
 
 كلية الحقوق      
                ****** 

 بيــــــــــــــــان                                                                                           
 مد صافـى يودف الخيشالدكتور/ محاالدتاذ للديد مية بالحالة العل                                              

 الكلية  وعميـــددم القانون الدولى العام بق  االدتاذ                                                         
                                                                                          *********** 

 د صافى وــوســـف اخلقــــــشـــــور/ حمؿــــالدكً السًاذ ا دـــالسق -االســـــــم:

 وعؿقــد الؽؾقة  ؼســــم الؼانون الدوىل العامب اسًاذ   -الوظقػـــة:

 1971/ 3/8  -تاروخ ادلقالد :

 -الدرجــــــات العلميـــــــة:
            ******** 

 .ور جقد جدا مع مرتية الشرف بًؼد 1993جامعة عني مشس دور ماوو سـة  -لقسانس احلؼوق -1

 0بًؼدور جقد  1994دبؾوم الؼانون العام من جامعة عني مشس دور ماوو  -2

 0بًؼدور جقد جدا  1995دبؾوم الؼانون الدوىل  من جامعة عني مشس دور ماوو  -3

 ة فى " نانًـــر بعـوان شرط الدولة االوىل بالرعاو 10دكًوراه فى الؼانون الدوىل العام من جامعة" باروس  -4

 ـشر الرسالة بــــــــــدونبات االقًصادوة الدولقة دلصر بًؼدور مشرف جدا مع تفـىة الؾجـة والًوصقة ققاالتػا        

 0 9/2/2001تعدوــل بًاروخ          

 -الوظـــــــائـف :
        **** 

 0 30/10/1993من  اعًيارًامعقــد بؼســم الؼانون الدوىل العام بالؽؾقة  -1

 0 4/10/1995من  اعًيارًاالعام بالؽؾقة  الدوىل س مساعد بؼسم الؼانونمدر -2

 0 28/5/2001من  اعًيارًامدرس بؼسم الؼانون الدوىل العام بالؽؾقة  -3

 0 29/5/2006من  اعًيارًااسًاذ مساعد بؼسم الؼانون الدوىل العام بالؽؾقة  -4

 0 25/7/2006من  عًيارًااعضو شعية الضوابط العامة والًشروعات فى جمال اليحث العؾؿى  -5

  0  26/9/2011من  اعًيارًااسًاذ بؼسم الؼانون الدوىل العام بالؽؾقة  -6

 0  28/8/2017من  اعًيارًاؼسم الؼانون الدوىل العام بالؽؾقة ل ًا تعقني سقادته رئقس -7

 0  11/2/2018من  اعًيارًاققام سقادته بأعؿال وكقل الؽؾقة لشىون الدراسات العؾقا واليحوث  -8

 0ودلدة ثالث سـوات  2018/ 6/ 20من  اعًيارًاؽؾقة لشىون الدراسات العؾقا واليحوث  لؾتعقني سقادته وكقاًل -9

 0 22/11/2018من  اعًيارًا 2018/2019لؾعام اجلامعى عضو جمؾس تأدوب الطالب  -10

 اسًؽؿاال                19/6/2021وحًى  14/10/2018من  اعًيارًاؾؽؾقة لشىون الًعؾقم والطالب  لتعقني سقادته وكقاًل -11

 0دلــدة سقادتــه           



 

 

 0   16/8/2019 نـم اعًيارًاالب ـــــلؾجـة الدائؿة الًابعة جملؾس شىون الًعؾقم والط ًاتعقني سقادته رئقس -12

    ومجقع   دارة ادلـافذ الًجاروة باجلامعةًوحقد الؼقاسى العضو جلـة ادلـافذ جبامعة عني مشس وذلك لؾ -13

 0 18/8/2019من  اعًيارًاؽؾقات وادلعاهد الًابعة لؾجامعة ال

 ذة ادلساعدوـــن بًاروــــــــخ ـــــــذة واالساتلشغل وظائف االساتعضو الؾجـة العؾؿقة لػحص االنًاج العؾؿى  -14

       26/9/2019  0  

 .14/10/2018من  اعًيارًاعضو جمؾس ادارة الشعية االجنؾقزوة بالؽؾقة  -15

 0   14/10/2018من  اعًيارًادارة الشعية الػرنسقة بالؽؾقة جمؾس إعضو  -16

  لؾؽؾقةوحلني تعقني عؿقد 20/6/2021ققام سقادته بعؿل وكقل لؾؽؾقة لشىون الًعؾقم والطالب اعًيارا من  -17

 0دلدة ثالث سـوات   30/10/2021تعقني سقادتـه عؿقدا لؾؽؾقة اعًيارامـن  -18

 0ودلدة عــــــــام  16/11/2021ن الدوىل العام بالؽؾقــة اعًيارا من ققـام سقادته باالشراف عؾى قسم الؼانو -19

 

 عميـــــد الكليـــــــــة                                                                                                                             
 

 محمــد صافــىد/ 0أ                                                                                                                                    


