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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 االستاذ الدكتور / همام محمد محمود زهران     

 استاذ متفرغ بقسم الق انون المدنى جامعة االسكندرية

 
 

 بيانات شخصية : -اوال 

 20/2/1949تاريخ الميالد    :  -    

 محل الميالد      : االسكندرية  -    

 الحالة العلمية :  -ثانيا 

حصل سيادته على درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة االسكندرية بتقدير جيدد جددا مدر مرتادة الادرا ال انيدة  -    

 .  1969عام 

 جامعة االسكندرية  -بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق  1970حصل سيادته على دبلوم القانون الخاص دور مايو  -

 جامعة االسكندرية  -بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق  1972حصل سيادته على دبلوم القانون العام دور مايو  -

 1980مايو  6من جامعة بواتيه بفرنسا فى  في القانون المدنيدكتوراه الدولة درجة حصل سيادته على  -

 . جيدبتقدير  

 الحالة الوظيفية : -ثال ا 

جامعة االسكندرية اعتاارا من  -بقسم القانون التجارى والاحرى بكلية الحقوق  معيد مكلففى وظيفة عين سيادته  -

4/9/69  

  5/12/1972االسكندرية اعتاارا من جامعة  -عين سيادته فى وظيفة مدرس مساعد بذات القسم بكلية الحقوق  -



 
2 

 

  24/6/80جامعة االسكندرية اعتاارا من  -عين سيادته فى وظيفة مدرس بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق  -

  24/2/87عين سيادته فى وظيفة استاذ مساعد بذات القسم بكلية الحقوق جامعة االسكندرية اعتاارا من  -

   31/12/95جامعة االسكندرية اعتاارا من  - اللقب العلمي بذات القسم بكلية الحقوقعين سيادته فى وظيفة استاذ  -

 26/8/2006ـ عين سيادته في وظيفة وكيل الكلية لائون خدمة المجتمر وتنمية الايئة اعتاارا من 

 5/8/2007ـ عين سيادته في وظيفة وكيل الكلية لائون الدراسات العليا والاحوث اعتاارا من 

 1/8/2009استاذ متفرغ بذات القسم بتاريخ فى وظيفة سيادته عين  -

 بيانات اخرى  : -رابعا 

  31/8/85الى  10/9/84اعير سيادته الى جامعة الملك عاد العزيز بالسعودية فى المدة من  -

 ) عام اول (  11/9/1992الى  12/9/91اعير سيادته الى جامعة الملك سعود بالسعودية فى المدة من  -

 المؤلفــات :  -امسا خ 

  1986قانون العمل  -

 1999،   1989 -التأمينات الاخصية والعينية  -

  1984 -الوجيز فى قانون العمل  -

  1982 -القانون الزراعى  -

  2003قانون العمل )عقد العمل الفردى(  -

  2005/  2004قانون العمل الجديد  -قانون العمل  -

  2003/2004التأمينات الاخصية والعينية  -

  2004/2005القانون الزراعى  -

  2000ط  -نظرية القاعدة القانونية  -

  2002 -نظرية الحق  -

  2003ط  -قانون اإلثاات فى المواد المدنية والتجارية  -

  2002التاريعات والطفولة  -

  2004ط  -االصول العامة لاللتزام )نظرية الحق(  -

النظام القانونى لمكنة اجراء المستأجر للتغيير المادى فى العدين المدؤجرة : مجلدة كليدة الحقدوق للاحدوث القانونيدة  -

  1994  2 - 1ع  -جامعة االسكندرية  -واالقتصادية 



 
3 

 

االحتجدداب بملكيددة السددلف يخددرب عددن نطدداق الددم الحيددالة وال ينقددل الحددق للخلددف : مجلددة كليددة الحقددوق للاحددوث  -

 جامعة االسكندرية  - 1995  2ية واالقتصادية عالقانون

 جامعة االسكندرية  -الضمان فى اإلنابة الناقصة  : مجلة كلية الحقوق  -

 جامعة االسكندرية  -اآلثار السلاية لالجرام على الحياة المهنية فى نطاق قانون : مجلة كلية الحقوق  -

  1983الموالوعى : دار  المعرفة الجامعية ط  أثر االختصاص بنظر المنالعات الزراعية على الحق -

 الرقابة على انهاء عقد العمل ألسااب اقتصادية   -

 


