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 :   بياانت شخصية
  احلالة اجلنس امليالد اتريخ امليالد مكان اجلنسية  االســــــــم

 متزوج ذكر م 4/21/2791 مصر مصري   اللقب/ العائلة   األوسط  األول
 عطوان عطا يونس مسعود

Frist Middle Family 
Masood younes ata 

 القانون الخاص العام التخصص
 القانون التجاري   الدقيق التخصص

 
 الوظيفة احلالية ومقرهـــا

 مقرهـــــا الوظيفة
 كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف  أستاذ مساعد

                        :   أخرى حدد   ارر    حم    مساعد     . أ   مشارك   . أ   أستاذ          اللقب العلمى
 م 4/1/9002الدكتورة    أعلى درجة علمية واترخيها

 2291929122 اإلقـــامة/  اهلوية رقم
الشريعة  كليــــــــــــــــــةال

 والقانون 
 القانون   قســــــــــــــمال

 : بياانت االتصال 
المملكة العربية السعودية ،الجوف ،  كامالا   العنوان

 سكاكا ، الحي اإلداري 
 Myata@ju.edu.sa الرمسى الربيد اإللكرتوىن

 Mmyounes 55@ yahoo.com الشخصى اإللكرتوىن الربيد ال يوجد   (رقم اهلاتف الداخلي)العمل هاتف
 اختياري املوقع الشخصى 6550916550 هاتف املنزل 

  فاكس 6550916550 جوال 
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    الربيدى الرمز  صندوق بريد 
 

 : ( البكالوريوس ، املاجستري ، الدكتوراه  الليسانس ،)املؤهالت العلمية 
 

 
 

 م
 

 املؤهل
 

 اترخيه
 

 التقدير
 

 املعهد/ اجلامعة 
 

 الكلية
 

 القسم العلمى
 التخصص

 دقيق عام
الشريعة   األزهر جيد جدا م 9110 الليسانس 2

 والقانون 
القانون التجاري  القانون الخاص القانون 

 والبحري 
اإلسكندرية ،  جيد 2666 الماجستير 1

 وطنطا
 القانون التجاري  القانون الخاص القانون  الحقوق 

جيد جدا  م 2661 هالدكتورا  3
مع 

التوصية 
بطبع 

الرسالة 
وتبادلها 

مع 
الجامعات 

 األخرى 

القانون  الحقوق  القاهرة
+ الخاص 
شريعة 
 إسالمية

القانون التجاري  القانون الخاص
 والبحري والجوي 
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 : اخلربات الوظيفية 
 

لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل الدرجة اجلامعية مسمى الوظيفة الوظيفة  

 

سبب ترك  سنوات اخلربة
 إىل مــن قسم كلية جامعة العمل

 أكادميية
 

كلية  األزهر الدكتوراه أستاذ مساعد
الشريعة 
 والقانون 

القانون 
 الخاص

معيد ، مدرس  2690 9115
 مساعد ، مدرس

 اإلعارة سنة 90

 

    إىل من مكان العمل الشركة/املؤسسة  أخرى 
 
 

   

 

 
 
 
 

 :   (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) املشاركة ىف املؤمترات والندوات العلمية
 

  م
 الندوة عنوان املؤمتر أو

 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

أكتوبر  9-7في الفترة من " أحكام  األسرة بين الشريعة واالتفاقات واإلعالنات الدولية  2

 .م 8002
 حضور  2669 جامعة طنطا
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المنعقد في الفترة " األبعاد القانونية واالقتصادية للمشروعات القومية "  1

 .م 8002إبريل   87-82من
  مشارك 8002 جامعة المنصورة

 حضور  2690 جامعة طنطا .م  8002أبريل  87:  82المنعقد في " القانون والسياحة "  3
 

 :  (ميكن ارافة مزيد من الصفوف)اإلشراف على الرسائل اجلامعية 

 
 

 

 

 :  (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة

 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

 كلية الشريعة والقانون بطنطا ، جامعة األزهر ، مصر سنة 90 عضو بقسم القانون الخاص 9

  م

 عنوان الرسالة
  الدرجة العلمية

 اجلامعــة
 

 السنـــة
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستري

2        
1        
3        
4        
5        
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 مشيخة األزهر ، مصر 96 عضو الرابطة العالمية لخريجي األزهر 2
  سنوات  0 اإلدارية  الشئون لجنة عضو 0

