
 
 كلية الحقوق      

 شئون هيئة التدريس
                                                    ـــ       

 بيـــــــــــــــــــــان                                                                                     

 امحدباحلالة العلمية للسيد الدكتور/ عاطف عبد احلميد حسن                                                          

 بالكليـــة قسم القانون ادلدنـــىب متفــــرغ   ستاذا                                                          

                                                                                                    --------- 

 امحد السيد الدكتور/ عاطف عبد احلميـــــد حســــــــن -االســــــــــــم :

 بالكليــــة .انون ادلدنى م الققسب متفـــــرغ  استاذ -لوظيفــــــــة:ا

 28/8/1955 -تاريخ ادليالد:

 -الدرجــات العلميـــــــــــة:

 0بتقدير جيد جدا  1977جامعة عني مشس دور مايو  -قو ليسانس احل -1

  0بتقدير جيد   1978دور اكتوبر    -جامعة عني مشس –كلية احلقو   –دبلوم القانون اخلاص  -2

  0بتقدير جيد 0 1979دور مايو  -جامعة عني مشس -كلية احلقو   –دبلوم القانون ادلقارن  -3

  0وذلك فى االقسام العملية   1985حتى  1980الفرتة من قام بالتدريس فى مادة القانون ادلدنى فى  -4

 0بتقدير جيد جدا  18/10/1991من جامعة نانت بفرنسا فى  –دكتوراه فى احلقو   -5

 -الوظائـــــــــــف :

           ****** 

 0 11/1977/ 10اعتبارا من  -جامعة عني مشس  –معيد بقسم القانون ادلدنى بالكليـــةاحلقو  -1

 0 6/12/1980اعتبارا من  -جامعة عني مشس  -رس مساعد بقسم القانون ادلدنى بالكليةمد -2

 0  30/12/1991جامعة عني مشس  اعتبارا من -مدرس بقسم القانون ادلدنى بالكلية-3 

      0 31/3/2003استاذ مساعد بقسم القانون ادلدنى بالكلية اعتبارا من   -4

 0 26/1/2009اعتبارا من  بالكلية  استاذ بقسم القانون ادلدنى -  5

 0 28/11/2010حتى  19/10/2010قيـام سيادته بالعمل مديرا دلركز الدراسات القانونيه واالقتصادية بالكلية اعتبارا من   -6

 0  29/7/2012حتى  27/3/2012يعيني سيادته مديرا  الداره احملكمـة التدريبيـة بالكلية  اعتبارا من  -7

    0  31/7/2013حتى  6/9/2012يعيني سيادته مديرا الداره احملكمة التدريبية بالكلية اعتبارا من  -8

 تاريخ بلوغ سيادته  27/8/2015حتى  7/10/2013تعيني سيادته رئيسا جمللس قسم القانون ادلدنى بالكلية اعتبارا من  -9

     0السن القانونى للمعاش      

      0 30/7/2014حتى  19/10/2013را للمحكمة التدريبية بالكلية اعتبارا من يعيني سيادته مدي -10

 0لبلوغ سيادته السن القانونية للمعاش 27/8/2015حتى  10/2/2015تعيني سيادته وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من  -11

 02015/ 27/8اعتبارمن تعني سيادته استاذ متفرغ بقسم القانون ادلدنى بالكلية-12

 20/10/02016وحتى 21/10/2015تعني سيادته مديرالدارة احملكمة التدربية اعتبارا من-13

 0  20/10/2017حتى  19/10/2016تعيني سيادته مديرا الداره احملكمة التدريبية  اعتبارا من   -14

                                                                                                                                                                                       31/10/2018حتى  1/11/2017تعيني سيادته مديرا الداره احملكمة التدريبية  اعتبارا من      -15 

 عميد الكليــــــــة                                                                                                                                                             

 أ. د حممد صافى                                                                                                                                                      

       



  
                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 


