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 الس��ة الذاتية

 البيانات ال�خصية: 

 ـــــــم: أسامة مصطفى مصطفى عطعوط.ـــــــــــــــــــــــــــاالســــــــــــــ •

 .28/5/1962تار�خ امليــــــــالد:  •

 ـة: مصري.ــــــا�جنسيـــــــــــــــ •

 ـــــة: مسلم.ـــــــــــــــــالديانـــــــــــــ •

 ا�حالة االجتماعية: م��وج ولديھ ثالثة أوالد. •
 

 

 الوظيفة ا�حاليـــة: •

 ./ إنجل��اوزميل معهد ا�حكم�ن املعتمدين م.أستاذ القانون 

 .osamaatout@yahoo.com   ال��يد اإللك��و�ي:  •

 +201011399444             ـــــوال:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�جــــــــــــ •

 املؤهالت العلمية:

عــــام  ،�حقــــوق/ جامعــــة عــــ�ن شــــمس�ليــــة اقســــم القــــانون ا�جنــــائي/ مــــن ا�حقـــــوق دكتــــوراه �ــــ�  •

، موضــوع الرســالة: "ا�حمايــة ا�جنائيــة للمــواد النوو�ــة �ــ� ظــل النظــام الــدو�� للضــمانات 2006

 مع مرتبة بدرجة: النوو�ة"، وتم املنح 
ً
 الشرف.جيد جدا

 .1997عام ، زمالة معهد ا�حكم�ن املعتمدين/ إنجل��ا •

 .1989عام  ،�لية ا�حقوق/ جامعة ع�ن شمس/ ماجست�� �� القانون  •

 .1985عام  ،�لية ا�حقوق/ جامعة ع�ن شمس/ ليسا�س ا�حقوق  •

 :)سنوات آخر ثمان( التدرج الوظيفي

قــــــانو�ي وعضــــــو هيئــــــة استشــــــاري  ):" (ف�ــــــ�ة اإلعــــــارة11/05/2019ح�ــــــى  13/02/2013" مــــــن •

 .التدر�ب/ مركز الدراسات القانونية والقضائية/ وزارة العدل/ قطر
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/ عضـــو �ـــ� القـــانون م. أســـتاذ (تـــار�خ اإلعـــارة إ�ـــ� قطـــر):  12/02/2013وح�ـــى  7/3/2012مـــن  •

 .ة، وزارة الكهر�اء والطاقة/ مصر/ هيئة املواد النوو� هيئة البحوث والتدريس

 ا�خ��ات العلمية:

 مراكز التدر�ب الدولية والعر�ية.معاهد و بالعديد من القانونية  املهاراتخب�� تدر�ب وتنمية  •

 با�جامعات العر�ية. �اخت��ا�موالتدر�ب ع��  مواد القانون تدريس ، وخب�� أستاذ القانون  •

 محكم قانو�ي دو�� معتمد/ زميل معهد ا�حكم�ن القانوني�ن/ إنجل��ا. •

  .(E-Learning) املواد القانونية بنظام التعلم عن �عد تدر�ب وتدريسخب�� ��  •

 ا�خ��ات العملية:

 للمتطلبات •
ً
 التدر�بية. إعداد ا�خطط التدر�بية القانونية وفقا

 ل�خطة املوضوعة. •
ً
 إعداد �افة ال��امج واأل�شطة التدر�بية القانونية وفقا

 ا�حقائب التدر�بية والتدر�ب ع�� �افة املقررات القانونية.إعداد  •

 إعداد معاي�� تقييم املتدر��ن وتقييم العملية التدر�بية، وتنفيذ تلك املعاي��. •

 �ن ولوائح وقواعد وسياسات وخالفھ.إعداد �افة األدوات التشريعية من قوان •

 ا�حلية والدولية.واالتفاقات العقود متا�عة تنفيذ �افة و صياغة إعداد و  •

 �� �افة التحكيمات التجار�ة ا�حلية والدولية.(كمحكم) دراسة وا�حكم  •

 .أمام ا�حاكم صياغة و�دارة �افة األوراق القانونية، والدعاوى، واملرافعات القانونيةإعداد و  •

