
  

 كلية الحقوق      
 شئون هيئة التدريس

     ******* 
   بيــــــــــــــــــــــان                                                                                                        

 ب متولى الستاذ الدكتور/ ربيع أنور فتـــح البــــابالحالة العلمية للسيد ا                                                 
 بالكلية ـامقســم القانون  العــــــمتفرغ باستاذ                                                                      
                                                                                                   ************ 

 مًوىل السود االدًاذ الدكًور/ ربوــع انور فًح اليــــــــــاب -االدـــــــــــم :

 بالكلوة قســم القانـون العــــــام مًفرغ بادًاذ  -الوظوفــــــة:

 4/2/0591تاريخ الميالد/ 
 -الدرجــــات العلموــــــة:

          ******** 

 0بًقدوــــر جوـد جــــدا  1972جامعة القاهرة عام  -لوسانس احلقوق -1

 0بًقدور جود جدا  1973دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة عام  -2

 0بًقدور جوـــــد  1974دبلوم العلوم االداروة من جامعة القاهرة عام  -3

                             0 بًقدور جود جــدا     27/6/1981دكًوراه فى احلقوق من جامعة رن بفرنسا اعًيارا من  -4

 -:ــــــائــــــــفظالو

  ****** 

 0 19/10/1972جامعة القاهرة اعًيارا من  –معود بقسم القانون العام بكلوة احلقوق  -1

   0 4/9/1974جامعة القاهرة اعًيارا من  –مدرس مساعد بقسم القانون العام كلوة احلقوق  -2

 0من جامعة القاهرة    1975/  1/5العام بالكلوة اعًيارا من نقل مدردا مساعدا بقسم القانون  -3

 0   29/6/1982مدرس بقسم القانون العام بالكلوة اعًيارا من  -4

 . 26/6/1989الكلوة اعًيارا من ادًاذ مساعد بقسم القانون العام ب -5

 بدون مرتب . 31/8/1991ى حً 29/9/1990اعًيارا من  90/91اعارة دوادتهة للعمل جبامعة قطر ملدة عام اجلامعى  -6

 عام تانى . 31/8/1992حًى  1/9/1991اعًيارا من  91/92جتدود اعارة دوادته للعمل جبامعة قطر ملدة عام اجلامعى  -7

  31/8/1995حًى  1/9/1994اعًيارا من  94/19995جتدود اعارة دوادته للعمل جبامعة قطر للعام  -8

  31/8/1996حًى  1/9/95اعًيار امن  95/1996اجلامعى جتدود اعارة دوادته للعمل جبامعة قطر للعام  -9

 تاروخ تسلم العمل . 1/7/1996على ان وصرف مرتية اعًيار امن   30/6/1996انهاء اعارة دوادته اعًيارا من  -10

 0   23/12/1996ادًاذ بقسم القانون العام بالكلوة اعًيارا من  -11

 0ملدة ثالث دنوات   1/8/2001تعوني دوادته وكوال للكلوة لشىون الًعلوم و الطالب اعًيارا من -12

 ملدة ثالث دنوات  1/8/2004جتدود تعوني دوادته وكوال للكلوة لشىون الًعلوم والطالب اعًيارا من  --01

 0 20/8/2007تعوني دوادته رئوسا جمللس قسم القانون العام بالكلوة اعًيارا من  --14 

اعًيارا من  2007/2008دفر دوادته فى اجازة خاصة كادًاذ زائر جبامعة اليحرون بدولة اليحرون خالل الفصل الدرادى  -15 

 بدون مرتب  30/6/2008حًى  27/2/2008

  0 31/7/2010حًى  24/9/2008دوادته رئوسا جمللس قسم القانون العام بالكلوة اعًيارا من تعوني   --16

 0  1/8/2010وني دوادته ادًاذ مًفرغ بقسم القانون العام بالكلوة اعًيارا من تع -17



     0  2012/ 27/8حًى    15/2/2012قوــام دوادتــه باالذـراف علـى االدارة العامـة للشىـون القانونوـة باجلامعـة اعًيارا من  -18

حًى  28/8/2012عة بريوت العربوة ملدة عام جامعى اعًيارا من اعارة دوادته للعمل بكلوة احلقوق والعلوم السوادوة جبام -91 

 بدون مرتب . 27/8/2013

 27/8/2014حًى  28/3/2013جتدود اعارة دوادته للعمل جبامعة بريوت العربوة ملدة عام تانى اعًيار من  -21

 بدون مرتب من جامعة عني مشس .

 . 28/6/2014وتاروخ ادًالم العمل بالكلوة اعًيار امن  27/6/2014من  اعًيارًا انهاء اعارة دوادته جبامعة بريوت -21

 

 

 عميــــد الكليـــــة                                                                                                                                                                            

 

  محمد صافىأ . د /                                                                                                                                                                     
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 

 

  

 


