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ولیسانس الحقوق من كلیة الحقوق جامعة القاھرة.
طالباً وطالبة.250طالب الفرق األربع بالقسم حوالي    ویبلغ عددا

وتضم الكلیة سبعة مراكز بحثیة وتدریبیة، وھى:
––

–اریة مركز الدراسات والتنمیة اإلد–مركز حقوق اإلنسان –المعلومات واالستشارات القانونیة 
.لجنة الطباعة والنشر–مركز حمایة المستھلك 



عنوان كلیة الحقوق جامعة القاھرة

جامعة القاھرة–كلیة الحقوق 

12613–الرقم البریدي 

مصر-الجیزة –شارع أحمد زویل 5



أھداف كلیة الحقوق جامعة القاھرة
تزوید الطالب بخبرة قانونیة متمیزة في مجال التعلیم لكي یتثنى لھم تطبیقھا عمال.-1
إرساء دعائم المناخ التعلیمي الذي یساعد الطالب على تنمیة مھاراتھم إبداعي لتحقیق ذاتھم -2

في الحیاة العلمیة
قدیم العدید من األنشطة و برامج التعلیم المتمیز.-3
مساعدة الطالب على التعرف على احتیاجاتھم التعلیمیة و العملیة و محاولة تحقیقھا.-4



كلیة الحقوق في سطور
. وقبــل أ تشــم إلــى الجامعــة المصــریة ســنة 1868اتأسســت كلیــة حقــوق القــاهرة عامــ

كانــت مدرســة تســمى مدرســة اإلدارة واأللســن، ثــم انفصــلت مدرســة اإلدارة عــن مدرســة 1925
األلسن. وظلت مدرسة اإلدارة معروفة بهذا االسم حتى صدر قـرار بتسـمیتها بمدرسـة الحقـوق. 

، وكـان طـالب الكلیـة عنـد ضـمها إلـى الجامعـة 1925مدرسة الحقـوق إلـى كلیـة سـنة وتحولت
طالبًا.980

أسماء عمداء الكلیة
الذین تولوا عمادتھا منذ إنشائھا

األستاذ/ فیدال-1
.1891إلى أول أغسطس 1868من أكتوبر 

األستاذ/ تستو-2
.1903إلى مارس 1891من دیسمبر 

ناألستاذ/ جرانموال-3
.1906سبتمبر 30إلى 1903سبتمبر 24من 

األستاذ/ المبیر-4
.1907سبتمبر 25إلى 1906أكتوبر 23من 

األستاذ/ ھیل-5
.1912دیسمبر 31إلى 1907سبتمبر 26من 

األستاذ/ أیمونس-6
.1915إلى یولیه 1913من أول ینایر 

األستاذ/ والتون-7
.1923ایر ین11إلى 1915سبتمبر 28من 

األستاذ/ دیجى-8
.1923نوفمبر 11إلى 1923أبریل 30من 

األستاذ/ على ماھر-9
.1925مارس 3إلى 1924من أول دیسمبر 



األستاذ الدكتور/ عبد الحمید أبو ھیف-10
.1926إلى أول مارس 1925نوفمبر 29من 

األستاذ/ أحمد أمین-11
.1927إلى یولیه 1926من أول أبریل 

األستاذ الدكتور/ محمد كامل مرسى-12
.1936مایو 7إلى 1928أكتوبر 10من 

األستاذ الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنھورى-13
.1937أكتوبر 15إلى 1936أكتوبر 8من 

