
          
   

 
 

 

 

 

 د/ مصطفى عبد الحميد يوسف عدوى.أ.  االســــــــــــم:

 م.0991/ 9/  01: تاريــخ الميــالد

 م.01/0911/ 01: تاريخ  التعيين

 م.0/01/0911 تاريخ استالم العمل:

 ستاذ متفرغ بقسم  القانون المدني  أ :الوظيفــــــــــة

 الحقوق األسبق  ةعميد كلي                            

 المستشار القانوني األسبق لجامعة المنوفية                     

 العلمية:المؤهالت  
 م جامعة عين شمس.5791دور مايو  -ليسانس حقوق  -

 م عين شمس.5791دبلوم الشريعة االسالمية دور مايو  -

 م جامعة عين شمس.5795دبلوم القانون الخاص  -

 م جامعة عين شمس.5799دكتوراه فى الحقوق بتقدير جيد جيدا  -

 التدرج الوظيفى : 
( بتاريخ 977م بقرار رئيس الجامعة رقم : )59/51/5799اعتبارا من مدرس بقسم القانون المدنى -5

 م9/51/5799

( فى 751م بقرار رئيس الجامعة رقـم: )12/1/5771أستاذ مساعد بقسم القانون المدنى اعتبارا من  -1

 م.21/1/5771

( فى 771: )م بقرار رئيس الجامعة رقم12/6/5771قائم بعمل رئيس قسم القانون المدنى اعتبارا من  -2

12/6/5771. 

م بقرار رئيس الجامعة رقــم: 1/1/5777قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث اعتبارا من  -7

 م.1/1/5777( بتاريخ 5197)

م بقرار رئيس الجامعة رقم: 6/55/5777قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب اعتبارا من  -1

 م.51/55/5777( بتاريخ 967)

تجديد تعيين سيادته للقيام بعمل رئيس قسم القانون المدنى باإلضافة الى وكيل الكلية لشئون التعليم -6

 51/51/5771( فى 721رار رقم: )م ولمدة ثالث سنوات بالق12/6/5771والطالب اعتبارا من 

 م.7/5/5779يخ ( بتار16م بالقرار رقم: )19/51/5779أستاذ بقسم القانون المدنى اعتبارا من  -9

 57/5/5779( فى 96بالقرار رقم: ) 52/5/5779رئيس مجلس قسم القانون المدنى اعتبارا من  -9

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 



م ولمدة ثالث سنوات بقرار رئيس الجامعة 59/5/5779جامعة المنوفية اعتبارا من  –عميد كلية الحقوق  -7

 م.57/5/5779( بتاريخ 96رقم: )

بقرار رئيس  25/5/1115وحتى  1/5777/ 12فية اعتبارا من المستشار القانونى لجامعة المنو -51

 م.12/1/5777( بتاريخ 5616الجامعة رقــم: )

بقرار رئيس 52/5/1115تجديد تعيين سيادته رئيسا لقسم القانون المدنى لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -55

 م. 17/5/1115( بتاريخ 5215الجامعة رقم: )

 17/5/1112فى  572د/ رئيس الجامعة رقم 1لجامعة المنوفية بقرار السيد أرئيساً للمكتب القانونى  -51

( بتاريخ  1192بقرار رئيس الجامعة رقم)  55/7/1116تعيينه رئيساً لقسم القانون المدنى اعتباراً من  تجديد – 52

 59/51/1119وحتى  55/7/1116

  56/9/1152بتاريخ  172د/ رئيس الجامعة رقم 1أستاذ متفرغ بقسم القانون المدنى بقرار السيد أ -57

  

 عميد الكلية                                                    

أبو أ.د/ }      

 {عطية  الخير أحمد
 