 إجراء ودراسة والبت �� املناقصات واملمارسات واملزايدات. •

 شر�ات األموال واأل�خاص واملتعددة ا�جنسية.القانونية لهيا�ل النظمة و األ  عدادإ •

 وخالفھ. رأي ومشورةون القانونية من تحقيقات و ؤ أعمال الش�افة اإلشراف ع��  •

 ندوات وورش العمل.الو ؤتمرات �� امل اق البحثيةور أل لاإلعداد العل�ي واللوجس�ي  •

 إجراء التحكيم العل�ي لألوراق البحثية واألطروحات العلمية �� املواد القانونية. •
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 :ا�جهات املعتمد لد��ا كخب�� "مدرب قانو�ي"أهم 

ا�ح�وميـة وغ�ـ� ا�ح�وميـة �ـ� �ـل مـن: لـدى العديـد مـن ا�جهـات  / استشـاري تم اعتماده كخب��

 )."1ـــ مرفق " ا�جهات (مرفق قائمة بأهم و "اإلمارات العر�ية املتحدة" و "سلطنة عمان""مصر" و"قطر" 

لف ��ا املهام والت�ليفات وعضو�ة ال�جان ا�حكوميةأهم 
ُ
 ):خالل ف��ة اإلعارة( ال�ي �

وفــرق  تــم ت�ليفــھ بالقيــام بالعديــد مــن املهــام، كمــا شــارك �ــ� عضــو�ة العديــد مــن ال�جــان ا�ح�وميــة

 .)"2ـــ مرفق " املهام والت�ليفاتأهم (مرفق قائمة ب العمل

 ):خالل ف��ة اإلعارة( ال�ي شارك ف��ا العمل التدر�بيةاملؤتمرات والندوات العلمية وورش 

القانونيـة العر�يـة املؤتمرات والندوات وورش العمـل األ�شطة و العديد من إعداد وتنفيذ شارك �� 

 )."3ـــ مرفق " (مرفق قائمة بأهم املشار�اتوالدولية 

 :ال�ي قام بتنفيذها بيقات العمليةال��امج التدر�بية والتط

وأك�ـ� مـن خمسـة آالف سـاعة تدر�بيـة، ) برنـامج تـدر��ي وحقيبـة تدر�بيـة، 50قام بإعداد أك�� مـن (

 ). "4ــــ مرفق " تم تنفيذها من خالل ال��امج اإللزامية أو التخصصية (مرفق قائمة بأهم تلك ال��امج

 مجال التأليف والكتابة القانونية.��  أهم األعمال

حكيم العاملية، مجلة فصلية محكمة بصدرها املركز العر�ي للبحوث �اتب بمجلة الت •

 القانونية والقضائية/ ب��وت.

" ال�ي يصدرها مركز الدراسات القانونية ا�جلة القانونية والقضائية"عضو هيئة تحر�ر  •

" / قطر. التعليق ع�� التشريعات �� ا�جلة، واإلشراف ع�� باب والقضائية
ً
 "سابقا

" عضو هيئة تحر�ر �شرة "األدعم" ال�ي تصدرها وزارة العدل •
ً
 / قطر. "سابقا

 .الداخلية، بت�ليف من وزارة العدل/ قطربمجلة "الشرطة معك" ال�ي تصدرها وزارة  �اتب •

 يد من ا�جالت القانونية املتخصصة.لديھ بحوث ومقاالت قانونية منشورة �� العد •

 محكم عل�ي لدي العديد من ا�جالت العلمية املتخصصة. •
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 عضو�ة النقابات وا�جمعيات العلمية:

(مرفــق قائمــة بــأهم  �جمعيــات العلميــة الدوليــة والعر�يــةشــرف �عضــو�ة العديــد مــن النقابــات واتي

 .)"5ــــ مرفق " تلك ا�جهات

 :)خالل ف��ة اإلعارة( الشكر  أهم ا�جهات املانحة لشهادات

نــال العديــد مــن التقــدير والشــكر مــن الكث�ــ� مــن ا�جهــات (مرفــق قائمــة بــأهم ا�جهــات ال�ــي منحتــھ 

 )."6ــــ مرفق " شهادات شكر وتقدير

 :هارات ال�خصية والسلوكيةامل

 القدرة ال�املة ع�� العمل تحت أي ظرف من ظروف العمل. •

 فرق العمل.القدرة ال�املة ع�� العمل ضمن  •

 القدرة ال�املة ع�� طرح األف�ار واملبادرات.  •

 القدرة ال�املة ع�� تنفيذ املشروعات القانونية. •

 اللغات وتكنولوجيا املعلومات:

