
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  أستاذ دكتور

                       اهلل جاب حسن لطفى امل

 عميد الكلية

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ دكتور

 بصل حممود حجازى حممود

وكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحوث

 

 أستاذ دكتور

 احلليم عبد التواب عبد سالمة

وكيل الكلية لشئون  مرزوق

 التعليم والطالب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٠/٠٥/٢٥استاذ مساعدخالد رمضان عبد العال سلطان

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدمحمد سعيد عبد العاىط محمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذ مساعداحمد عبد الاله عبد الحميد عبد الرحيم

٢٠٠٢/٠٥/٢٦مدرسعالء إسماعيل محمد حسن

٢٠٠٣/٠٩/٢٩مدرسنائلة عادل محمد فريد قوره

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسمحمد جمال رجب خميس

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعداسامة عبد العليم احمد غيث

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدمحمود حسن عمر أحمد

٢٠١٩/٠٦/١٥مدرس مساعدمحمود عبد الحكيم محمد عبد العليم

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدمحمد عيد محمود علي

٢٠١٧/٠٣/٠٢معيدعمرو محمد عبد الحفيظ محمد

٢٠١٩/٠٩/٢٥معيدابراهيم محمد احمد عبد العاىطي
٢٠٢٠/١١/١٢معيدجيهان عبد المجيد فراج عبد المجيد

رئيس قسم٢٠٠٤/٠٨/٢٩استاذاسامة ابو الحسن محمد مجاهد

ف جابر سيد مرىس ٢٠١٠/١٠/٢٦استاذاشر

٢٠١٥/٠٢/٢٤استاذعابد فايد عبد الفتاح فايد

٢٠١٠/٠٩/٢٨استاذ مساعدمصطفى ابو مندور موىس

١٩٩٥/٠٦/٢٥مدرسمحمد ابراهيم بنداري السيد

١٩٩٨/٠٤/٢٦مدرسمرفت ربيع عبد العال سيد

٢٠١٥/٠٧/٢٨مدرسمجدى بسيونى عل احمد

٢٠١٦/٠٢/١٦مدرسهيثم محمد صابر عبد هللا حماد

٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدمحمد ابو هشيمة فرج حامد

٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدداليا طارق عبد الحميد محمد

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعداحمد ماهر مصطفى عبد الخالق

٢٠١٩/١٠/٠٧معيداحمد عادل احمد عمر
ى ٢٠٢١/٠٢/٢١معيدعل رمضان محمد حسني 

٢٠١٧/٠٢/٢٦استاذ مساعدمحمد مرىس عبده محمد

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدوليد عل ماهر مرىس محمد

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذ مساعدماهر مصطفى محمود امام

٢٠٠٤/١٢/٢٦مدرسنهال فتىح أحمد عبد هللا

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسدعاء مجدى عبد المعىط محمود

٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدبسنت عاطف احمد عيد

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدعمر محمود محمد محمود
٢٠١٩/٠٩/٠٩معيدمحمود عبد العزيز موىسي محمد

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذامل لطفى حسن جاب هللا

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذحمدى ابو النور السيد عويس

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدعالء مىح الدين مصطفى ابو احمد

ى احمد مقداد عبد اللطيف ٢٠١٨/٠١/١٦استاذ مساعدحسي 

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدمحمد عل عل عبد السالم
٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسنرسين فرحان ابراهيم احمد

ى
القانون الجنائ

ى
القانون المدئ

القانون التجارى

القانون العام



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسمحمد عمار عل محمد

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسصابر عبد الغنى عبد الغنى عبد العاىط

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعدعل محمد عل عبد المعز

 ربيع إبراهيم علي
٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدهانى

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدمحمد كرم كمال سيد أحمد العيسوي
ى عبد العزيز محمد ٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمد حسي 

٢٠٠٧/٠١/٢٨استاذعبد الباسط وفا محمد حسن

٢٠١٠/١١/٣٠استاذطارق محمود عبد السالم محمد

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدايات صالح دكرورى لبيب
ى
٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعدايمان اسماعيل انور دسوق

ى جابر عل ٢٠١٤/٠٢/٢٥مدرسعيد عرسر

٢٠١٤/١٢/٠٣مدرس مساعدعمر فتىح رمضان عبد العاىط

٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدطلعت كليب انور عبد الستار

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدعبد هللا عل عل يوسف
٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدعمر محمد عبد الفتاح محمد

ى ٢٠١٧/١٢/٢٦استاذمحمد محمد احمد محمد عجي 

وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠١٨/٠٧/٣١استاذسالمة عبد التواب عبد الحليم مرزوق

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذصالح عل عل حسن

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٨/٠١/١٦استاذ مساعدعال فاروق صالح عبد الجواد عزام

٢٠١٥/٠٢/٠٥مدرس مساعدرجب السيد اسماعيل السيد

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعداحمد ساىم عبد هللا حسان

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدمحمد عبد المنعم عبد العليم عمران
٢٠٢١/٠١/١٠معيدعبد هللا كامل عبد هللا رجب

