
 

 

 

 

                                        

                                                                                   

 

 

 
 عبد العزيز المرسى العزب حمودد/ .أ :االســــم

 5/4/05950: الميــالدتاريــخ 

بوظيفة مدرس بقرار رئيي  اجاممةية  م 51/2/5990: تاريخ التعيين

 م 51/5/5990( بتمريخ 723رقم )

 م53/4/5990:تاريخ استالم العمل

 .بقسم اجقمنون اجمدنى  متفرغ  ذأستم :   لوظيفــــــــــةا

لى                  شرفة ع يم اجم نة اجةل ئي  اجلا : ر

 االنتخمبمت اجقيمدات بمجكلية

: اجةميييد اجسييمبل جكلييية اجمقييو  بمدينيية   

 اجسمدات 

 المؤهالت العلمية:
 0م بتقدير جيد جدا 3791ليسانس حقوق جامعة عين شمس -5

 0م جامعة عين شمس بتقدير مقبول3793العليا فى القانون الخاص مايو  تدبلوم الدراسا -2

  0م جامعة عين شمس بتقدير جيد3792دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة اإلسالمية مايو  -1

  0م بتقدير جيد9/6/3797جامعة عين شمس  –دكتوراه فى الحقوق  -4

 التدرج الوظيفي : 
(بتناريخ 723د/رئني  الاامعنة ر)نم 0م بقنرار  أ51/2/5990اعتبارا منن مدرس بقسم القانون المدني  -5

 0م51/5/5990

بتنناريخ ( 525ر)ننم   م بقننرار رئنني  الاامعننة23/1/5999أسننتام مسنناعد بقسننم القننانون المنندني اعتبننارا مننن   -2

55/3/5999 
يخ ( بتننار977م  بقننرار رئنني  الاامعننة ر)ننم 22/5/2005أسننتام بقسننم القننانون المنندنى اعتبننارا  مننن  -7

 0م 24/5/2005
        1/9/2005(  بتاريخ 5970رئي  )سم القانون المدنى  بقرار رئي  الاامعة ر)م   -4
( بتاريخ 5133مشرف على كلية الحقوق جامعة المنوفية بالسادات بقرار رئي  الاامعة ر)م   -5

52/1/2001.   
بقنرار رئني   50/9/2001اعتبنارا  منن نندبا  لقيام بعمل عميد كلية الحقوق بمديننة السنادات ا   -1

   50/9/2001( بتاريخ  2235الاامعة ر)م   

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 



بقنرار رئني   53/9/2001اعتبنارا  منن نندبا  لقينام بعمنل عميند كلينة الحقنوق بمديننة السنادات ا -3

 ولمدة ثالث سنوات 50/9/2001( بتاريخ  2775الاامعة ر)م   

د/ رئي  الاامعة 0صدور )رار السيد أ  59/50/2001 رئي  )سم القانون المدنى اعتبارا  من  -1

   59/50/2001بتاريخ  2145ر)م    

د/ رئنني  الاامعننة ر)ننم 0بقننرار أ 5/1/2050أسننتام متفننرس بقسننم القننانون المنندنى اعتبننارا مننن  -9

  21/3/2050بتاريخ  5552

 5057د/ رئنني  الاامعننة ر)ننم 0بقننرار السننيد أ 29/9/2054عضننو مالنن  ال ليننة اعتبننارا مننن  -50

  9/2054/ 70بتاريخ 
ولميد    27/30/2032بتياري   3199بقيرار ريييس الجامعية ر ي   27/7/2032عضوية  مجلس الكلية لسييادت  اعتبيارا مين يد تجد -55

 عام 

 الدورات  
   2004 /29/55وحتى  23/55دورة مهارات العرض الفعال فى الفترة من  -

  1/52/2004وحتى  4/52دورة إدارة الو)ت وضغوط العمل فى الفترة من  -

  527/55/2004وحتى  55/52دورة المهارات اإلدارية فى الفترة من  -

 المؤتمرات  
 –العلمينة ل لينات الحقنوق العربينة باامعنة ى منوال  إسنماعيل ى بم نناس  المؤتمر السننو  السنابل للامعينة -

   2003 51-55وملك فى الفترة من  بالممل ة  العربية المغربية

 -الجوائز:
فى ماال ى العلنوم القانونينة ى بقنرار مالن  الاامعنة المنعقند بتناريخ  2001جائزة الاامعة التشايعية لعام  -

22/50/2001 

 عميد الكلية                    

ابو أ.د/    }                                                                        

 { الخير عطية
 
 

 

 


