بدعم من

السيرة الذاتية
د  /عبد الحميد منصور
المؤهالت العلمية:

جامعة القاهرة –كلية حقوق

دكتوراه في القانون التجاري 2012

جامعة القاهرة –كلية حقوق

دبلوم العلوم االدارية 2006

جامعة القاهرة –كلية حقوق

دبلوم القانون الخاص 2005

جامعة الزقازيق –كلية الحقوق

ليسانس حقوق 1994

الخبرة العملية:
 مستشار قانوني – الشركة الكويتية لالستثمار – الكويت.
 عضو اللجنة القانونية – اتحاد شركات االستثمار – الكويت.
 محام بالنقض والدستورية واإلدارية العليا  -مصر.
 خبرة عملية أكثر من 20سنة في شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي.
 خبرة في منازعات أسواق المال أكثر من  20سنة.
 محكم ضمن قائمة المحكمين لدى البورصة المصرية.
 خبير ضمن جدول الخبراء لدى البورصة المصرية.
 محكم لدى مؤسسة التحكيم التجاري الدولي والمحلى لدول الشرق األوسط (مصر)
 المشاركة في وضع بعض القواعد واالجراءات واألنظمةة واألليةات واألدوات المسةتحدةة
في سوق رأس المال والمطبقة من خالل شركة مصر للمقاصة
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 المشاركة في إعداد مسودة مشروعات قوانين ولوائح تنفيذية لقوانين ذات عالقة بسوق
رأس المةال المصةري ،مثة قةانون االيةداع والقيةد المركةزي لةووراق الماليةة ولالئحتةه
التنفيذية ،وقانون الصكوك المصري
 محاضةةر فةةي المةةؤتمرات والةةدورات التدريبيةةة التةةي تعةةدها جريةةدة دنيةةا الفلةةوس ،بش ة ن
القضاء االقتصادي ومشكالته وما يتعلق بمنازعات سوق المال ،والتحكيم (مصر).
 محاضر في بعض الدورات التدريبية التي يعدها مركز المصرية الدوليةة للتحكةيم الةدولي.
(مصر)
 محاضر في بعض الدورات التدريبية التي تعدها شركة مصر للمقاصة( .مصر)
 عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي -عضةو الجمعيةة المصةرية لالقتصةاد السياسةي
واإلحصاء والتشريع -عضو لجنة الشئون السياسية– نقابة المحامين.
التدريب:
Icas – Advance certification in regulatory compliance – 
international compliance and anti-money laundering society
UK
 االلتزام الرقابي ومكافحة غس األموال – مركز دراسةات االسةتثمار – اتحةاد شةركات
االستثمار – الكويت.
 الجامعةةةأل ايمية يةةةأل رالقةةةااين رالاعةةةاشر مةةةال اثمةةةا ةةةي ا ا سةةةا ا – ال وةةةة
– LEADERSHIP DEVELOPMENT WORKSHOP
 تطبيق االستراتيجيات الناجحة – فندق جميرا – الكويت .
 دورات فةةةي اللاةةةة اإلنجليزيةةةة – مركةةةز فولبرايةةةت  -معهةةةد لاةةةات القةةةوات المسةةةلحة
المصري.
 دورات .Team-Decision Making and Problem -Leadership Skills
 buildingلدى الارفة التجارية األمريكية(مصر ).
 دورات في صياغة العقود باللاة اإلنجليزية  -دورة تدريبية في قانون الشيك – دورة
تدريبيةة فةي بورصةة األوراق الماليةة – دورة فةي اإلنةدماجات والحيةازات -دورة
تدريبية في المشاك العملية في اإلفالس والتصفية .دورات تدريبية فةي قةانون العمة
والت مينات–برنامج الجوانب القانونية لوجور  -التطبيقات العملية للصكوك.
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 دورات متعددة في مجةال التحكةيم :دورة تدريبيةة فةي التحكةيم  -الوسةائ الحديثةة فةي
ح منازعات االستثمار  -دورة متعمقة إلعداد المحكم -التحكةيم فةي منازعةات سةوق
المةةال والبورصةةة –المشةةاركة فةةي الملتقةةى الثقةةافي حةةول اجةةراءات التحكةةيم التجةةاري
الدولي –
والتحكيم االلكتروني وةقافة استخدام الوسائ التكنولوجية الحديثةة – التحكةيم فةي عقةود
البترول -التحكيم الدولي والجرائم اإللكترونية وجرائم أمن المعلومات.
المشاركة في مؤتمر القضاء االقتصادي الثالث (الحلول العملية للمشكالت االقتصةادية) –
المشاركة في مؤتمر الحلول العملية للنزاعات والمشكالت االقتصادية.
 أصول المرافعة وتنمية مهارات المحامين  -تنمية الموارد البشرية تطبيقةات مهةارات
االتصال.
 جرائم الحاسب األلى واإلنترنت  -المشاركة في المؤتمر االقليمي حول إعداد أخصائي
أمن المعلومات ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
 دورات فةي الشةةهر العقةةاري والملكيةة العقاريةةة –حجيةة المحةةررات اإللكترونيةةة فةي
اإلةبات.
المؤلفات والبحوث
 -1شةةةركة اإليةةةداع والقيةةةد المركةةةزي لةةةووراق الماليةةةة فةةةي سةةةوق رأس المةةةال المصةةةري – دار
النهضة العربية –2012
 -2التحكيم في منازعات سوق المال – دار النهضة العربية 2014
 -3شركة اإليداع والقيةد المركةزي لةووراق الماليةة فةي سةوق رأس المةال المصةري –الطبعةة
الثانية  -دار النهضة العربية –2014
 -4الصكوك ما لها وما عليها – دار النهضة العربية – 2015

2