٢٠٠٥/١٢/٢٥استاذ مساعدعالء الدين عل ابراهيم احمد
٢٠٠٧/٠١/٢٨استاذ مساعدرضوان محمد عبد العال عبد الحميد

قائم بعمل وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠٠٧/٠٩/٣٠استاذ مساعدمحمود حجازى محمود بصل

ى
٢٠٠٩/٠٦/٣٠استاذ مساعدمحمد عبد الرحمن عبد المقصود الدسوق

١٩٩٧/٠٥/١٨مدرسسامح محمد كمال عبد العزيز

٢٠١٦/٠٩/٢٧مدرساسامة حمزة محمود عبد الفتاح

ى ى جمعة حسي  ٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعداحمد حسي 

٢٠١٩/٠٥/٢٢مدرس مساعدامي  نارص ماهر محمد جاد

٢٠٢١/٠٤/٠٥معيدمحمد ممدوح عبد العزيز محمد عطوه

(2)رئيس قسم ٢٠١٢/٠٣/٢٧استاذمحمد رونى قطب عطا هللا

٢٠١٥/٠٢/٢٤استاذ مساعدخالد عبد الفتاح محمد خليل

قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات 

العليا

ى ٢٠٠٧/٠٣/٢٧مدرسابراهيم رفعت البحي 
ة رفاىع متوىل محمد احمد ٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسامي 

يعة االسالمية الشر

القانون الدوىل العام

القانون الدوىل الخاص

يعات اجتماعية تشر

االقتصاد والمالية العامة



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠١/٠٤مدرس مساعداحمد عمر يوسف حامد

٢٠١٧/٠١/٠٤مدرس مساعدممدوح عمر عبد هللا محمد

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدمحمد احمد عجىم السيد

٢٠١١/٠٦/٢٨استاذ مساعدفرج محمد البوىسر محمد عبد هللا

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدامام صالح امام عبد هللا

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعداحمد عبد هللا محمد محمود

٢٠١٧/٠١/٠٤مدرس مساعداحمد حسنى عبد السالم عبد التواب
ى ٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدزينب ابراهيم السيد ابو حسي 

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدعامر محمد عامر احمد
٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدنىه رمضان محمد أحمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٨/٠١/١٦استاذعبد التواب عبد السالم مبارك

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدمحمود مختار عبد المغيث محمد

٢٠٠٦/٠٩/٢٤مدرسهدى محمد مجدى عبد الرحمن نور

٢٠٠٦/٠٩/٢٤مدرسري  هام منصور حسن مهران

٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدعمر طاهر حميدة عل
٢٠١٧/٠١/٠٤مدرس مساعدمحمود كرم عوض عبد الغنى

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعداحمد سعيد عبد الفضيل هنداوى

ي
ى
٢٠١٩/٠٩/٠٩معيداحمد كامل كامل عبد الباق

فلسفة القانون وتاريخه

قانون المرافعات



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٥/٠٦/١٩استاذ مساعد متفرغعبيد على أحمد حسن مسعود

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود الطنطاوى احمد الباز

مشرف على قسم٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغرمضان صديق محمد حسين

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد الشحات عبد الحميد الجندى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم عبد الرازق مرسى الخولى

٢٠٢١/٠٩/٠٢استاذ متفرغرشدى شحاته ابو زيد احمد

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغحسام الدين عبد الغنى محمد الصغير

مشرف على القسم٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغنادية محمد معوض السيد

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغسلوى توفيق على بكير

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محمد مصباح القاضى

٢٠١٤/٠١/١٨استاذ متفرغعلى محمود على حموده

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم حامد مرسى طنطاوى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغالسيد محمد سعيد السيد احمد عتيق

٢٠١٠/٠٩/٠٧استاذ متفرغاحمد عبد الكريم احمد سالمه

مشرف على قسم٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد مصطفى عثمان يونس

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغصالح محمد محمود بدر الدين

٢٠٠٩/٠٢/١٦استاذ متفرغمحمد عبد العال عبد المجيد السنارى

٢٠١٥/١١/١٥استاذ متفرغعصمت عبد هللا احمد رمضان

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد جمال عثمان ابراهيم جبريل

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد وحيد محمد محمد على الشحات

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود السيد عبد المعطى خيال

٢٠٢٠/٠٢/٢٩استاذ متفرغنجوى فوزى شفيق ابو هيبه

٢٠١٨/٠٨/١٥استاذ متفرغالسيد العربى حسن حسنى محمد العشرى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغعالء الدين سعد خطاب موسى

٢٠١٩/١١/١٧استاذ متفرغعلى عبد الحميد عبد الوهاب تركى

القانون المدنى

فلسفة القانون وتاريخه

قانون المرافعات

االقتصاد والمالية العامة

الشريعة االسالمية

القانون التجارى

القانون الجنائى

القانون الدولى الخاص

القانون الدولى العام

القانون العام