 إجادة اللغت�ن العر�ية واإلنجل��ية. -1

 إجادة التعامل مع الكمبيوتر وشبكة املعلومات الدولية "اإلن��نت". -2

 

    

 

                                                                                             )                                         ( 

 طأسامة مصطفى عطعو  .د                                                                                        
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 )1(مرفق 

 القانو�يب �در الت�� / استشاري قائمة بأهم ا�جهات املعتمد لد��ا كخب�� 

 �� مصر:

 مركز إعداد القادة للقطاع ا�ح�ومي بمجلس الوزراء. •

 املنظمة العر�ية للتنمية اإلدار�ة/ جامعة الدول العر�ية. •

 بجامعة اإلسكندر�ة.واالقتصادية مركز الدراسات القانونية  •

 األوليمبية للقادة الر�اضي�ن.األ�اديمية  •

 .مركز العالم العر�ي للتدر�ب واالستشارات والتنمية •

 .ت القانونية واالقتصاديةاللدراس أ�اديمية العدلة •

 .مركز تدر�ب شركة إن�ي للب��ول •

 .ةمركز تدر�ب وزارة السياح •

 مركز تدر�ب مص�حة الضرائب املصر�ة. •

 �� قطر:

 .والقضائية/ وزارة العدلمركز الدراسات القانونية  •

 املعهد الدبلوما��ي/ وزارة ا�خارجية. •

 �لية ا�جتمع �� قطر. •

 مركز خدمة ا�جتمع والتعليم املستمر/ جامعة قطر. •

 مركز قطر الدو�� للتوفيق والتحكيم/ غرفة قطر. •

 معهد التدر�ب والدورات بالقوات املس�حة القطر�ة. •

 بة العامة/ قطر. مركز حكم القانون وم�افحة الفساد/ النيا •

 �� سلطنة عمان.

 .معهد الغصن�ن للتدر�ب •

 .مركز مؤتة �خدمات التدر�ب •

 .مركز الفكر للتنمية البشر�ة •

 .مركز تدر�ب وزارة البلديات اإلقليمية •

 �� اإلمارات العر�ية املتحدة:

 مركز القادة للتدر�ب. •
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 )2مرفق (

لف ��ا املهام والت�ليفات وعضو�ة ال�جان ا�حكوميةقائمة بأهم 
ُ
 )خالل ف��ة اإلعارة( ال�ي �

تمثيــل وزارة العــدل ضــمن الفــرق العلميــة ورئاســة ا�جلســات للعديــد مــن املنتــديات واملــؤتمرات  •

 الدولية والوطنية.

وم��ــــا:  مبــــادرات تطــــو�ر العمــــل �ــــ� وزارة العــــدل؛و عضــــو بالعديــــد مــــن فــــرق عمــــل بمشــــروعات  •

التوعيــــــة القانونيــــــة"، و"مبــــــادرة املؤلــــــف ، "مبــــــادرة "مشــــــروع بنــــــك األســــــئلة"و "مشــــــروع صــــــك"

القــــانو�ي للنظــــام القــــانو�ي القطــــري"، و"مبــــادرة تــــوط�ن ا�خ�ــــ�ة القانونيــــة"، و"مبــــادرة املــــدرب 

 ".شرح التشريعات مبادرةالقانو�ي املشارك"، و 

عضـــو �جنـــة مراجعـــة وتطـــو�ر املنـــا�ج وآليـــات العمـــل بمركـــز الدراســـات القانونيـــة والقضـــائية  •

 .ة سعادة وز�ر العدلواملش�لة برئاس

 هيئة التدر�ب بمركز الدراسات القانونية والقضائية / وزارة العدل.و عضو ال�جنة العليا  •

عضو الفر�ق العل�ي امل�لف بإعداد ا�خطط التدر�بية والبحثية و�افة املنـا�ج �جميـع ال�ـ�امج  •

 ة العدل.والدورات واأل�شطة التدر�بية بمركز الدراسات القانونية والقضائية / وزار 

اإلشـــراف ع�ـــ� أبحـــاث املتــــدر��ن مـــن مســـاعدي القضـــاة ومســــاعدي النيابـــة العامـــة وا�حــــام�ن  •

 والباحث�ن القانوني�ن، واملشاركة �� مناقش��ا وتقييمها.

