
 

 

 

 
 البيانات الشخصية:

 د/ عاطف محمد راشد الفقى. -االســــــــــــم:

 م.1/11/1691 -:تاريــخ الميــالد

 م92/8/9282  -:ن ـــــــتاريــخ التعيي

 .التجارىبوظيفة مدرس مساعد بقسم القانون  91/99/9282 -:تاريخ استالم العمل

 أستاذ مساعد بقسم القانون التجارى والبحرى  -: الوظيفــــــــــة
 قائم بعمل وكيل كلية حقوق السادات لشئون التعليم والطالب  –                        

 المؤهالت العلمية:
 جامعة طنطا تقدير عام امتياز. 9281ليسانس حقوق دور مايو  -9

 م جامعة عين شمس  بتقدير جيد9281القانون العام دور أكتوبر دبلوم الدراسات العليا فى  -9

 م جامعة عين شمس  بتقدير جيد 9288دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص دور أكتوبر  -3

درجة الدكتوراه فى الحقوق جامعة المنوفية بتقددير جيدد جددا مدت مرتبدة الشدرب والتبدادج مدت الجامعدات ابادرى  اعتبدارا  مدن  -4

دراسددة مقارنددة للتحلدديم البحددرى فددى لندددن  1م.وذلددب برسددالة تحددن عنددوان م التحلدديم فددى المنازعددات البحريددة 93/9/9221

 م(9224ونيويورك وباريس مت شرح أحلام قانون التحليم المصرى فى المواد المدنية والتجارية 

 التدرج الوظيفى:
( بتددداري  9129ر رئددديس الجامعددة رقدددم مبقدددرا 92/8/9282مدددرس مسددداعد بقسدددم القددانون التجدددارى اعتبدددارا  مددن  -1

 م.91/99/9282

 م.3/3/9221( بتاريـ  9931م بقرار رئيس الجامعة رقمم94/9/9221مدرس بقسم القانون التجارى اعتبارا  من  -2

  1م 91/91/9111(  بتاري  9313أستاذ مساعد بقسم القانون التجارى والبحرى بقرار رئيس الجامعة رقمم  -3

د/ رئديس 1بعمدل وكيدل اللليدة بلليدة الحقدوق بمديندة السدادات لشدئون التعلديم والطدالب بقدرار السديد أيندب سيادته للقيام  -4

  91/2/9118بتاري   9111الجامعة رقم 

يللد  سديادته بعمدل وكديال للليدة  4/2/9199بتداري   9921د/ رئيس الجامعة رقدم 1اعتبارا من تاري  صدور قرار أ -5

 الحقوق بمدينة السادات للدراسات العليا والبحوث 

 -المؤلف ات الفقهية التى ق ام بتدريسها :
فى كل من الفرقة الثالثة والفرقةة الراعةةة عية ةة الق ةام ةامةةة الة اف ةة والفرقةة الثاي ةة عية ةة العةةا   ةامةةة  -

 م 1669/1002الة اف ة م ذ عام 

 ال ايان العةا ى " األعةال العةا ية والعاةر والةعةر "  -1

 ال ايان العةا ى " الةةي ة الص اع ة "  -1

  ية " ال ايان العةا ى " الشركات العةا -1

 األو ام العةا ية -2

 اإلفالس  -5

 إدارة الشئون اإلدارية
 شئون هيئة التدريس

 



 ال ايان البقرى  -9

 ال ايان الةاى  -7

م اتفاق ة األمم الةعقةة  ل  ةل  1660" لس ة  8ال  ل البقرى لةبضائع فى ظل قايان العةا   البقرية  قم "  -8

   1667م " دا  ال هضة الةرع ة  1678م " قااعة هامبا ج  1687البضائع عالبقر س ة 

 م 1001لالسم العةا ى . دا  ال هضة الةرع ة القةاية ال اياي ة  -6

 م1666تطاير مسئال ة ال اقل الةاى وف ا التفاق ة مايعريال  -10

العقية م العةةا ى معةةةد األفةةرار " د اسةة م ا يةة لعسةاية الة اجعةةات العةا يةة معةةةد  األفةرار  مةةام  -11

 العقي م العةا ى الةولى " 

 العقي م فى الة اجعات البقرية  -11

  -نشورة :األبحاث الم
  1001العقي م البقرى ع ن الع قي م الخاص والعقي م ال ظامى مةةة الةةة ة البقرية الةصرية  -1

 م 1001شرف العقي م البقرى عاإلحالة . مةةة الةةة ة البقرية الةصرية  -1

ال ةةايان الااةةةت العطب ةةم عةةةى مااةةام ال ةةحام  مةةام العقيةة م البقةةرى الةةةولى . مةةةةة الةةة ةةة البقريةةة  -1

 م   1001الةصرية 

  -:تنمية القدرات  دورات  
  1/1002/ 9- 2االتةاهات القةيثة فى العة يس فى الفعر  من   

  11/11/1002 -11 سال ت البقث الةةةى فى الفعر  من 

  1002/ 10/11-18مها ات الةرض الفةال فى الفعر  من   

  19/11/1002-12مها ات االتصال الفةال فى الفعر  من  

  16/11/1002- 18ت ة ة مها ات  عاية الشباب فى الفعر  من   

 11/11/1002-11مها ات العفي ر فى الفعر  من 

  11/1/1005-6الةها ات اإلدا ية فى الفعر  من   

   10/9/1005-18الةه ة فى الفعر  من  خالق ات وآداب    

  

 
 عميد الللية                  

 { احمد عطيةابو الخير }أ.د/ 
 

 

 

 
 


