون
مع مركز ماكس بالنك ألبحاث القانون الخاص والمقارن في هامبورج .إشترك معه
في تأليف الكتاب األخير الباحثة رانيا عادل قورة.
( مؤلفاته في أوروبا من األجزاء المقررة لطلبة الدراسات العليا بالجامعات البريطانية
وجامعات كندا والواليات المتحدة)
 نشر العديد من األبحاث ( خمسة أبحاث) بالمملكة المتحدة وألمانيا بالدوريات ذاتالتصنيف العالمي في مجال العقود الدولية.
-

قام بنشر وتأليف خمسة كتب في بيروت  ،أربعة منها في موضوعات التحكيم الدولي
وعقود الدولة ذات الطبيعة الدولية  ،ومؤلف واحد في القانون الدستوري.
ألف مؤلفا ً للصحافه بالتعاون مع دار المعارف فى مصر  ،وعلم العالقات الدوليه ،
وكتب مقدمة هذا المؤلف األستاذ الدكتور  /يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري
بحقوق القاهرة.
نشر بحثا ً باإلنجليزية بمجلة القانون واإلقتصاد وهي الدورية العلمية الصادرة عن كلية
الحقوق بجامعة القاهرة منذ عام . 0391
عضو هيئة التحرير والقائم باعمال رئيس التحرير بمجلة القانونية وهي أول دورية
علمية قانونية محكمة بمملكة البحرين واألكثر إنتشاراً بدول مجلس التعاون الخليجي.
نشر بحثا ُ باإلنجليزية بمجلة "القانونية" وهي دورية قانونية محكمة تصدر عن هيئة
التشريع واإلفتاء القانوني بمملكة البحرين.
ألف ونشر كتابا ً في مصر كان موضوع رسالته للدكتوراة عام  0111في عفود
األشغال الدولية .
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-

-

نشر العديد من األبحاث بالعربية بالدوريات العربية كمجلة التحكيم العربي ومجلة
قضايا الدولة وغيرهما.
كان نتيجة خبراته القضائيه وخبراته الدوليه فى البحث العلمى والتأليف وحصوله على
جائزة الدوله وزمالة المجمع الملكى ببريطانيا أ ن دعته جامعة لندن كأستاذ محاضر
وضيف شرف متحدث لطلبة الدراسات العليا فى نوفمير . 0109
عمل محاضراً بمركز القاهره االقليمى للتحكيم التجارى الدولى لسنوات طوال ،
ومحاضراً بغرفة البحرين لتسوية المنازعات BCDR-AAA
مثل مصر وشارك فى العديد من المؤتمرات الدوليه بأوروبا واألمم المتحدة  ،والواليات
المتحده األمريكيه  ،وجامعة الدول العربيه على مدى عشرين عاما ً.
شارك باسهامات كثيره للصحافه المصريه والعربيه منذ أكثر من عقد من الزمان  ،يه
السيما جريدتى األهرام واألخبار المصريتين اليوميتين  ،ومجلة أكتوبر والعديد من
الصحف وتحديداً فى القانون الدستورى  ،منذ عام . 2002
ضيف دائم متحدث بالتليفزيون المصرى باإلنجليزية والعربية  ،والقنوات الفضائيه
االنجليزيه والعربيه  ،منذ عام  ، 0119فى موضوعات علم العالقات الدوليه ،
والقانون االقتصادي الدولي  ،والقانون الدولي  ،والقانون الدستوري  ،والتحكيم الدولي
 ،والقانون العام  ،وموضوعات الصحافه العالميه.
المستشار اسماعيل يمارس رياضة التنس التى تعلمها منذ طفولته بانتظام  ،ومقيد بإتحاد
التنس المصرى
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