عضو الفر�ق العل�ي امل�لف مـن قبـل سـعادة وز�ـر العـدل إلعـداد خطـة املشـروع الـوط�ي لنشـر  •

 دولة قطر.الو�� والثقافة القانونية ع�� مستوى 

مركـــــــز الدراســـــــات  متـــــــدر�يومجلـــــــس تأديـــــــب االختبـــــــارات التحر�ر�ـــــــة والشـــــــفهية  عضـــــــو �جنـــــــة •

 .القانونية والقضائية
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 )3مرفق (

 التدر�بية الدولية وا�حلية ال�ي شارك ف��ااملؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل بأهم  قائمة

النشــاط الســـيا��: محدداتــھ وآفاقـــھ" (الــذي نظمتـــھ املشــاركة �ــ� املـــؤتمر الــدو�� "القـــانون �ــ� مواكبـــة  •

 ).2019ف��اير  5ـــ  4�لية القانون/ جامعة قطر/ الدوحة 

املشــاركة كــرئيس جلســة �ــ� املنتــدى الســنوي الثالــث للسياســات األســر�ة �عنــوان: مصــ�حة ا�حضــون  •

 ).2019يناير  28ــ  27ب�ن الواقع والقانون (الذي نظمھ معهد الدوحة الدو�� لألسرة/ الدوحة 

نظمـــــــھ مركـــــــز قطـــــــر الـــــــدو�� للتوفيـــــــق  ذيللتحكـــــــيم الــــــدو�� (الـــــــ لـــــــثاملـــــــؤتمر العـــــــاملي الثااملشــــــاركة �ـــــــ�  •

 ).2018 مارس 21ـــ  20والتحكيم/ الدوحة 

املشــــاركة �ــــ� ورشــــة عمــــل الشــــاهد ا�خب�ــــ� �ــــ� التحكــــيم التجــــاري الــــدو�� (الــــذي نظمــــھ مركــــز القــــاهرة  •

 ).2017د�سم��  25ــ  24القاهرة اإلقلي�ي للتحكيم التجاري الدو��/ 

 ).2017نوفم��  12ــ  11املشاركة �� منتدى قطر للقانون (الدوحة  •

املشــاركة �ــ� ورشــة عمــل تــدر�ب املــدر��ن (ال�ــي نظمهــا مركــز الدراســات القانونيــة والقضــائية بالتعــاون  •

 ).2017أبر�ل  27ــ  24مع املدرسة الوطنية للقضاء بفر�سا/ الدوحة 

ورقــــة بحثيــــة �ــــ� املنتــــدى الســــنوي الثــــا�ي للسياســــات األســــر�ة �عنــــوان: عشــــرة أعــــوام ع�ــــ� املشــــاركة ب •

إصـــــدار قـــــانون األســـــرة �ـــــ� قطـــــر: التجر�ـــــة والتطلعـــــات (الـــــذي نظمـــــھ معهـــــد الدوحـــــة الـــــدو�� لألســـــرة/ 

 ).2017مارس  02ــ  01الدوحة 

الـــــــدو�� للتوفيـــــــق  نظمـــــــھ مركـــــــز قطـــــــر ذياملشـــــــاركة �ـــــــ� املـــــــؤتمر العـــــــاملي الثـــــــا�ي للتحكـــــــيم الـــــــدو�� (الـــــــ •

 ).2016أكتو�ر  19ـ18والتحكيم/ الدوحة 

�ـــــ� ورشـــــة عمـــــل "الشـــــر�ات الوهميـــــة وآثارهـــــا القانونيـــــة ع�ـــــ�  بحثيـــــةاملشـــــاركة و�عـــــداد وتقـــــديم ورقـــــة  •

املعــــــامالت االقتصــــــادية" (ال�ــــــي نظم��ــــــا وزارة العــــــدل القطر�ــــــة بالتعــــــاون مــــــع وزارة العــــــدل األمر�كيــــــة/ 

 ).2016سبتم��  28ـ  26الدوحة 

�عــــداد نــــدوة "نظــــام التقيــــيم والتثمــــ�ن العقــــاري ا�حــــديث" (ال�ــــي نظم��ــــا مركــــز الدراســــات و املشــــاركة  •