 كلية الشريعة والقانون بطنطا ، جامعة األزهر ، مصر

 كلية الشريعة والقانون بطنطا ، جامعة األزهر ، مصر سنوات 0 لجنة المكتبات 2
 كلية الشريعة والقانون بطنطا ، جامعة األزهر ، مصر سنة90  .عضو الكنتروالت لمرحلتي الليسانس ، والدراسات العليا  5
 كلية المدينة الجامعية بعجمان ، اإلمارات العربية المتحدة سنة عضو لجنة إعداد برنامج الماجستير لقانون العام والخاص 0
الشريعة والقانون بجامعة الجوف بالمملكة العربية  كلية سنة عضو مجلس قسم القانون  5

 السعودية
كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف بالمملكة العربية  سنة لجنة الخطط والمناهج 9

 السعودية
كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف بالمملكة العربية  سنة لجنة المؤتمر الطالبي 1

 السعودية
كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف بالمملكة العربية  سنة لجنة المعادالت 96

 السعودية
كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف بالمملكة العربية  سنة لجنة توصيف برناج القانون  99

 السعودية
كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف بالمملكة العربية  سنة لجنة تأديب الطالب 92

 السعودية
 

 :    (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) وورش العمل احلاصل عليهاالدورات التدريبية 
 السنة مكان االنعقاد التخصص  ورشة العمل / عنوان الدورة  م
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الحزم المتكاملة لمؤسسات التعليم العالي لتأهيل فرق إعداد الدراسات : دورة بعنوان  2

 الذاتية وملفات االعتماد
 م 1002يوليو  12ـ 21 مصر جامعة طنطا ، جودة

 منظومة المؤهالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة : دورة بعنوان  1

 
كلية المدينة الجامعية  جودة

بعجمان دولة 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

 2692نوفمبر  26

بمخرجات التعليم بمنظومة المؤهالت  ربط االسئلة االمتحانية: ورشة عمل بعنوان  3

 .في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

كلية المدينة الجامعية  
بعجمان دولة 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 م 1022أكتوبر  8

ً لمنظومة المؤهالت في  : ورشة عمل بعنوان  4 إعداد وصياغة أسئلة االمتحان طبقا

 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

كلية المدينة الجامعية  
بعجمان دولة 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 م 2695اكتوبر / 9

5  

 دورة تدربية حول تطبيقات الحاسب اآللي

 

كلية الشريعة  
والقانون بطنطا ، 
جامعة األزهر ، 

 مصر

/ 21وحتى  21/1
 م   4/1022

 القياس والتقويم والمؤسسات التعليمية الواقع والرؤى المستقبلية : دورة حول  6

 

جامعة الزقازيق ،  
 مصر

 1022يوليو  12ـ  10

 دورة تدريبية على قواعد معلومات دار المنظومة ، وقاعدة المنظومة للرسائل  

 

جامعة الجوف ،  
المملكة العربية 

 السعودية

 م 18/22/1022

جامعة الجوف ،   استراجيات التعلم االلكتروني: دورة عن  
المملكة العربية 

 السعودية

7- 20 /1/2418 
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جامعة الجوف ،   كيفية إعداد البرامج والخطط الدراسية: دورة حول 
المملكة العربية 

 السعودية

 م 22/1/1027

 جامعة الجوف ،  ورشة حول كيفية  صياغة مواصفات خريج جامعة الجوف 
المملكة العربية 

 السعودية

 

جامعة الجوف ،   ورشة حول كيفية إعداد خطة برنامج  
المملكة العربية 

 السعودية

 هـ 2/2/2418

جامعة الجوف ،   ورشة حول كيفية إعداد خطة برنامج 
المملكة العربية 

 السعودية

 هـ 1/2/2418

 
 
 
 :   (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) هاراتامل

 هارات امل

 
 
 
 

 :  (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية 
 

 الفرتة الزمنية طبيعة النشاط النشاط/ املسامهة  م

2    
1    



 

 جامعة الجوف 
 عمادة الجودة و االعتماد االكاديمي
 السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

 عمادة الجودة و االعتماد االكاديمي

8 

3    
 

 :   (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) و التكرمياجلوائز 
 

 الزمنيةالفرتة  التخصص  الدولة و اجلهة املاحنة مسمى اجلائزة م

مصر ، كلية الحقوق ، جامعة  شهادة تقدير 2
 القاهرة

 م 1007 القانون 

مصر ، كلية الشريعة والقانون ،  شهادة تقدير 1
 جامعة األزهر

 1002 القانون 

3     
 

 
 
 

 :   (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) املناصب اإلدارية
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة املنصب اإلدارى م
أمين  مجلس قسم القانون  2

