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 D 345: الغرفة

 ف حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق  نوج جان وة انسوية رتة يرقو ت  جيو  جو ا نوا ن ت وة ال و

 .  1969الثانية عام 

جان وة  -يرق ت  جي  جو ا نوج يليوة الحقوق   1970صل سيادته على ديلقم القانقن الخاص دور ناتق ح -

 انسية رتة 

جان وة  -يرقو ت  جيو  جو ا نوج يليوة الحقوق   1972ور نواتق حصل سيادته علوى ديلوقم القوانقن ال وام د -

 انسية رتة 

 يرق ت  حسج .  1980ناتق  6صل سيادته على ديرقراه ال ولة نج جان ة يقاتيه يف نسا فى ح -

 

ج نوة رتة اعر وارا جان وة انسوي -عيج سيادته ن ي ا نيلفا يقسم القانقن الرجارى وال ح ى ييلية الحقوق  

4/9/69  

ة رتة اعر ووارا نووج جان ووة انسووي -فووى وفيفووة نوو رد نسوواع  يووبال القسووم ييليووة الحقووق  عوويج سوويادته  -

5/12/1972  

ة رتة اعر وارا نوج جان وة انسوي -يج سويادته فوى وفيفوة نو رد يقسوم القوانقن الكو نى ييليوة الحقوق  ع -

24/6/80  

تة اعر ووارا نووج ى وفيفووة اسووراا نسوواع  يووبال القسووم ييليووة الحقووق  جان ووة انسووية رفووعوويج سوويادته  -

24/2/87  

   31/12/95ة رتة اعر ارا نج جان ة انسي -يج سيادته فى وفيفة اسراا يبال القسم ييلية الحقق  ع -

 26/8/2006ـ عيج سيادته في وفيفة وييل اليلية ل ئقن خ نة الكجركا وتةكية ال يئة اعر ارا نج 

 5/8/2007ال ليا وال حقث اعر ارا نج ـ عيج سيادته في وفيفة وييل اليلية ل ئقن ال راسال 

 31/7/2009قسم يرارتخ عيج سيادته اسراا نرف غ يبال ال -

كي  يلية ال راسال القانقنية والك انالل ال ولية جان ة فارود يانسية رتة ععيج سيادته  -   

 . 1/9/2010يرارتخ

 السيرة الذاتية

المنح  –) المؤهالت العلمية 

 الجمعيات( –

 

  1986قانقن ال كل  -

 1999،   1989 -الرأنيةال ال خصية وال يةية  -

  1984 -القجيز فى قانقن ال كل  -

  1982 -القانقن الزراعى  -

  2003قانقن ال كل )عق  ال كل الف دى(  -

  2005/  2004الج ت   قانقن ال كل -قانقن ال كل  -

  2003/2004الرأنيةال ال خصية وال يةية  -

  2004/2005القانقن الزراعى  -

  2000 ط -نظ تة القاع ة القانقنية  -

  2002 -نظ تة الحق  -

  2003ط  -ية والرجارتة قانقن اإلث ال فى الكقاد الك ن -

  2002الر  ت ال والطفقلة  -

  2004ط  - انصقل ال انة لاللرزام )نظ تة الحق( -

 

 

 المنشورات العلمية



 

 

الةظام القانقنى لكيةة اج اء الكسرأج  للرغيي  الكادى فى ال يج الكؤج ة : نجلة يليوة الحقوق  لل حوقث  -

  1994  2 - 1ع  -جان ة انسية رتة  -القانقنية وانقرصادتة 

انحرجاج يكلييوة السولي تخو ج عوج نطوا  حوم الحيوانة ون تةقول الحوق للخلوي : نجلوة يليوة الحقوق   -

 جان ة انسية رتة  - 1995  2ية وانقرصادتة علل حقث القانقن

 جان ة انسية رتة  -الضكان فى اإلناية الةاقصة  : نجلة يلية الحقق   -

 جان ة انسية رتة  -اآلثار السل ية لالج ام على الحياة الكهةية فى نطا  قانقن : نجلة يلية الحقق   -

  1983الكقحقعى : دار  الك  فة الجان ية ط  أث  انخرصاص يةظ  الكةانعال الزراعية على الحق -

 ال قاية على انهاء عق  ال كل ألس اب اقرصادتة   -

 

 األبحاث العلمية
 


