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 يحبضزاد كهيخ انحمىقعذول 

 (شؼجخ انهغخ االَغيهشيخ –انفزلخ االونً ) 

 9191-9109انفصم انذراطً االول 

 انزىليذ انًكبٌ انًمزر انيىو
 انًحبضز

 االحذ

 ػهى إعزاو وػمبة
Criminology and 
penology science 

لبػه 

(0) 
 دمحم انهبدي/ د 00.1108.11

يمذيخ انُظبو انمبَىًَ 

 (0)االَغهى ايزيكً 
Introduction to 
anglo-american 

legal system 

لبػه 

(9) 
 دمحم انهبدي/ د  9.11000.11

 االصُيٍ
 انشزيؼه االطالييخ

يذرط 

(4) 
00.11108.11 

حظيٍ ػجيذ ػىٌ /د

 انهخ
انًذخم نذراطخ انمبَىٌ 

 (َظزيخ انحك)
لبػخ 

(0) 
 دمحم خهيفخونيذ / د 9.11009.11

 االرثؼبء

انًذخم نذراطخ انمبَىٌ 

 law( َظزيخ انمبَىٌ)
theory 

لبػخ 

(0) 
 دمحم ػجذ انظبهز/د 01.1108.11

 انُظى انظيبطيخ
Political 

institution 
 اشزف اَض عؼفز/ د 0.11001.11 (0)لبػخ

 

 وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة                     ػًيذ انكهيخ

 صزود ػجذ انؼبل احًذ/ د.أايًٍ ػجذ انغفبر                                / د.أ

 يحبضزاد كهيخ انحمىقعذول 
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 (شؼجخ انهغخ االَغيهشيخ – انضبَيخانفزلخ ) 

 9191-9109انفصم انذراطً االول 

 انزىليذ انًكبٌ انًمزر انيىو
 انًحبضز

 انظجذ

 انمبَىٌ انغُبئً انؼبو
 (َظزيه انؼمىثخ)

 دمحم حظيٍ/ د 01.1108.11 (9)لبػخ

 دمحم ػجذ انؼهيى/ د 0.11001.11 (9)لبػخ ربريخ انمبَىٌ انًصزي

 االحذ

 انمبَىٌ انذونً انؼبو
لبػخ 

(9) 
 اثزاهيى انيبص/ د 00.1108.11

 انمبَىٌ انغُبئً انؼبو
 (َظزيه انغزيًه)

Criminal 
law(crime th eory) 

يذرط 

(5) 
 دمحم انهبدي/ د 5.1109.11

 االرثؼبء

 انشزطؼخ االطالييه 
يذرط 

(5) 
00.1108.11 

حظيٍ ػجيذ ػىٌ /د

 هللا

انمبَىٌ انًذًَ يصبدر 

 االنزشاو
Civil law and tort 

law 

لبػخ 

(9) 
4.1100.11 

دمحم ػجذ انظبهز / د

 حظيٍ

 

 ػًيذ انكهيخ  ؼهيى وانطالة                  وكيم انكهيخ نشئىٌ انز

 صزود ػجذ انؼبل احًذ/ د.أ                 ايًٍ ػجذ انغفبر              / د.أ  

 

 يحبضزاد كهيخ انحمىقعذول 

 (شؼجخ انهغخ االَغيهشيخ – انفزلخ انضبنضخ) 
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 9191-9109انفصم انذراطً االول 

 انزىليذ انًكبٌ انًمزر انيىو
 انًحبضز

 انظجذ

لضبء )انمضبء االداري

 (لضبء انزأديت-انزؼىيض
 ػجذ انؼشيش طؼذ رثيغ/ د 0009 (1)لبػخ

 انًبنيخ انؼبيخ
Public law 

 يصطفً كبيم/ د 9000 (1)لبػخ 

 لبَىٌ انشزكبد
Corporation law 

 دمحم يحًىد ػهً/د 509 (1)لبػخ 

 االرثؼبء 

 انشزيؼخ االطالييخ
 يذرط 

(6) 
 حظيٍ ػجيذ ػىٌ هللا/د 9.11000.11

يجذأ )انمضبء االداري 

 (لضبء االنغبء –انًشزحػيخ 
Administrative 

jurisdiction 

 اشزف اَض عؼفز/ د 7.1104.11 (1)لبػخ

 انخًيض

انمبَىٌ انذونً انخبص 

 (انغُظيخ ويزكش االعبَت)
 دمحم يحًىد ػهً/د 0909 (1)لبػخ

 ايًٍ ػجذ انغفبر/د 9009 (1)لبػخ انزشزيغ انضزيجً

 

