
 
 كلية الحقوق      

 شئون هيئة التدريس
          ******* 

 بيـــــــــــــــــــــــان                                                                                           

                                                          ال  للللمي  لليي  لساتاا  لل كاو/  سيا  محم  يييــى       باحل                                                                

 بقيم للقانون للاجا/ى وللبحرى بالكليـــــ       لدلافرغ  لساتاا                                                                

                                                               ************* 

 لليي  لساتاا  لل كاو/  سيا  محمــ  يييــــــى -لساتــــــــــم:

 بقيم للقانون للاجا/ى وللبحرى بالكلي  لدلافرغ  لساتاا  -للوظيفـــــ :

 32/2/9121/تاريخ الميالد

 -لل /جــــات للللميـــــــــــ :

 0باق ور جي  ج ل مع مرتب  للشرف للثاني   1958جامل  للقاهرة دو/ ماوو تن   -ييانس لحلقوقل -1

 0من جامل  با/وس  1959دبلو  للقانون لخلاص تن   -2

 0من جامل  با/وس    1962دبلو  للقانون لللا  تن   -3

 0جي  ج ل من جامل  با/وس  1969 6 28دكاو/له فى للقانون للاجا/ى فى  -4

 -ــائــــــــــــف :للوظـــــــ

          ****** 

  0 1960 10 14لىل  1958 9 15من وب مياي  مبجلس لل ول  فى لدل ة من   -1

 0 1969 7 29لىل  1960 10 15يضو بلث  جامل  لتيوط للحصول يلى لل كاو/له من فرنيا من  -2

 0( ) تا/وخ تفره بلثه لجلامل   1960 10 15ملي  باساقيا  لدلرجأه باجلامل  من  -3

 0 1969 10 27جامل  لتيوط ليابا/ل من  –م /س بقيم للقانون للاجا/ى بكلي  للاجا/ة  -4

 0 1976 12  27لتاا  مياي  بقيم للقانون للاجا/ى من  -5

 0    1988 6 27لتاا  بقيم للقانون للاجا/ى ليابا/ل من  -6

 0 1991 11 3تليني تيادته /ئييا لقيم للقانون للاجا/ى وللبحرى بالكلي  ليابا/ل من  -7

 0 1996 7 31ساى  1993 8 1تليني تيادته /ئييا جمللس قيم للقانون للاجا/ى بالكلي  ليابا/ل من  -8

 0 1999 3 13ساى  1997 2 15تليني تيادته /ئييا جمللس قيم للقانون للاجا/ى بالكلي  ليابا/ل من  -9

 0 1999 8 1لتاا  مافرغ بقيم للقانون للاجا/ى وللبحرى بالكلي  ليابا/ل من  -10

 2009  8 1تليني تيادته  لتاا  غري مافرغ بقيم للقانون للاجا/ى وللبحرى ليابا/ل من  -11

 0 2012 7 15ليـادة تليني تيادته لتاا  مافرغ بقيم للقانون للاجا/ى  بالكلي   ليابا/ل من  -12

 0ودل ة يا   2015 2 24ل /ئيس قيم للقانون للاجا/ى وللبحرى بالكلي  ليابا/ل من قيا  تيادته بايما -13

 و لك بناء يلى لساياذل/ لدلق   من تيادته باللمل كرئيس قيم 2015 2 24للغاء قرل/ لليي  لساتاا  لل كاو/  /ئيس لجلامل  فى  -14

 0  2015 5 4للقانون للاجا/ى وللبحرى  بالكلي  باا/وخ 

 

 يميـــــــ  للكليـــــــــ                                                                                                                                                                           

  

 محم  صافى د  0أ                                                                                                                                                                        


