
 


 
  

1BMansoura University 

Faculty of Law
 

 
 بيان بالمحكمين بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق 

باألقسام العلمية المختلفة والتى تم اعتمادها من مجلس التحرير ومجلس الكلية 
 

السادة المحكمین �الكل�ة : 
 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

القسم العلمى 

 أ.د./الشافعي دمحم أحمد �شیر ١
 

القانون الدولى العامأستاذ  القانون الدولى العام  

 ؤف دمحم أحمد مهدىوأ.د./عبد الر 2
 

القانون الجنائىأستاذ  القانون الجنائى  

اقتصاد ومال�ة عامه  أستاذ االقتصاد والمال�ة العامة أ.د./دمحم ناجى �اقوت عبد العال دمحم 3

 أ.د./محمود دمحم دمحم حسن 4
 

ورئ�س قسم الشر�عة أستاذ 

 اإلسالم�ة

الشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د./محسن عبد الحمید إبراه�م الب�ه 5
 

القانون المدنىأستاذ  القانون المدنى  

 أ.د./صالح الدين فوزى دمحم فرج 6
 

القانون العامأستاذ  القانون العام  

 
 
 



 
 
 
 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

القسم العلمى 

 أ.د./أحمد شوقى عمر أبو خطوه 7
 

القانون الجنائىأستاذ  القانون الجنائى  

 أ.د./غنام دمحم غنام دمحم 8
 

القانون الجنائىأستاذ  القانون الجنائى  

 أستاذ االقتصاد والمال�ة العامة أ.د./أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى  9

 ووز�ر التر��ة والتعل�م األسبق
اقتصاد ومال�ة عامه 

 أ.د./أحمد بد�ع مصطفى بل�ح 10
 

 اقتصاد ومال�ة عامه أستاذ االقتصاد والمال�ة العامة

 أ.د./السید أحمد أحمد عبد الخالق 11
 

 اقتصاد ومال�ة عامه أستاذ االقتصاد والمال�ة العامة

 أ.د./مصطفى سید أحمد إسماعیل صقر 12
 

فلسفة القانون وتار�خهأستاذ   فلسفة القانون وتار�خه 

 أ.د./الهادى السعید عرفه حسب النبى 13
 

الشر�عة اإلسالم�ةأستاذ   الشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د./دمحم دمحم عبد اللط�ف 14
  

القانون العامأستاذ   القانون العام 

 أ.د./عبد الحمید عثمان دمحم الحفنى 15
 

القانون المدنىأستاذ   القانون المدنى 

 أ.د./ثروت عبد الحمید عبد الحل�م عمر 16
 

القانون المدنىأستاذ   القانون المدنى 

 أ.د./حسین عبده حسین الماحى 17
 

القانون التجارى أستاذ   القانون التجارى  

 
 
 



 
 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

القسم العلمى 

 أ.د./شر�ف دمحم غنام دمحم 18
 

 القانون التجارى   القانون التجارى أستاذ

 أ.د./رضا عبد السالم إبراه�م على 19
 

 أستاذ االقتصاد والمال�ة العامة

 ومحافظ الشرق�ة األسبق

 وو�یل الكل�ة لشئون 

  التعل�م والطالب

 اقتصاد ومال�ة عامه

 أ.د./دمحم السید عرفه إبراه�م 20
 

القانون الدولى الخاصأستاذ   القانون الدولى الخاص 

 أ.د./دمحم عبد الواحد إبراه�م الجمیلى 21
 

القانون العامأستاذ   القانون العام 

 أ.د./شر�ف يوسف حلمى خاطر 22
 

  القانون العام أستاذ

 وعمید الكل�ة

 القانون العام

 أ.د./السید أحمد على أحمد بدوى  ٢٣
 

ذ ورئ�س قسم فلسفة القانون أستا

 وتار�خه

  فلسفة القانون وتار�خه

 أ.د./رشا على الدين أحمد على ٢٤
 

 ورئ�س قسم القانون أستاذ

 الدولى الخاص

  القانون الدولى الخاص

 
 
 
 
 
 



 
 
 