األستاذ الدكتور/ محمد صالح-14
.1940أكتوبر 20إلى 1937أكتوبر 26من 

األستاذ الدكتور/ على محمد بدوى-15
.1942نوفمبر 10إلى 1940أكتوبر 21من 

األستاذ الدكتور/ محمد مصطفى القللى-16
.1949أكتوبر 31إلى 1942نوفمبر 21من 

األستاذ الدكتور/ محمد حامد فهمى-17

.1952یولیه 25إلى 1949نوفمبر 14من 

طفى السعیداألستاذ الدكتور/ السعید مص-18
.1953یولیو 9إلى 1952أكتوبر 25من 

األستاذ الدكتور/ محمد عبد المنعم بدر-19
.1958ینایر 19إلى 1953یولیو 18من 

األستاذ الدكتور/ محمود محمود مصطفى-20
.1962فبرایر 19إلى 1958فبرایر 20من 

األستاذ الدكتور/ جابر جاد عبد الرحمن-21

.1969سبتمبر 24إلى 1962ایر فبر 20من 



األستاذ الدكتور/ عبدالمنعم السعید البدراوى-22
.1973أغسطس 24إلى 1969أكتوبر 9من 

األستاذ الدكتور/ جمیل الشرقاوى-23
.1977سبتمبر 1إلى 1973سبتمبر 29من

األستاذ الدكتور/ محمود نجیب حسنى-24
.1983أكتوبر 31إلى 1977أكتوبر 18من 

األستاذ الدكتور/ أحمد فتحى سرور-25
.1985سبتمبر 30إلى 1983نوفمبر 2من 

األستاذ الدكتور/ فتحى إسماعیل والى-26
.1988سبتمبر 15إلى 1985أكتوبر 12من 

األستاذ الدكتور/ نعمان محمد خلیل جمعھ-27
.1994یولیو 31إلى 1988أكتوبر 5من 

محمود سمیر الشرقاوىاألستاذ الدكتور/-28
.1996یولیو 31إلى 1994من أول أغسطس 

األستاذ الدكتور/ أنور أحمد رسالن-29
.2002یولیو 31إلى 1996أغسطس 11من 

األستاذ الدكتور/ أحمد السید صاوى-30
.2004یولیو 31إلى 2002من أول أغسطس 

األستاذ الدكتور/ أحمد عوض بالل-31
إلى اآلن2004س من أول أغسط



الجھاز اإلداري لكلیة الحقوق

األستاذ الدكتور/ محمود سلیمان كبیشعمید الكلیة - 

األستاذة / إخالص محمد السیدالجھاز اإلداري لمكتب العمید - 

السید / إسماعیل عبد الحكم

السیدة/ دالیا عبد العزیز إسماعیل

األستاذ الدكتور/ جابر جاد نصاریم وكیل الكلیة لشئون الطالب والتعل- 

السید/ طاھر عبد الحكمالجھاز اإلداري لمكتب وكیل الكلیة لشئون الطالب والتعلیم  - 

السید / عمرو أحمد شوفي

األستاذ الدكتور/ عمر محمد سالموكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث    - 

السید عبد الغفار عبد العالشئون الدراسات العلیا والبحوث   السید /الجھاز اإلداري لمكتب وكیل الكلیة ل- 

السیدة / فاطمة حسین عبد الكریم

السید/ حسام الدین حسن

ياألستاذ الدكتور/ حسن  عبد الباسط جمیعوكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة لبیئة - 

الجھاز اإلداري لمكتب وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة لبیئة- 

السید / ھیثم محمد أمین 

األستاذة/ إنجي محمد درویش



رسالة كلیة الحقوق, جامعة القاھرة

نشر المعرفة و الثقافة العلمیة التي تساھم في االرتقاء بالمجتمع من خالل الموارد البشریة 
المتمیزة و الخبرة العالمیة و ذلك عن طریق تقدیم برنامج تعلیمي عالي الجودة للطالب و خلق 

مع كوادر من الباحثین قادرین على مواكبة متطلبات العصر و تفعیل المشاركة بیننا و بین المجت
العام.



الرؤیة

أن نصبح متمیزین محلیا و دولیا و في مجال العلوم القانونیة من خالل التمیز األكادیمي و سرعة االستجابة لمتطلبات و 
احتیاجات المجتمع و بناء جیل مثقف لمواكبة العصر.



لألستاذ الدكتور أحمد عوض بالل
عمید الكلیة

أبنائي وبناتي.. طالب كلیة الحقوق الجدد

أهنئكم بانضمامكم إلى أسرة كلیة الحقوق، آمًال أن تقضوا فى رحابها أمتع سنوات 
العمر، تجتمعون فیها بین العمل الجاد والنشاط الطالبي المثمر، تعقدون فیها صداقات جدیدة، 

ؤاكم وآفاقكم للحیاة، وُتعدُّون أنفسكم لمستقبل مشرق بإذن اهللا.وتتسع فیها ر 
ولكم أن تفخروا باالنتساب إلى هذه القلعة العلمیة والوطنیة العریقة التى تخرجـت فیهـا 
كوكبة ضخمة من خیرة رجال الوطن، والـذین حملـوا مشـاعل العدالـة بـین ربوعـه وسـوف یشـهد 

دیدًا بانضمامكم إلیهم.المستقبل القریب بإذن اهللا إثراًء ج

أ.د. أحمد عوض بالل
عمید الكلیة



كلمة
األستاذ الدكتور جابر محجوب على
وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

أبنائى الطالب...

