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بيان بمحكمين األبحاث العلمية من الداخل والخارج باألقسام العلمية 

المختلفة 
 

أعضاء هيئة التدريس لقســـــــم 
بالكلية  

المحكمين من الخارج 
المكان االسم 

 
 

االقتصاد والمالية العامه 
 

عميد حقوق االسكندرية أ.د/ أسامة الفولى أ.د/ أحمد جمال الدين موسى 
عميد القانون جامعة فاروس أ.د/ مجدى شهاب أ.د/ السيد أحمد عبد الخالق 

وكيل حقوق طنطا أ.د/ أحمد يوسف الشحات أ.د/ عبد الهادي النجار 

المنوفية أ.د/ عزت البرعى أ.د/ أحمد بديع بليح 

 الزقازيقأ.د/ عاطف النقلى أ.د/ رضا عبد السالم 

 
 

فلسفة القانون وتاريخه 
 

حقوق القاهرة أ.د/ محمود السقا أ.د/ مصطفى سيد أحمد صقر 

حقوق حلوان أ.د/ السيد العربى حسن  

حقوق االسكندرية أ.د/ فايز محمد حسن  

حقوق المنوفيه أ.د/ محمد محسوب عبد المجيد  

 
 
 

 القانون الجنائى
 

حقوق بنها أ.د/ عمر الفاروق الحسينى أ.د/ عبد الرءوف مهدى 

حقوق االسكندرية أ.د/ فتوح الشاذلى أ.د/ محمد عيد الغريب 

حقوق عين شمس أ.د/ مصطفى الجوهرى أ.د/ أحمد شوقى أبو خطوة 

حقوق طنطا أ.د/ محمود أحمد طه أ.د/ غنام محمد غنام 

حقوق طنطا  أ.د/ عمر إبراهيم الوقادأ.د/ تامر محمد صالح 

حقوق الزقازيق أ.د/ عبد التواب معوض الشوربجى  

حقوق القاهرة أ.د/ أحمد عوض بالل   

حقوق الزقازيق أ.د/ شيماء عبد الغنى عطا اهللا   



أعضاء هيئة التدريس القســـــــم 
بالكلية  

المحكمين من الخارج 
المكان االسم 

 
 

المرافعات 
 
 

حقوق القاهرة أ.د/ فتحى والى أ.د/ عزمى عبد الفتاح عطيه 
حقوق القاهرة أ.د/ أحمد صاوى  

حقوق طنطا أ.د/ أحمد صدقى  

حقوق االسكندرية أ.د/ أحمد عوض هندى  

حقوق الزقازيق أ.د/ عيد محمد القصاص  

حقوق بنى سويف أ.د/ محمد نور شحاته   

حقوق طنطا أ.د/ أحمد حشيش   

حقوق القاهرة أ.د/ اسامه المليجى   

حقوق بنها أ.د/ األنصارى حسن النيدانى   

 
 
 
 

القانون العام 
 

حقوق القاهرة  أ.د/ جابر جاد نصارأ.د/ صالح الدين فوزى 

حقوق الزقازيق  أ.د/ حمدى على عمروأ.د/ محمد محمد عبد اللطيف 

حقوق القاهرة  أ.د/ يحيى الجملأ.د/ محمد عبد الواحد إبراهيم 

حقوق عين شمس  أ.د/ ربيع فتحي البابأ.د/ شريف يوسف خاطر 
 ش محى 44حقوق عين شمس أ.د/ طارق خضر 

الدين أبو العز المهندسين بالقرب 
من نادى الصيد 

كلية الشريعة والقانون دمنهور  أ.د/ داود الباز 

حقوق الزقازيق  أ.د/ عبد الرءوف هاشم بسيونى 

حقوق بنى سويف أ.د/ محمد أنس قاسم  

جامعة أسيوط أ.د/ ثروت عبد العال أحمد   

جامعة عين شمس أ.د/ على عبد العال سيد أحمد   
 



 
 