 ).2016يونيو  1القانونية والقضائية/ وزارة العدل القطر�ة/ الدوحة 

ة قطــــر فــــ�ــــ� نــــدوة "التحكــــيم �ــــ� املنازعــــات البحر�ــــة" (ال�ــــي نظم��ــــا غر  بحثيــــةتقــــديم ورقــــة باملشــــاركة  •

 ).2016مايو  24ر أ�ادي�ي/ الدوحة بالتعاون مع إ��ا
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املشــاركة و�عــداد حلقــات نقاشــية حــول " قــانون املرافعــات املدنيــة والتجار�ــة ـ رؤى للتطــو�ر لتحقيــق  •

ـ  1عدالة ناجزة " (ال�ي نظمها مركـز الدراسـات القانونيـة والقضـائية/ وزارة العـدل القطر�ـة/ الدوحـة 

 ). 2016مارس  3

�ـــــ� املـــــؤتمر الـــــدو�� لالســـــتثمار �ـــــ� املـــــوارد البشـــــر�ة "بنـــــاء اإل�ســـــان قبـــــل رئاســـــة وتقـــــديم ورقـــــة بحثيـــــة  •

 ).2016مايو  4البنيان" (الذي نظمتھ أ�اديمية إ��ار/ الدوحة 

املشــــــاركة و�عــــــداد وتقــــــديم ال��نــــــامج التعر�فــــــي بــــــالقوان�ن املســــــتحدثة للت�ــــــجيل العقــــــاري والتوثيــــــق  •

وا�جـودة بـوزارة العـدل القطر�ـة/ الدوحـة  وكتاب العدل "مشروع صـك" (الـذي نظمـھ إدارة التخطـيط

 ).2015يونيو 17

املشــاركة �ــ� إدارة ورشــة عمــل "ا�جــرائم واألدلــة اإللك��ونيــة" (ال�ــي نظمهــا مركــز الدراســات القانونيـــة  •

 ).2015يونيو  3 – 2والقضائية بالتعاون مع وزارة العدل األمر�كية/ الدوحة 

حـام�ن القطـر��ن لل��افـع أمـام محكمـة قطـر الدوليـة" (ال�ـي املشاركة �� إعداد ورشـة العمـل "تأهيـل ا� •

نظمهــا مركــز الدراســات القانونيــة والقضــائية بالتعــاون مــع محكمــة قطــر الدوليــة ومجموعــة بــار�ري/ 

 ).2015مايو  21 – 17الدوحة 

املشــــاركة �ــــ� املنــــاظرة القانونيــــة "عقو�ــــة ال�ــــجن لتحر�ــــر شــــي�ات بــــدون رصــــيد ـ مــــع أو ضــــد؟" (ال�ــــي  •

مــــــايو  17�ــــــا �ليــــــة القــــــانون بجامعــــــة قطــــــر بالتعــــــاون مــــــع جمعيــــــة ا�حــــــام�ن القطــــــر��ن/ الدوحــــــة نظم�

2015.( 

املشــــــاركة �ــــــ� إعــــــداد وتقــــــديم ورشــــــة العمــــــل "إعــــــداد املــــــدرب القــــــانو�ي �ــــــ� قطــــــر" (ال�ــــــي نظمهــــــا مركــــــز  •

 ).2015أبر�ل  30 – 26الدوحة  /الدراسات القانونية والقضائية

تشـــاوري الســتحداث محكمـــة تجار�ــة متخصصـــة �ـــ� دولــة قطـــر" (الـــذي املشــاركة �ـــ� أعمــال "اللقـــاء ال •

 ).2015أبر�ل  22نظمتھ �لية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع وزارة العدل/ الدوحة 

املشـــــاركة �ـــــ� أعمـــــال مـــــؤتمر "األمـــــم املتحـــــدة ملنـــــع ا�جر�مـــــة والعدالـــــة ا�جنائيـــــة الثالـــــث عشـــــر" (الـــــذي  •

 ).2015بر�ل أ 19-12نظمتھ األمم املتحدة/ الدوحة 

املشــاركة و�عــداد وتقــديم ا�حلقــة النقاشــية وورشــة العمــل "التــدر�ب القــانو�ي �ــ� قطــر ـ مــا تحقــق ومــا  •

يجــــب أن يتحقــــق" (ال�ــــي نظمهــــا مركــــز الدراســــات القانونيــــة والقضــــائية بالتعــــاون مــــع ا�جلــــس األع�ــــ� 