اتقدم إلیكم بخالص التهنئة على التحـاقكم بكلیـة الحقـوق، متمنیـًا لكـم كـل التوفیـق فـى 
اسة والتحصیل العملى للحصول على أرقى المناصب وخدمة بلدكم فى كافة المجاالت.الدر 

والحقیقة أن الدراسة فى كلیة الحقوق تمكـن الطالـب مـن اإلحاطـة لـیس فقـط بمعطیـات 
علم القانون، بل هى تساعد على صـقل شخصـیته وتعـوده علـى التفكیـر المنطقـى وعلـى القـدرة 

عن حلول واقعیة ومنطقیة لكـل مـا یواجهـه مـن مشـاكل فـى كـل على التحلیل والتأصیل والبحث 
مناحى الحیاة، ولذلك فإن الدراسة بالكلیة یجب أن تحظى من الطالب بالعنایة الكافیـة والحـرص 

ــدائم  ــىال ــب عل ــى یجــب أن یحــرص الطال ــم مــن المحاضــرات الت ــى تحصــیل العل حضــورها، ومــن عل
لى الرجوع إلیها.المراجع العلمیة التى یجب أن یواظب الطالب ع

وال یفوتنى أن ألفت نظر الطالب إلى ضرورة االستفادة من األنشطة الطالبیة التى 
تنظمها رایة السباب واتحاد الطالب بالكلیة، فهى تهیأ للطالب االستفادة من الحیاة الجامعیة 

واالندماج فیها.

اتمنى لكم كل التوفیق والسداد وأن تقضوا فترة ممتعة فى الجامعة تظل محفورة فى 
ذاكرتكم إلى وقت طویل بإذن اهللا.

أ.د. جابر محجوب على
وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطال



كلمة
األستاذ الدكتور محمود سلیمان كبیش
وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

جامعة القاهرة.–أخوتى وأخواتى.. أبنائى وبناتى... طالب كلیة الحقوق 

هنئكم جمیعًا بعام دراسى جدید تستكملون فیه مسیرتكم العلمیة نحو بناء مستقبلكم أ
ومستقبل هذا الوطن الذى نشرف جمیعًا باالنتماء إلیه.

كافة میـادین الحیـاة إن عالم الیوم، بكل ما یشهده من متغیرات متالحقة ومتسارعة فى 
ال مكان فیه لمجتمع یقنع بالركون إلى التقلید دون اإلبداع، أو یجتـر الماضـى دون أن یختـرق 

آفاق المستقبل.

إنكم أنتم... أبناءنا طالب الجامعات... الطاقة الحقیقیة التى یتوقف على صالحها نمو 
هذا المجتمع والوصول به إلى مصاف العالم المتقدم.

المجتمـــع وارتقـــاءه یعتمـــد، أول مـــا یعتمـــد، علـــى إطـــار قـــانونى ســـلیم، نصـــًا إن تقـــدم
وتطبیقًا، یعمل فى نطاقه األفـراد والمؤسسـات. مـن ثـم تبـدو قدسـیة الُمهمـة الُملقـاة علـى رجـال 
القــانون، وانــتم. طلبــة كلیــات الحقــوق، ذخیــرة هــذا المجتمــع إلقامــة نظــام قــانونى یــنهض علــى 

ــ ــدل، ویضــمن حمای ــأمن واســتقرار الحــق والع ــراد دون المســاس ب ــوق األف ــات وحق ــة لحری ة فعال
الوطن، إن النهوض بهـذه المهمـة یتطلـب مـنكم، بعـد اإلیمـان بـاهللا عـز وجـل، أن تؤمنـوا بعظـم 
دوركم، وهو ما یدعوكم إلى الجد واالجتهاد فـى سـبیل تحصـیل المعرفـة القانونیـة.. إذ كـان هـذا 

ما استطعنا سبل التعلیم والبحث.. والنصح.. واإلرشاد...واجبكم فإن لكم علینا أن نهیىء لكم، 

المستقبل لكم وبكم... فاحرصوا على صیاغته بما یحقق آمالكم وآمال هذا الوطن.

وفقنا اهللا وٕایاكم
والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

وكل عام وأنتم بخیر
أ.د. محمود كبیش
ــ ــة للدراس ــل الكلی ــا وكی ات العلی

والبحوث
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