
 
 كلية الحقوق      

 شئون هيئة التدريس
 بيـــــــــــــــــــان                                                                   

  دامحباحلالة العؾؿية لؾسيد االستاذ الدكتور/ سيد امحد حمؿود                                                         

 بالؽؾيــــــــةات ـــانون ادلرافعـــــق بؼسممتػرغ  استاذ                                                                  

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

 امحد الدكتور/ سيد امحــــــد حمؿــــــــــود تاذ االسالسيد -االســــــــــم:

 بالؽؾيــــــــــةات ـــــانون ادلرافعــــــؼسم قب متػرغ  استاذ -الوظيػـــــة:

 1953/ 9/8  -تاريخ ادليالد :

 -الدرجــــــــــات العؾؿيــــــــــة:

  0"بتؼدير " جيد جدا  1975جامعة عني مشس دور مايو  -ليسانس احلؼوق-1

  0بتؼدير مؼبـول  1978دبؾوم الؼانون اخلاص جامعة عني مشس دور مايو  -2

 0بتؼدير جيد  1979جامعة عني مشس دور مايو  –دبؾوم الؼانون ادلؼارن  -3

 0بتؼدير جيد  1987جامعة " رن بػرنسا " عام  -دبؾوم الؼانون اخلاص من كؾية احلؼوق -4

 0بتؼدير جيد جدا مع مرتبه الشرف  22/6/1990نسا فى دكتوراه فى الؼانون اخلاص من " فر -5

     -الوظــــــــائـــــــف :

 21/1/1976بالؽؾيــة اعتبارا من معيــد بؼسم قانون ادلرافعــات -1    

 0 2/10/1979مدرس مساعد بؼسم قانون ادلرافعات بالؽؾية اعتبارا من  -2

 0 28/10/1990ا من مدرس بؼسم قانون ادلرافعات بالؽؾية اعتبار -3 

 0 22/4/1996استاذ مساعد بؼسم قانون ادلرافعات بالؽؾية اعتبارا من  -4

  0  29/10/2001استاذ بؼسم قانون ادلرافعات بالؽؾية اعتبارا من  -5

  0 19/6/2004تعيني سيادته رئيسا جملؾس قسم قانون ادلرافعات بالؽؾية اعتبارا من  -6

  0 1/8/2007اعتبارا من  دلدة عامني  تحؽيمؾلحؼوق عني مشس  ركزدل  مديرا نــدب  سيادته  -7

 0  6/9/2010حتى  1/8/2009جتديد ندب سيادته  مديرا دلركز حؼوق عني لؾتحؽيم بالؽؾية اعتبارا من  -8

 0  7/9/2010اعتبارا من  بالؽؾية الدراسات العؾيا  والبحوثن تعيني سيادته وكيال  لؾؽؾية لشئو -9

   0 15/11/2011وذلؾك حلني مديرا لؾشعبة فى   الػرنسية  الؾغة ادته  باآلشراف عؾى شعبة كؾف سي -10

    0  4/1/2012تعيني سيادته وكيال  لؾؽؾيــة  لشئون التعؾيم والطالب بالؽؾية اعتبارا من   -11

 0  1/8/2012يتوىل سيادته  االشـراف  عؾى الشعبتيــن االجنؾيزى والػرنسية اعتبارا من  -12

 0 6/9/2012دلرحؾة الؾيسانس  بتاريخ  2012/2013 سيادته رئيسا  جملؾس تأديب الطالب االبتدائى لؾعام اجلامعى  -13

                                                      0  8/8/2013استاذ متػرغ بؼسم قانون ادلرافعات بالؽؾية اعتبارا من   -14

 0 31/7/2014حتى  1/8/2013ارا من سة قسم قانون ادلرافعات بالؽؾية اعتبتؽؾيف سيادته  لرئا -15

  0  31/7/2015حتى  1/8/2014تؽؾيف سيادته بالؼيام بأعؿال رئيس قسم قانون ادلرافعات بالؽؾية اعتبارا من -16

 0 6/4/2015تبارا من يعيني سيادته  مشرفـا  عؾى أعؿال ادارة  احملؽؿة التدريبية حلني تعيني مديرا جديدا اع – 17

 0  1/7/2015قيـام سيادته باالشراف عؾى االدارة العامة  لؾشئون الؼانونية باجلامعـة  اعتبارا من  -18

 ـــةد الؽؾيـعؿيــ                                                                                                                                            

 

 حمؿد صافىد/ 0أ                                                                                                                                                                         