 الخاص
كلية الشريعة والقانون 

 بطنطا
 سنة مصر

1     
3     

 : (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) اللغات
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 لغات أخــــــــــــرى أذكرها قراءة كتابة حتدث اللغة الىت جتيدها
  ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 جيد جيد جيد االجنليزية
 : معلومات أخرى ترى أهنا هامة 

 املعلومات م
2  
1  

 :الدول الىت عملت هبا 

 الدول #
 جمهورية مصر العربية 2
 اإلمارات العربية المتحدة 1

  : (ميكن ارافة مزيد من الصفوف) او المشاركة في التاليف الكتبتاليف 
 
 
 م

 

 
 

 عنوان الكتاب 

 
 العنوان بلغة أخرى 

كما هو  )إن وجد 
موجود على صفحة 

 (الكتاب او البحث

 
 الترقيم الدولى الموحد للكتاب

 (ردمك)

 
 

أشخاص مشاركين 
محقق ، مراجع ، )

 (الخ... مترجم 

 
 
 

 الطبعة

 
 

 عدد الصفحات

 
 

 لغة الكتاب

 
 

 تاريخ النشر

 "إنهاض المشروعات المتعثرة ووقايتها من اإلفالس  2
دراسة مقارنة بين القانون الوضعى والفقه اإلسالمي، 

 م" 8000"نشر دار الوفاء القانونية  باإلسكندرية 

 .م  8000 العربية  642 األولى  879/877/727/757/8 

      قيد النشر    . ضح يف القانون التجاري اإلمارايتالوا 1

      قيد النشر  الواضح  يف القانون البحري اإلمارايت 3
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      قيد النشر  املوجز يف القانون اجلوي اإلمارايت 4

      قيد النشر  متويل املشروعات يف ظل االقتصاد  اإلسالمي 5

املوجز يف القانون التجاري والبحري واجلوى  6
املصري ،كتاب دراسي لطالب كلية الشريعة 

 م 2132/ هـ 3311والقانون جبامعة األزهر 

      قيد النشر 

      قيد النشر  املوجز يف األوراق التجارية واإلفالس 9

      قيد النشر  املوجز يف الشركات التجارية 2

دراسة مقارنة بني " اجلديد يف القطر البحري  7
م  3991قانون التجارة البحرية املصري رقم 

م  3993لسنة  22والقانون االحتادي رقم 
 ".بدولة االمارات العربية املتحدة 

      قيد النشر 

الوسائل القانونية والشرعية لوقاية املشروعات  20
دراسة منقحة ومزيدة " القومية من التعثر، 

 "أبحدث وأهم أحكام النقض 

      قيد النشر 

دراسة مقارنة بني  "البحري  رااداجلديد يف اإل 22
م  3991قانون التجارة البحرية املصري رقم 

م  3993لسنة  22والقانون االحتادي رقم 
 ".بدولة االمارات العربية املتحدة 

      قيد النشر 

      قيد النشر  التنظيم القانوين ملشروع بناء السفن 21

 :   (الصفوفميكن ارافة مزيد من ) (األحباث العلمية) اإلنتاج العلمى
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 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م
 2دراسة مقارنة بين قانون التجارة البحرية المصري رقم " ر البحري الجديد في القط 1

م بدولة اإلمارات العربية  0920لسنة  82م ، والقانون  االتحادي رقم  0990لسنة 

 " . المتحدة 

مجلة روح 
القوانين المحكمة 

بالعدد الثامن 
 والستين 

 2692 جامعة طنطا

 2دراسة مقارنة بين قانون التجارة البحري المصري رقم " الجديد في اإلرشاد البحري  2
م بدولة اإلمارات العربية المتحدة   0920لسنة  82م والقانون اإلتحادي رقم  0990لسنة 

 بحث منشور 

مجلة روح 
المحكمة القوانين 

بالعدد التاسع 
 .والستين 

 2695 جامعة طنطا

المجلة العلمية لكلية  التنظيم القانوني لمشروع بناء السفن 3
الشريعة والقانون 
بتفهنا األشراف ، 

 جامعة األزهر

كلية الشريعة 
والقانون بتفهنا 

األشراف ، 
 جامعة األزهر

2690 

4     
5     
6     
7     

 

 :   (ميكن ارافة مزيد من الصفوف)أشخاص وجهات ميكن الرجوع إليها لالستعالم 
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 تليفون بريد إلكرتوىن العنوان املكان الوظيفة الشخص  م
سيف رجب / د.أ 1

 قزامل
مصر، كلية الشريعة  مصر أستاذ متفرغ

والقانون بطنطا ، 
 جامعة األزهر

 00102005421422 

2       
3       

 