أعضاء هيئة التدريس القســـــــم 
بالكلية  

المحكمين من الخارج 
المكان االسم 

 
 
 

القانون الدولى العام 
 

وكيل كلية حقوق عين شمس أ.د/ حازم محمد عتلم أ.د/ عبد العزيز مخيمر 

رئيس قسم القانون الدولى أ.د/ أحمد أبو الوفا أ.د/ الشافعى بشير 
حقوق القاهرة 

حقوق بني سويف أ.د/ أحمد رفعت د./ عبد اهللا الهوارى 

حقوق المنوفيه أ.د/ مصطفى عبد الرحمن  

حقوق الزقازيق أ.د/ سعيد جويلى  

حقوق طنطا أ.د/ مصطفى أحمد فؤاد  

حقوق المنوفية أ.د/ حسين حنفى عمر  

حقوق عين شمس أ.د/ عصام الدين القصبى أ.د/ محمد السيد عرفه القانون الدولـى الخاص 
حقوق االسكندرية أ.د/ هشام صادق على صادق د./ رشا على الدين  
 
 
 
 

الشريعة اإلسالمية 
 

حقوق االسكندرية أ.د/ رمضان الشرنباصى أ.د/ محمود محمد حسن 

حقوق طنطا أ.د/ ذكي زيدان د./ أبو السعود عبد العزيز  

حقوق حلوان  أ.د/ محمد الشحات الجندى 
 الشريعة والقانون طنطا أ.د/ الشين الغياتى 

الشريعة والقانون طنطا أ.د/ إسماعيل عبد النبى  

الشريعة والقانون القاهرة أ.د/ أسامة العبد  

كلية الدراسات للبنات أ.د/ محمد أبو زيد األمير  

حقوق الزقازيق أ.د/ منصور محمد منصور الحفناوى  

عميد كلية الشريعة والقانون أ.د/ سيف رجب قزامل  
طنطا سابقًا 

وكيل كلية شريعة وقانون أ.د/ حامد عبده الفقى  
طنطا 

 



 
 
 

أعضاء هيئة التدريس القســـــــم 
بالكلية  

المحكمين من الخارج 
المكان االسم 

القانون المدنى 
 

حقوق القاهرة أ.د/ جابر المحجوب أ.د/ محمد ناقى ياقوت 

حقوق عين شمس أ.د/ فيصل ذكي عبد الواحد أ.د/ محسن عبد الحميد البيه 
حقوق عين شمس أ.د/ أحمد شرف الدين أ.د/ ثروت عبد الحميد عبد الحليم 

 أ.د/  نبيل إبراهيم سعدأ.د/ عبد الحميد عثمان الحفنى 

 
حقوق االسكندرية 

حقوق االسكندرية   أ.د/ رمضان أبو السعود 

حقوق طنطا أ.د/ نبيله رسالن  

حقوق الزقازيق أ.د/ سهير منتصر  

حقوق طنطا أ.د/ مصطفى أبو عمر  

 
 
 

القانون التجارى 
 

حقوق الكويت أ.د/ عبد الفضيل محمد أحمد أ.د/ حسين عبده الماحى 

حقوق طنطا أ.د/ حسين فتحى  

حقوق حلوان أ.د/ فايز نعيم رضوان  

حقوق عين شمس أ.د/ ناجي عبد المؤمن حسن  

حقوق بنى سويف أ.د/ رضا محمد إبراهيم عبيد  

حقوق القاهرة أ.د/ علي سيد قاسم  

حقوق الزقازيق أ.د/ محمد كمال أبو سريع  

حقوق أسيوط أ.د/ حمد اهللا محمد حمد اهللا   

عميد كلية حقوق طنطا أ.د/ محمد إبراهيم على   

حقوق بنها أ.د/ عصام حنفى محمود   

حقوق الزقازيق أ.د/ عبد الرافع موسى   

 
 