القسم العلمى الدرجة العلمية والوظيفية االســـم م 

 أ.د./ولید دمحم مصطفى الشناوى  ٢٥
 

 ورئ�س قسم القانون العام أستاذ

وو�یل الكل�ة للدراسات العل�ا 

 وال�حوث

 القانون العام

 أ.د./عبد هللا دمحم عبد هللا الهوارى  ٢٦
 

 ورئ�س قسم القانون الدولى أستاذ

العام وو�یل الكل�ة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنم�ة البیئة

  القانون الدولى العام

 أ.م.د./أبو السعود عبد العز�ز موسى ٢٧
 

   الشر�عة اإلسالم�ةأستاذ مساعد
 الشر�عة اإلسالم�ة

 أ.م.د./على مصطفى الش�خ على ٢٨
 

  قانون المرافعاتأستاذ مساعد
 قانون المرافعات

 أ.م.د./أحمد لطفى السید مرعى ٢٩
 

  القانون الجنائىأستاذ مساعد
  القانون الجنائى

 أ.م.د./طلعت يوسف حلمى خاطر ٣٠
 

 قانون المرافعات  قانون المرافعاتأستاذ مساعد

 أ.م.د./أحمد السید لبیب  ٣١
 

  قانون تجارى   قانون تجارى أستاذ مساعد

 
 
 

 

 



القسم العلمى الدرجة العلمية والوظيفية االســـم م 

٣٢ 
 أ.م.د./نصر جالل الدين البهنساوى 

 

االقتصاد والمال�ة أستاذ مساعد

 العامه

 االقتصاد والمال�ة العامه

٣٣ 
 أ.م.د./تامر دمحم صالح عبد الرازق 

 

 ور�س قسم القانون أستاذ مساعد

 الجنائى

 القانون الجنائى

٣٤ 
 أ.م.د./عالء التم�مى عبده ضب�شه

 

 ورئ�س قسم القانون أستاذ مساعد

 التجارى 

 القانون التجارى 

 أ.م.د./دمحم دمحم سادات مرزوق  ٣٥
 

القانون العام  أستاذ مساعد

 أ.م.د./ابراه�م عبد هللا عبد الرؤوف ٣٦
 

  اإلقتصادأستاذ مساعد

  والمال�ة العامه

  اإلقتصاد والمال�ة العامه

ر أ.م.د./دمحم عادل دمحم حسن عسك ٣٧
 

  القانون أستاذ مساعد

 الدولى العام

  القانون الدولى العام

 أ.م.د./حسام الدين محمود حسن ٣٨
 

 ورئ�س قسم القانون أستاذ مساعد

 المدنى

 القانون المدنى

 أ.م.د./منى ابو �كر الصديق حسان ٣٩
 

  القانون المدنىأستاذ مساعد
  القانون المدنى

  القانون الجنائى القانون الجنائى مساعد أستاذ فأ.م.د./اكمل يوسف السعید يوس ٤٠



 


 
  

2BMansoura University 

Faculty of Law
 

 

 بيان بالمحكمين بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق 
باألقسام العلمية المختلفة والتى تم اعتمادها من مجلس التحرير ومجلس الكلية 

 

السادة المحكمین �الجامعات المصر�ة : 
 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة  القسم العلمى

 أ.د/ أسامة أحمد دمحم الفولى ١
 

كل�ة الحقوق جامعة  اإلقتصاد والمال�ة العامه أستاذ اإلقتصاد والمال�ة العامه
االسكندر�ة 

 أ.د/ عزت عبد الحمید البرعى 2
 

أستاذ ورئ�س قسم اإلقتصاد 

 والمال�ة العامه

كل�ة الحقوق جامعة المنوف�ة  اإلقتصاد والمال�ة العامه

 أ.د/ صفوت عبد السالم عوض 3
 

 كل�ة الحقوق جامعة  اإلقتصاد والمال�ة العامه أستاذ اإلقتصاد والمال�ة العامه
عین شمس 