 وانطالة                   ػًيذ انكهيخوكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى 

 صزود ػجذ انؼبل احًذ/ د.أ                 ايًٍ ػجذ انغفبر               / د.أ 

 

 يحبضزاد كهيخ انحمىقعذول 

 (ػزثً –انفزلخ االونً ) 
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 9191-9109انفصم انذراطً االول 

 انزىليذ انًكبٌ انًمزر انيىو
 انًحبضز

 انظجذ

 انُظى انظيبطيخ
 يذرط 

(4) 
 صزود ػجذ انؼبل/د 01.1108.11

 ػهى االعزاو وانؼمبة
 يذرط 

(4) 
 دمحم حظيٍ/ د 9.11000.11

 انحبطت االنً 
 يذرط 

(4) 
 صبنح/د 4.1109.11

 االصُيٍ

 يذخم انفمخ االطاليً
 يذرط 

(4) 
09.1108.11 

حظيٍ ػجيذ ػىٌ /د

 هللا

 حمىق االَظبٌ
 يذرط 

(4) 
9.11009.11 

ػىٌ حظيٍ ػجيذ /د

 هللا

يصطهحبد لبَىَيخ ثهغه 

 (0)اعُجيه 
 يذرط 

(4) 
 صزود ػجذ انؼبل/ د 4.11009.11

 ػطب حىاص/د 4.11009.11 (4)يذرط يذخم انؼهىو انمبَىَيخ انضالصبء

 

 وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة                          ػًيذ انكهيخ

 صزود ػجذ انؼبل احًذ/ د.أ               ايًٍ ػجذ انغفبر               / د.أ

 

 

 يحبضزاد كهيخ انحمىقعذول 

 (ػزثً – ضبَيهانفزلخ ان) 
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 9191-9109انفصم انذراطً االول 

 انزىليذ انًكبٌ انًمزر انيىو
 انًحبضز

 انظجذ

يصطهحبد لبَىَيخ ثهغخ 

 (9)اعُجيخ 
يذرط 

(5) 
 ػجبص انغشيزي/ د 9-00

 انمبَىٌ انغُبئً 
يذرط 

(5) 
 دمحم حظيٍ/ د 8.11-00.11

 انمبَىٌ انذونً انؼبو االحذ
يذرط 

(5) 
 اثزاهيى انيبص/د 9.11-00.11

 االرثؼبء

انشزيؼخ االطالييخ 

 لبَىٌ اطزح
يذرط 

(5) 
00.11-8.11 

حظيٍ ػجيذ ػىٌ /د

 هللا

 يصبدر االنزشاو
يذرط 

(5) 
 ػطب حىاص/ د 00.11-1.11

االحىال انشخصيخ نغيز 

 انًظهًيٍ
يذرط 

(5) 
 ػطب حىاص/د 1.11-5.11

 

 وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة                      ػًيذ انكهيخ

 صزود ػجذ انؼبل احًذ/ د.أ                   ايًٍ ػجذ انغفبر            / د.أ  

 

 

 

 يحبضزاد كهيخ انحمىقعذول 

 (ػزثً –ضبنضخانفزلخ ان) 

 9191-9109انفصم انذراطً االول 



 جامعة أسوان           
 وقــــــــــة الحقــــــــــكلي       
                                                                                              UNIVERSITY  ASWAN 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انزىليذ انًكبٌ انًمزر انيىو
 انًحبضز

