
 
 كلية الحقوق      

 يسشئون هيئة التدر 
       ****  

 بيــــــــــــــــــــان
 احمد بالحالة العلمية للديد االدتاذ الدكتور/ خالد حمدى عبد الرحمن

 بالكليــــةالقانون المدنى  ورئيس قدم  ادتاذ
                                                                                                                      ************ 

 احمدخالد حمدى عبد الرحمن السود االدتاذ الدكتور/  -االدـــــــــم:

 0  بالكلوـــــة القانون ادلدنــى  ورئوس قسم  دتاذا -الوظوفــــة:

 31/31/3691 -:تاريخ الميالد

 -:الدرجـــات العلميــــــة
     ********    

 0بتقدير ممتــاز  1984جامعة عني مشس دور مايو  -لوسانس حقوق-1

 0بتقدير جود  1985جامعة عني مشس دور  مايو  –دبلوم الدرادات العلوا فى القانون اخلاص من كلوة احلقوق  -2

 0بتقدير جوـــد 1986ور مايو جامعة عني مشس د -دبلوم الدرادات العلوا فى القانون ادلقارن من كلوة احلقوق -3

 دكتوراه فى القانون موضوعها ) احلماية القانونوة للكوانات ادلنطقوـة ( ) برامج ادلعلومات ( من جامعـــة عـــــني -4

  0بتقدير جود جدا مع مرتبه الشرف وتبادل الردالة مع اجلامعات االخـــــرى  31/8/1992نوقشت فى  ،مشس        

 -ئـــــــــف :الوظـــــــا
      ******* 

 0 21/11/1984معوــد بقسم القانون ادلدنى بالكلوــــــة اعتبارا من -1

 0 12/8/1986مدرس مساعد بقسم القانون ادلدنى بالكلوة اعتبارا من  -2

 0 28/9/1992مدرس بقسم القانون ادلدنى بالكلوة اعتبارا من  -3

 0 30/10/2000الكلوة اعتبارا من ادتاذ مساعد بقسم القانون ادلدنى ب -4

 حتى تارخيه . 27/2/2006ى بالكلوة اعتبارا من ادتاذ بقسم القانون ادلدن -5

     0دلدة ثالث دنوات  1/8/2007تعوني دوادته وكوال للكلوة لشئون التعلوم والطالب من  -6 

 0دلــدة ثالث دنـــوات   1/8/2010تعوني دوادته عموـــدا للكلوــة اعتبــارا من  -7

 0عضو اجلمعوــة ادلصرية للقانونوني ادلتصلني بالثقافــة الفرنسوـة   -8

 0 1/9/2010من  عضو اللجنه الدائمه للوظائف القواديه من الدرجه ادلمتازه باجلامعه -9

           9/11/2010 راحات التخصصوة  اعتبارا واجل عضو جلنة ذئون االفراد باجلامعة ومستشفى عني مشس التخصصى ومستشفى امراض القلب -10

  0   17/10/2011ادتقالــــة دوــاد تــه   من منصــب عموــد الكلوـة  اعتبـــارا مــن    -11

 0  31/7/2013حتى  6/9/2012تعوني دوادته مديرا الدارة وحدة  ضمان اجلودة اعتبارا من  -12

 0  31/7/2014حتى  16/9/2013نسوة بالكلوة اعتبارا من تعوني دوادته مديرا للشعبـة الفر -13

 0  24/2/2015تعوني دوادته رئوســا  جمللــس قســـم القانون ادلدنــى بالكلوـة اعتبارا من  -14

 0  19/3/2017حيت    2015/ 1/12تعوني دوــــادتــه مـــديــــرا للشعبــــة الفرنسوــــة بالكلوـــة اعتبـــارا من  -15

 عموـــــــــد الكلوــــــــــة                                                                                                                                                              

 

 د/ ناجـى عبـد ادلؤمـن حممــــد0ا                                                                                                                                                  

 