 أ.د/ عبد ال�اسط وفا 4
 

 كل�ة الحقوق جامعة  اإلقتصاد والمال�ة العامه أستاذ اإلقتصاد والمال�ة العامه
حلوان 

 أ.د/ أحمد صالح الصعیدى 5
 

أستاذ ورئ�س قسم اإلقتصاد 

 والمال�ة العامه

 كل�ة الحقوق جامعة  اإلقتصاد والمال�ة العامه
المنوف�ة 

 أ.د/ عاطف حسن محمود النقلى 6
 

 كل�ة الحقوق جامعة  اإلقتصاد والمال�ة العامه أستاذ اإلقتصاد والمال�ة العامه
الزقاز�ق 

 
 



 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 

 أ.د/ محمود عز العرب السقا 7
 

كل�ة الحقوق جامعة القاهرة  فلسفة القانون وتار�خه أستاذ فلسفة القانون وتار�خه

 أ.د/ السید العر�ى حسن 8
 

كل�ة الحقوق جامعة حلوان  فلسفة القانون وتار�خه أستاذ فلسفة القانون وتار�خه

 أ.د/ فايز دمحم حسن 9
 

كل�ة الحقوق جامعة  فلسفة القانون وتار�خه أستاذ فلسفة القانون وتار�خه
االسكندر�ة 

 أ.د/ دمحم محسوب عبد المجید 10
 

كل�ة الحقوق جامعة المنوف�ه  فلسفة القانون وتار�خه أستاذ فلسفة القانون وتار�خه

 أ.د/ فايز دمحم حسین دمحم 11
 

كل�ة الحقوق جامعة  فلسفة القانون وتار�خه أستاذ فلسفة القانون وتار�خه
االسكندر�ة 

 أ.د/ ع�اس مبــروك الغز�رى  12
 
 
 
 

كل�ة الحقوق جامعة المنوف�ه  فلسفة القانون وتار�خه أستاذ فلسفة القانون وتار�خه

 أ.د/ فتوح عبد هللا الشاذلى 13
 

كل�ة الحقوق جامعة  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 
االسكندر�ة 

 أ.د/ مصطفى الجوهرى  14
 

 كل�ة الحقوق جامعة  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 
عین شمس 

 أ.د/ محمود أحمد طه 15
 

طنطا كل�ة الحقوق جامعة  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 

 
 
 
 



الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 

 أ.د/ عمر إبراه�م الوقاد 16
 

طنطا كل�ة الحقوق جامعة  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 

 أ.د/ عبد التواب معوض الشور�جى 17
 

الزقاز�ق كل�ة الحقوق جامعة  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 

 أ.د/ أحمد عوض �الل 18
 

كل�ة الحقوق جامعة القاهرة  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 

 أ.د/ عمر دمحم سالم 19
 

 القاهرةكل�ة الحقوق جامعة  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 

 أ.د/ خالد موسى تونى موسى 20
 

 أسیوطكل�ة الحقوق جامعة  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 

أ.د/ مدحت دمحم عبد العز�ز  21
 

كل�ة الحقوق جامعة طنطا  القانون الجنائىأستاذ القانون الجنائى 

 أ.د/ أحمد عوض هندى 22
 

كل�ة الحقوق جامعة  قانون المرافعاتأستاذ قانون المرافعات 
االسكندر�ة 

 أ.د/ عید دمحم القصاص 23
 

كل�ة الحقوق جامعة الزقاز�ق  قانون المرافعاتأستاذ قانون المرافعات 

 أ.د/ دمحم نور شحاته 24
 

كل�ة الحقوق جامعة بنى  قانون المرافعاتأستاذ قانون المرافعات 
 سو�ف

 
 
 



الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 

 أ.د/ أحمد دمحم أحمد حش�ش 25
 

 كل�ة الحقوق جامعة طنطا قانون المرافعاتأستاذ قانون المرافعات 

 أ.د/ اسامه أحمد شوقى المل�جى 26
 

 كل�ة الحقوق جامعة القاهرة قانون المرافعاتأستاذ قانون المرافعات 

 أ.د/ األنصارى حسن النیدانى 27
 

 كل�ة الحقوق جامعة بنها قانون المرافعاتأستاذ قانون المرافعات 

 أ.د/ جابر جاد نصار 28
 

كل�ة الحقوق جامعة القاهرة القانون العام أستاذ القانون العام 

 أ.د/ حمدى على عمرو 29
 

 الزقاز�ق كل�ة الحقوق جامعةالقانون العام أستاذ القانون العام 

 أ.د/ �حیى الجمل 30
 

كل�ة الحقوق جامعة القاهرة القانون العام أستاذ القانون العام 

 أ.د/ ر��ع فتحي ال�اب 31
 

 كل�ة الحقوق جامعة القانون العام أستاذ القانون العام 
عین شمس 

 أ.د/ طارق خضر 32
 

 كل�ة الحقوق جامعة القانون العام أستاذ القانون العام 
عین شمس 

 أ.د/ داود ال�از 33
 

 كل�ة الشر�عة والقانون دمنهورالقانون العام أستاذ القانون العام 

 أ.د/ عبد الرءوف هاشم �سیونى 34
 

 كل�ة الحقوق جامعة الزقاز�قالقانون العام أستاذ القانون العام 

 
 
 



 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 

أ.د/ دمحم أنس قاسم  35
 

 كل�ة الحقوق جامعة القانون العام أستاذ القانون العام 
 بنى سو�ف

 أ.د/ ثروت عبد العال أحمد 36
 

كل�ة الحقوق جامعة أسیوط القانون العام أستاذ القانون العام 

 أ.د/ على عبد العال سید أحمد 37
 

 كل�ة الحقوق جامعة القانون العام أستاذ القانون العام 
عین شمس 

 أ.د/ منصور دمحم أحمد 38
 

كل�ة الحقوق جامعة المنوف�ة القانون العام أستاذ القانون العام 

 أ.د/ رأفت إبراه�م فوده 39
 

كل�ة الحقوق جامعة القاهرة القانون العام أستاذ القانون العام 

 أ.د/ جمال جبر�ل 40
 

كل�ة الحقوق جامعة حلوان القانون العام أستاذ القانون العام 

 أ.د/ حازم دمحم عتلم 41
 

 كل�ة الحقوق جامعة القانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 
عین شمس 

 أ.د/ أحمد أبو الوفا 42
 

 كل�ة الحقوق جامعة القاهرةالقانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 

 أ.د/ أحمد رفعت 43
 

 كل�ة الحقوق جامعة القانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 
 بنى سو�ف

 



 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 

 أ.د/ مصطفى عبد الرحمن 44
 

كل�ة الحقوق جامعة المنوف�ه القانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 

 أ.د/ سعید سالم جو�لى 45
 

كل�ة الحقوق جامعة الزقاز�ق القانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 

 أ.د/ مصطفى أحمد فؤاد 46
 

كل�ة الحقوق جامعة طنطا القانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 

 أ.د/ حسین حنفى عمر 47
 

كل�ة الحقوق جامعة المنوف�ة القانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 

 أ.د/ نبیل أحمد حلمى حلمى 48
 

كل�ة الحقوق جامعة الزقاز�ق القانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 

أ.د/ معمر رتیب دمحم عبد الحافظ  49
 

كل�ة الحقوق جامعة أسیوط القانون الدولى العام أستاذ القانون الدولى العام 

 أ.د/ هشام صادق على صادق 50
 

كل�ة الحقوق جامعة القانون الدولى الخاص أستاذ القانون الدولى الخاص 
االسكندر�ة 

 أ.د/ جمال محمود دمحم الكردى 51
 

 كل�ة الحقوق جامعة طنطاالقانون الدولى الخاص أستاذ القانون الدولى الخاص 

 أ.د/ رمضان على السید الشرن�اصى 52
 

كل�ة الحقوق جامعة الشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 
االسكندر�ة 

 
 
 



 
 
 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 

 أ.د/ ذ�ى ذ�ى ز�دان 53
 

كل�ة الحقوق جامعة طنطا الشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 
 أ.د/ دمحم الشحات الجندى 54

 
كل�ة الحقوق جامعة حلوان الشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ أسامة العبد 55
 

أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 
0Bاألسبقرئ�س جامعة األزهرو  

 

 كل�ة شر�عة وقانون القاهرةالشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ دمحم أبو ز�د األمیر 56
 

