
 
 كلية الحقوق      

 شئون هيئة التدريس
                                            بقـــــــــــــــــــان                                                                                      

 باحلاظة اظعؾؿقة ظؾسقد االدؿاذ اظدطؿور/ سؾى سؾد اظعال دقد امحد                                                                          

 بؼســـــم اظؼاغـــــون اظعــــــام باظؽؾقــــــــة ادلؿػرغ   االدؿاذ                                                                              

                                                                                                       *********** 

 اظسقد االدؿاذ اظدطؿور/ سؾى سؾد اظعال دقد امحـــــــد -االدـــــــــــم:

 بؼسم اظؼاغون اظعـــــام باظؽؾقــــــة عؿػرغ أدؿاذ -اظوزقػــــــة:

 29/11/1948 -تارؼخ ادلقالد :

 -اظدرجــــــات اظعؾؿقــــــة :

          ******* 

 0بؿؼدؼر جقد جدا  1972جاععة سني مشس دور عاؼو  -ظقساغس احلؼوق-1

 0بؿؼدؼر جقد جدا  1973سني مشس دور عاؼو  -دبؾوم اظؼاغون اظعام عن حؼوق-2        

 0دؼر جقدبؿؼ 1974دبؾوم اظؼاغون اجلـائى عن حؼوق سني مشس دور عاؼو - 3        

 0جقـــــد جــــدا عع عرتؾــــة اظشرف  بؿؼدؼر 1984" صى عارس دـة 1دطؿوراه اظدوظة صى اظؼاغون عن جاععة بارؼس "-4        

 -اظوزــــــائــــــــــف :

       ****** 

 0 1973وطقــل اظـائــــب اظعام عن ؼـاؼـــــــر -1

  10/11/1974جاععة سني مشس اسؿؾارا عن  –ق ععقــد بؼسم اظؼاغون اظعام بؽؾقة احلؼو -2

 0 21/4/1976عدرس عساســـد بؼسم اظؼاغون اظعام باظؽؾقــــة اسؿؾارا عن -3

 0 27/8/1984عدرس بؼسم اظؼاغون اظعام باظؽؾقــــة اسؿؾارا عن -4

 0 29/1/1991ادؿاذ عساسد بؼسم اظؼاغون اظعام باظؽؾقة اسؿؾارا عن -5

  0   31/3/1997اظعام باظؽؾقة اسؿؾارا عن  ادؿاذ بؼسم اظؼاغون-6

 . 1991ؼــــاؼــــر  – 1987سؿـــل عؾحؼـــــا ثؼــــاصقــــا جلؿفــــورؼـــة عصـــر اظعربقـــة بؾــــارؼس عن عــاؼو   -7

  0  1/8/2009تعقني دقادته ادؿاذا عؿػرشا بؼسم اظؼاغون اظعام باظؽؾقة اسؿؾارا عن  -8

 0 9/10/2012صى اظشعؾه االجنؾقزؼة رؾؼا ظؼرار  اظالئحة اظداخؾقة ظؾؽؾقة عن  ؼعقني دقادته -9

 .20/10/2013عى  اسؿؾارا عن شعؾه االجنؾقزؼة ظؾعام اجلاعاظ جملؾس ادارة عـسؼأدقادته   نيس -10

 .  2011حؿى  20/10/1993ظة اظؽوؼت(  اسؿؾارا عن ظؾدؼوان االعريى )ظدو ددؿوؼا سؿل خؾريا  -11

 سني سضو اظؾجـة اظعؾؿقة اظدائؿة ظؾؼاغون اظعام باجملؾس االسؾى ظؾجــاععات . – 12

 0 2014/ 2013اظددؿورؼن اظعاذرة  ظوضع اظددؿور ادلصرى سني سضو بؾجـة اخلرباء   -13

   22/9/2013اسؿؾارأ عن   دة اظؾغات واحلادب اآلىل باظؽؾقةسقني دقادته عدؼرا ظوح -14

 . 2012اظؽؾقــــــة عــــــن  سضـــــو جمؾـــــس -15

 وتؼسقــــــم اظدوائـــــــر . سقني  سضــــوا بؾجـــــــة وضــــــع ضـــــاغـــــون جمؾــــــس اظـــــواب وعؾــــاذــــــرة احلؼـــــوق اظسقــــــادقــــــة -16

 ــــــة اظشـــــــررـــــــة .اغؿـــــداب دقـــــــادتـــــــه ظؾؿـــــــدرؼـــــــس بؽؾقــ  -17

 اغؿـــــــداب دقـــــــادتــــــه ظؾؿــــــدرؼـــــــس بؽؾقــــــة اظعؾــــــوم االدارة اظؼــــــوات ادلسؾحـــــــة .  -18

 ــــــدرؼــــــس .اغؿــــــداب دقــــــــادتــــــــه سضـــــــوا جملؾــــــس تــــــادؼب أسضــــــاء ػقؽــــــة اظؿ -19

 اغؿــــــــداب دقـــــــادتـــــــه ظؾؿــــــدرؼـــــــس بفقؽــــــــة ادلــــــــواد اظــــــــووؼــــــــة .  -20

 سؿقــــــد اظؽؾقـــــــة                                                                                                                                                                                             

 

 حمؿد صاصى  ا.د /                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  



                                                                                                                  


