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  السفير الدكتور عبداهللا األشعل

  
  ١٩٤٥مواليد 

  نجليزية والفرنسيةيجيد العربية واإل
  :الشهادات الدراسية: أوالً

   من جامعة االسكندريةليسانس الحقوق -١
 بكالوريوس العلوم السياسية من اقتصاد القاهرة -٢

 )مارات العربيةالااتحاد : اموضوعه(ماجستير العلوم السياسية من اقتصاد القاهرة  -٣

تطبيق اجراءات القمع فى القانون الدولى : موضوعها. ( جامعة باريسمندكتوراه القانون الدولى  -٤
 )والداخلى

 )فوق الدكتوراه ( أكاديمية الهاي–دبلوم القانون الدولى العام  -٥

 للشاهد على انونيالمركز الق: موضوعها(هولندا / نمن جامعة ليددكتوراه القانون الدولى  -٦
 )يانون الدول القي فالمعاهدات

: موضوعها( من اقتصاد القاهرة )علوم سياسية(  الدولية والمنظماتدكتوراه القانون الدولي -٧
 ) األمم المتحدةالجزاءات غير العسكرية في

 . القانون والعلوم السياسيةذية من المجلس األعلى للجامعات فيدرجة األستا -٨

  : الخبرات العملية: ثانياً
   المؤتمر اإلسالميالمستشار القانوني لمنظمة -١
 الدولية والمعاهداتالقانونية مساعد وزير الخارجية للشئون  -٢

  الجامعات المصرية واألجنبيةأستاذ القانون والعلوم السياسية في -٣

  مصرمحام أمام المحاكم العليا في -٤

 بحقوق عين شمس يستاذ التحكيم الدول معتمد من وزارة العدل المصرية وأ ومحكميمحكم دول -٥

 حيث نشر مئات البحوث والدراسات ؛بحاثه عن القضايا العربيةأباته والمدافعين فى كتمن أشد ا -٦
  عشرات المؤتمرات الدولية وشارك في العربية واألجنبيةفى الدوريات المتخصصة

 ، في القانون الدوليلتزاماللمنها النظرية العامة فى القضايا القانونية أصدر أكثر من خمسين كتاباً  -٧
  لمكافحة اإلرهاب، الفكر القانوني والسياسيوالسودان والمحكمة الجنائية الدولية، القانون الدولى

ومنازعات مصر ، ي، مقدمة لدراسة القانون الدوليفى القرآن الكريم، القانون الجنائى الدول
ار كتاب  ويجري إصد.، وقضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدوليةالتحكيم التجاري الدولي



 ٢

فى الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن احتفالية القدس عاصمة للثقافة "  للقدسالمركز الدولي"
 .العربية

 عضو فى عدد كبير من الجمعيات العلمية المصرية والعربية والدولية -٨

 معظم الجامعات المصرية والعربية ومعهد الدراسات يأشرف وناقش عشرات الرسائل الجامعية ف -٩
 .العربية

   تنفذها السلطات المصرية واألمم المتحدة  والقضاء التياشترك فى برامج تدريب رجال النيابة -١٠
  )قيد النشر( الجوانب القانونية لموسوعة الدولة اليهودية ساهم في -١١
   الموسوعة العربية للعلوم السياسية بجامعة الكويتساهم في -١٢
ي يصدره ية اإلنسانية العربية الذلتقرير التنمالجانب القانوني أبحاث ساهم عدة مرات فى  -١٣

  .٢٠٠٩ ذلك التقرير األخير  بما في لألمم المتحدةالبرنامج اإلنمائي
تحاد المحامين  إطار انية لبعض المسجونين الفلسطينين في تقديم المنشورات القانوساهم في -١٤

   جميع ندواته العليمية السنوية، ولقاءاته المختلفةالعرب حيث يساهم في
  . لهلتنمية السياسية وأول مدير تنفيذيلبحرين لأسس معهد ا -١٥
  :الخبرة الدبلوماسية: ثالثاً

ابة أربعين عاماً في بعثات مصر في  وعمل قر١٩٦٨ عام التحق بالسلك الدبلوماسي المصري
 .ارة القانونية والمعهد الدبلوماسي معظم إدارات الديوان العام خاصة اإلدمختلف القارات كما عمل في