أستاذ ورئ�س قسم الفقه العام 
�كل�ة الشر�عة والقانون جامعة 
األزهر �القاهرة، نائ�ا لرئ�س 
الجامعة لشئون قطاع الوجه 

 .ال�حرى �طنطا

 كل�ة الدراسات للبناتالشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ منصور دمحم منصور الحفناوى  57
 

 كل�ة الحقوق جامعة الزقاز�قالشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ س�ف رجب قزامل 58
 

 كل�ة الشر�عة والقانون طنطا الشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ حامد عبده الفقى 59
 

 كل�ة شر�عة وقانون طنطاالشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ عبد العز�ز فرج دمحم 60
 

 

 كل�ة شر�عة وقانون القاهرةالشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ ر��ع دردير دمحم على 61
 

كل�ة الحقوق جامعة أسیوط الشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ أشرف عبد الرازق و�ح 62
 

 كل�ة الحقوق جامعة طنطاالشر�عة اإلسالم�ة أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 

 



 
 

الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 

أ.د/ فرحان على شو�ته  63
 

أستاذ ورئ�س قسم أصول الفقه 
�كل�ة الدراسات اإلسالم�ة 
ة ن ال نات  ة لل  ال

كل�ة الدراسات اإلسالم�ة الشر�عة اإلسالم�ة 
للبنات �المنصورة 

 أ.د/ جابر محجوب على محجوب 64
 

كل�ة الحقوق جامعة القاهرة القانون المدنى أستاذ القانون المدنى 

 أ.د/ ف�صل ذ�ي عبد الواحد 65
 

 كل�ة الحقوق جامعة القانون المدنى أستاذ القانون المدنى 
عین شمس 
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 أ.د/ نبیله اسماعیل رسالن 69
 
 

أستاذ ورئ�س قسم القانون 
المدنى 

كل�ة الحقوق جامعة طنطا القانون المدنى 
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الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 
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و�یل أستاذ القانون المدنى و
الحقوق جامعة الزقاز�ق كل�ة 

    

 كل�ة الحقوق جامعة الزقاز�قالقانون المدنى 
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الدرجة العلمية االســـم م 
والوظيفية 

اسم الجامعة القسم العلمى 

 أ.د/ علي سید قاسم 82
 

كل�ة الحقوق جامعة القاهرة القانون التجارى أستاذ القانون التجارى 
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كل�ة الحقوق جامعة أسیوط  القانون التجارى أستاذ القانون التجارى 
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أستاذ الشر�عة اإلسالم�ة 

المساعد 
 كل�ة شر�عة وقانون المنصورةالشر�عة اإلسالم�ة 

 أ.د/ ش�ماء عبد الغنى عطا هللا 95
 

أستاذ مساعد ورئ�س قسم  
القانون الجنائى 

كل�ة الحقوق جامعة الزقاز�ق القانون الجنائى 
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 بيان بالمحكمين بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية بكلية الحقوق 
باألقسام العلمية المختلفة والتي تم اعتمادها من مجلس التحرير ومجلس الكلية 

 

: �الجامعات العر��ة من خارج جمهور�ة مصر العر��ة السادة المحكمین 


 

اسم الجامعة  القسم العلمىالدرجة العلمية والوظيفية االســـم م 

أ.د/ راشد بن حمد البلوشى  ١
 

 أستاذ القانون الجنائى 
وعمید �ل�ة الحقوق جامعة السلطان 

 قابوس
 

كل�ة الحقوق جامعة  القانون الجنائى
السلطان قابوس 

 المستشار / س�ف غانم س�ف السو�دى 2
 

 أستاذ القانون الدولى العام 
وعمید أكاد�م�ة شرطة دبى  

 

أكاد�م�ة شرطة دبى  القانون الدولى العام

 أ.د/ فرحان نزال أحمید المساعید 3
 

أستاذ القانون الدستورى واالدارى 
 �ل�ة –المشارك رئ�س قسم القانون العام 

القانون - جامعة آل البیت المملكة 
 . األردن�ة الهاشم�ة

 

القانون الدستورى 
 واالدارى 

كل�ة القانون - جامعة آل 
 البیت
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