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 كلية الحقوق 
 شئون هيئه تدريس 

 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 الدكتور / امين مصطفى محمد السيد   االستاذ سيد لل

 بالكلية   الجنائيالقانون قسم ب االستاذ المتفرغ 

 
 بيانات شخصية : -اوال 

           72/8/1691تاريخ الميالد    :  -    

 سكندرية   محل الميالد      : ا -    

 الحالة العلمية :  -ثانيا 

بتقددي   1681حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة االسكندرية دور مايو  -    

 جيد جدا مع م تبة الش ف . 

 بتقدي  جيد من جامعة االسكندرية  1681حصل سيادته على دبلوم القانون العام دور نوفمب   -    

 من جامعة االسكندرية 1681صل سيادته على دبلوم القانون الخاص بتقدي  جيد دور نوفمب  ح -   

حصل سيادته على درجة دكتور فى القانون بتقدي  جيد جدا مع م تبة الش ف وتبادل ال سدالة مدع المامعدا   -   

 . 78/17/1661جامعة االسكندرية فى    -االخ ى من كلية الحقوق  

 لوظيفية :الحالة ا -ثالثا 

جامعدة االسدكندرية اعتبدارا مددن  -عدين سديادته فدى وةيمدة معيدد مكلد  بقسدو القددانون المندالى بكليدة الحقدوق  -   

9/17/81  

 . 16/1/89بذا  القسو اعتبارا من  ا  مساعد ا  عين سيادته فى وةيمة مدرس -   

 .   71/1/1661بذا  القسو اعتبارا من  ا  عين سيادته فى وةيمة مدرس -

 . 78/8/7001بذا  القسو اعتبارا من  ا  مساعد ا  استاذعين سيادته فى وةيمة  -

 76/2/7008بذا  القسو ب اعتبارا من  ا  استاذعين سيادته فى وةيمة  -

 79/8/7008 اعتباراالقسو  بذا  ا  ة في وةيمة رليستعين سياد -

و حتدددى  71/6/7010بيعدددة بتددداريخ ة فدددي وةيمدددة وكيدددل الكليدددة لشدددعون خدمدددة الممتمدددع وتنميدددة التعدددين سدددياد -

17/8/7011 . 

 و حتى تاريخه . 11/8/7011و و الطالب اعتبارا  من يعين سيادته وكيال  لشعون التعل -

تكلي  سيادته بتسيي  جميدع اعمدال وممدام ومسدعوليا  وءعبداف وةيمدة عميدد الكليدة بماندد عمدل سديادته وذلد   -

 .79/6/7019حتى 1/8/7019اعتبارا  من 

 . بماند عمله كوكيل للكلية  11/6/7012ى سيادته رلاسة مملس ذا  القسو اعتبارا من تول -

تكلي  سيادته بتسيي  جميع اعمال وممدام ومسدعوليا  وءعبداف منصدد عميدد الكليدة بماندد عمدل سديادته وذلد   -

 . 1/8/7018اعتبارا  من 

وذلدد   79/8/7071 رة النتمدداف الخدمددة فددى عددين سدديادته عميددداي للكليددة وذلدد  حتددى بلددوي السددن القانونيددة المقدد -

 . 11/1/7016اعتبارا  من 

 .72/8/7071اعتبارا من  المناليمتم غا لقسو القانون  ا  ءستاذعين سيادته  -

وحتدى  72/8/7071تكلي  سيادته بتسيي  اعمال وممدام ومسدعوليا  واعبداف وةيمدة عميدد الكليدة اعتبدارا مدن  -

1/17/7071. 

11/11/7077  
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