
 

 

 

 

                                                                                  

 
 البيانات الشخصية:

 
 
 

 فاروق محمد محمود أحمد د/  .أ -االســــــــم  :

 م. 32/9/8991  -تاريــخ الميــالد :

 م.39/9/8998  -التعييـن :تاريــخ   

  8/2/8993  -:تاريخ استالم العمل  

   بقسم القانون المدنى أستاذ -:الوظيفــــــة

   -العنـــــــوان:
ـــل : ش كوجبب ا كونىببجم  جلببي كومل ببال قل ببج كوى بب     ا  ببج  –شببن ا كومبب    -العمـــــ

 كولن ف ج

  6كولىل ديج كولتفجع  ا شارع كوثان يج علارة رقم  /ش –كولنص رة  -المــــــنزل :

   -أرقـام التليفونات :
                  3323321-353-333 

                        3323329-353-333  

  333 -383-839331   -المحمـــول :

  -:اإلعارات  
أجازة  **كأستاذ زائر بسلطنة عمان 13/5/2002وحتى  4/2/2002أجازة لمدة ثالثة شهور اعتبارا من  -         

** أجاازة خاصاة  كأستاذ زائر بسلطنة عمان 5/3/2009وحتى  2/9/2002خاصة لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 

كأستاذ زائر بسلطنة عماان **  أجاازة خاصاة لمادة  2/5/2009وحتى  7/3/2009لمدة أربعة شهور اعتبارا من 

 كأستاذ زائر بجامعة عجمان  10/2/2009وحتى  3/2/2009ثالثة شهور اعتبارا من 

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 



 13/7/2030وحتى  3/9/2009فى الفترة من  بجامعة عجمان أجازة خاصة للعمل  **

  13/7/2033وحتى  3/2/2030** أجازة لمدة عام وذلك للعمل بجامعة قطر اعتبارا من 

   13/7/2032 وحتى 3/2/2033** أجازة لمدة عام وذلك للعمل بجامعة قطر اعتبارا من 

  13/7/2031وحتى  3/2/2032** أجازة لمدة عام وذلك للعمل بجامعة قطر اعتبارا من 

  13/7/2034وحتى  3/2/2031** أجازة لمدة عام وذلك للعمل بجامعة قطر اعتبارا من 

 13/7/2035وحتى  3/2/2034** أجازة لمدة عام وذلك للعمل بجامعة قطر اعتبارا من 

 13/7/2032وحتى  3/2/2035م وذلك للعمل بجامعة قطر اعتبارا من ** أجازة لمدة عا

 :المؤهالت العلمية         
 م بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف.3990ليسانس حقوق المنصورة دور مايو  -

  م بتقدير جيد.3991دبلوم القانون العام حقوق المنوفية أكتوبر  -
 م بتقدير جيد جداً.3994دور مايو دبلوم القانون الدولى حقوق عين شمس فى  -
 م بتقدير مشرف جداً 2000دكتوراه فى القانون الخاص من جامعة مونبليه بفرنسا يوليو  -

 :لتدرج الوظيفىا  
بتااري   950م بقارار رئايس الجامعاة رقام 3993/ 29/9معيد بقسم القانون الادولى الخااص اعتباارا مان  -

 م .21/33/3993

 م  . 39/30/3994الدولى الخاص اعتبارا من مدرس مساعد بقسم القانون  -

بتااااري   710م بقااارار رئااايس الجامعاااة رقااام 2000/ 23/9مااادرس بقسااام القاااانون الااادولى الخااااص اعتباااارا مااان  -

 م . 9/30/2000

 م  9/2/2002بتاري   3147م  بقرار رئيس الجامعة رقم 2002 /9/2مدرس بقسم القانون المدنى اعتباراً من  -

بتااااري   271بقااارار رئااايس الجامعاااة رقااام   2007 /29/4القاااانون المااادنى اعتباااارا مااان  أساااتاذ مسااااعد بقسااام -

 م10/4/2007

   2551  د/ رئيس الجامعة رقم 0مشرف على قسم القانون المدنى بكلية حقوق السادات بقرار السيد أ -

    35/9/2002بتاري  

 7/2/2032بتاري   531الجامعة رقم  د/ رئيس0بقرار أ 25/32/2032أستاذ بقسم القانون المدنى اعتبارا من  -

) باإلناببج عل د كومل ج                 

) 

أ.د/ }       

أبو الخير أحمد 

 {عطية  
 


