
 
 كلية الحقوق      

 شئون هيئة التدريس
 بيــــــــــــــــــان                                                               *****     

 الدكتور/ ناجى عبد المؤمن محمد حسن االستاذ بالحالة العلمية للسيد                                 
 بالكلية  القانون التجارى والبحرى ورئيس قسم  ستاذ الا                                     

                                                                        ************* 
 د حســــنـــــــن حممـــناجى سيد ادلؤمـالدكًور/  االدًاذ السود -االســـــــــــــم:

 بالكلوة القانون الًجارى واليحـــرى  ورئوس قسم دًاذ الا -:ـــــــةلوظيفـا

 72/9/2997 -تاروخ ادلوالد:

 -: الدرجــات العلميـــــــة

 0بًقدور جود جدا   2991جامعة سني مشس دور ماوو  -لوسانس احلقوق  -2

 0بًقدور جود  2992جامعة سني مشس دور ماوو  –دبلوم القانون اخلاص  -7

 0بًقدور مقيول 2999مقارن من جامعة سني مشس دور ماوو  دبلوم قانون -3

 0 79/9/2993بفرنسا" بًقدور جود جــــدا مع تهنىة اللجنة فى  20دكًوراه فى احلقوق من جامعة باروس "  -1

 -الوظــــــــــائـــــــــف :
 0 72/22/2991معوــد بقسم القانون الًجـــــــــــارى واليحرى بالكلوة اسًيارا من   -2

 0 79/9/2999مدرس مساسد بقسم القانون الًجارى واليحرى بالكلوة اسًيارا من    -7

 0 32/9/2993مــــــــدرس بقســــم القانون الًجارى واليحرى بالكلوة اسًيارا من   -3

 0 79/9/7001ادًاذ مساسد بقسم القانون الًجارى واليحرى بالكلوة اسًيارا من    -1

 0  29/9/7002حًى   7001/ 29/20أ سمال رئاده  قسم القانون الًجارى واليحرى بالكلوة اسًيارا من قوام دوادته  ب -5

 0 79/9/7009ادًاذ بقسم القانون الًجارى واليحرى بالكلوة اسًيارا من    -9

   0  دلدة سام    25/9/7009تعوني دوادته  مدور ا دلركز احلادب اآلىل بالكلوة اسًيارا من  -2

 0 27/9/7025حًى  7020/ 20/ 29ركز  حقوق جامعة سني مشس للًحكوم اسًيارا من لعمل  مدورا دلاام دوادته بقو -9

 0  32/2/7021حًى  2/9/7023تكلوف دوادته لرئادة قسم القانون الًجارى واليحرى بالكلوة اسًيارا من  -9

 0  70/20/7023فى جملس ادارة الشعيه االجنلوزوة سوـن دوادتـه سضـو   -20

 0  73/7/7025حًـى  2/9/7021تعوني دوادته رئوسا جمللس قسم القانون الًجارى اسًيارا من  -22

 0و دلــدة ثـالث دنوات  27/7021/ 3دوادته سموـدا للكلوـة  اسًيارا من   تعوني -27

 . 29/9/7029حًى   5/5/7025ى بالكلوة اسًيارا من االذراف سلى جملس قسم القانون الًجارى واليحر -23

  0 7029/  7025سضـو مبجلس تأدوب أسضاء هوىة  الًدروس للعام اجلا معى سني دوادته  -21

 0االذراف سلـــــى جملس قسم قانــــون ادلرافعات بالكلوة     -25

 

 

 

 



 

 

 

 0 72/7/7022جبامعة سني مشس اسًيارا من  -سضو اللجنة الدائمة للوزائف القوادوة  سني دوادته  -29

 0 77/5/7022جبامعة سني مشس اسًيارا من   –سني دوادته سضو اللجنة الدائمة للوزائف القوادوة  -22

 ( من قانون إنشاء االكادميوة 1، اسماال قانونوا صرحيا لنص ادلادة ) سني دوادته لعضووه جملس إداره اكادميوة الشررة  -29

    29/2/7022بًاروخ           

 0  3/27/7022ـه بأسمال سمودا للكلوة اسًيارا من قوام دوادت -29

 . 7/1/7029تعوني دوادته سمود للكلوة دلدة ثالث دنوات أسًيار ا من   -70

سني دوادته سضو تشكول أدارة جملس الدرادات وأحباث ررق احلرورجامعة الشعب بيكني دلدة مخس دنوات اسًيار من  -72

2/2/7029  . 

جامعة سني مشس  أسًيارا من  –لس أدارة مركز الدرادات القانونوة واالقًصادوة بكلوة احلقوق تعني دوادته رئوس جم -77

 دلدة ثالث دنوات .  .  77/2/7070

 دلدة دنًوــن من تاروخ القرار  7070لسنــه  7099سني دوادته سضو باللجنه العلوا لالصالح والًشروع بقرار رئوس الوزراء رقم   -73

 .  32/20/7072حًى  2/1/7072قائم باسمال سمود الكلوة  اسًيار من  قوام دوادته - 71

 0 79/22/7072سوني دوادته رئوسا جمللس قسم القانون الًجارى واليحرى اسًيارا من  -75

 22/2/7072تعني دوادته سضو جلنة ادلراجعة الداخلوة لالئحة الكلوة اسًيارا من  -79

 

 ــةعميـــد الكليـ                                                                                                                                                                                                      
 

  

 محمد صافى/ د0ا                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                           

               