 االحذ

يبدح لبَىَيخ ثهغخ 

 (0)فزَظيه 
يذرط 

(6) 
 صزود ػجذ انؼبل/ د 01.1108.11

 انمبَىٌ انزغبري
يذرط 

(6) 
 يبهز حبيذ/ د 9.11001.11

 انضالصبء

 انمضبء االداري
يذرط 

(6) 
 ػجذ انؼشيش طؼذ/ د 01.1108.11

 انمضبء االداري
يذرط 

(6) 
 ػجذ انؼشيش طؼذ/ د 09.11001.11

 انًبنيخ انؼبيخ
يذرط 

(6) 
 ايًٍ ػجذ انغفبر/ د 9.11009.11

 االرثؼبء

انمبَىٌ انذونً انخبص 

انغُظيخ ويزكش )

 (االعبَت

يذرط 

(6) 
 َبصز ػضًبٌ/ د 00.1108.11

انشزيؼخ االطالييخ 

 (انىصيخ -انًيزاس)
يذرط 

(6) 
9.11000.11 

حظيٍ ػجيذ / د

 ػىٌ هللا

 

 انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة                     ػًيذ انكهيخوكيم 

 صزود ػجذ انؼبل احًذ/ د.أ                     ايًٍ ػجذ انغفبر            / د.أ

 

 

 يحبضزاد كهيخ انحمىقعذول 

 (ػزثً –زاثؼخانفزلخ ان) 

 9191-9109انفصم انذراطً االول 
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 انزىليذ انًكبٌ انًمزر انيىو
 انًحبضز

 انظجذ

 صبنح ػًز/ د 00.1108.11 (0)لبػخ انزُفيذ انغجزي

 ايًٍ ػجذ انغفبر/ د 0.11000.11 (0)لبػخ انزذريت انؼًهً

 االحذ
 دمحم حظيٍ/ د 01.1108.11 (0)لبػخ االعزاءاد انغُبئيخ

 دمحم حظيٍ/ د 09.11001.11 (0)لبػخ االعزاءاد انغبَئيخ

 انضالصبء

انًهكيخ )انمبَىو انًذًَ 

 (وانزبييُبد
 ػطب حىاص/ د 09.1108.11 (0)لبػخ

 َبصز ػضًبٌ / د 9.11000.11 (0)لبػخ انمبَىٌ انذونً انخبص

 

 ػًيذ انكهيخ    وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة                  

 صزود ػجذ انؼبل احًذ/ د.أ                      ايًٍ ػجذ انغفبر          / د.أ 

 

 

 

 

 يحبضزاد كهيخ انحمىقعذول 

 (شؼجخ انهغخ االَغيهشيخ – انفزلخ انزاثؼخ) 

 9191-9109انفصم انذراطً االول 
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 انًحبضز انزىليذ انًكبٌ انًمزر انيىو

 انظجذ

 يُبهظ انجحش انمبَىًَ 
Legal mathodology 

 لبػخ
(0) 

 دمحم انهبدي/د 0008

 لبَىٌ االعزاءاد انغُبئيخ
لبػخ 

(0) 
 انهبديدمحم /د 9000

 االحذ

رُبسع )انمبَىٌ انذونً انخبص 

 (انمبَيٍ واالخزصبص انذونً
Private interational law 

(conflict of laws and 
intarnational jurisdiction)  

 

لبػخ 

(0) 
 دمحم يحًىد ػهً/ د 0008

 انزحكيى انزغبري انذونً 
Intarnational commercial 

arbitrtion 

 لبػخ
(0) 

 دمحم يحًىد ػهً /د 9000

 انضالصبء

 (انًهكيخ وانزبييُبد)انمبَىٌ انًذًَ 
 لبػخ

(0) 
 دمحم ػجذ انظبهز/د 0008

االوراق )انمبَىٌ انزغبري 

 انزغبريخوػًهيبد انجُىن
 لبػخ

(0) 
 يبهز حبيذ/د 0000

 

  وكيم انكهيخ نشئىٌ انزؼهيى وانطالة                       ػًيذ انكهيخ

 صزود ػجذ انؼبل احًذ/ د.أ                                 انغفبرايًٍ ػجذ / د.أ