 ).2015مارس  15للقضاء والنيابة العامة/ الدوحة 
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عمــــل "تحر�ــــر ا�حــــررات وتوثيقهــــا" (ال�ــــي نظمهــــا مركــــز الدراســــات القانونيــــة  املشــــاركة �ــــ� إدارة ورشــــة •

 ).2014أبر�ل  23 – 22والقضائية بالتعاون مع إدارة امللكية العقار�ة التو�سية/ الدوحة 

املشـاركة �ــ� إدارة ورشــة عمــل "املعا�جــة القانونيــة والقضــائية لإلرهــاب" (ال�ــي نظمهــا مركــز الدراســات  •

ف��ايــــر  27 – 26ضــــائية بالتعــــاون مــــع املدرســــة الوطنيــــة الفر�ســــية للقضــــاء/ الدوحــــة القانونيــــة والق

2014.( 

املشـــــاركة �ـــــ� اإلعـــــداد ملـــــؤتمر "النظـــــام القـــــانو�ي مل�افحـــــة ا�جر�مـــــة اإللك��ونيـــــة" و�عـــــداد ورقـــــة عمـــــل  •

" (الــــــذي ـ�ـــــان مــــــن املقــــــرر تنظيمــــــھ
ً
 �عنــــــوان "الهندســــــة االجتماعيــــــة واالعتــــــداء ع�ــــــ� األفــــــراد الك��ونيــــــا

بمعرفــة مركــز الدراســات القانونيــة والقضــائية بالتعــاون مــع العديــد مــن املنظمــات وا�جهــات الدوليــة 

 ، وتقرر تأجيلھ).2014يناير  16 – 14بالدوحة خالل املدة 

املشــــــاركة �ــــــ� إدارة نــــــدوة "ال��ضــــــة التشــــــريعية والقضــــــائية القطر�ــــــة" (ال�ــــــي نظمهــــــا مركــــــز الدراســــــات  •

 ).2013د�سم��  23اليوم الوط�ي للدولة/ الدوحة  القانونية والقضائية بمناسبة

املشـاركة �ـ� إدارة ورشـة عمـل: "�عز�ـز اح�ـ�ام امللكيـة الفكر�ـة لـدى القضـاة وامل�لفـ�ن بإنفـاذ القــانون"  •

(ال�ي نظمها مركز حماية حقـوق امللكيـة الفكر�ـة بـوزارة العـدل بالتعـاون مـع املنظمـة العامليـة للملكيـة 

 ).2013نوفم��  27 – 26وحة الفكر�ة ـ الو�بو/ الد

�عنـوان: "التجر�ــة التشـريعية القطر�ــة  بحثيـةاملشـاركة �ـ� ورشــة العمـل "حـول ا�جــرائم املاليـة" بورقــة  •

�ـــ� مجـــال م�افحـــة ا�جـــرائم املاليـــة" (ال�ـــي نظمهـــا مركـــز الدراســـات القانونيـــة والقضـــائية بالتعـــاون مـــع 

 ).2013يونيو  13ـ  9وزارة العدل األمر�كية / الدوحة من 

نظمهــــــا مركــــــز  املشــــــاركة �ــــــ� "نــــــدوة الفضــــــاء اإللك��و�ــــــي ـ التقــــــدم العل�ــــــي والتنظــــــيم القــــــانو�ي" (ال�ــــــي •

 ).2013مايو  26الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع ا�جلس األع�� لالتصاالت / الدوحة 

ملنـع  اإلس��شـادياملشاركة �ـ� مـؤتمر أعمـال ال�جنـة املعنيـة بمراجعـة املشـروع املبـدئي للقـانون العر�ـي  •

ل العر�يــة واألمانــة العامــة �جلــس ازدراء األديــان (الــذي نظمتــھ وزارة العــدل بالتعــاون مــع جامعــة الــدو 

 ).2013مارس  11ـ  10وزراء العدل العرب / الدوحة من 

املشــــاركة �ــــ� أعمــــال ا�حلقــــة الدراســــية "حــــول ضــــمان األمــــن العقــــاري" (ال�ــــي نظمهــــا مركــــز الدراســــات  •

يــر ف��ا 26ـ  25القانونيــة والقضــائية بالتعــاون مــع املدرســة الوطنيــة الفر�ســية للقضــاء/ الدوحــة ـ مــن 

2013 .( 
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 )4مرفق (

 تنفيذهاأو يمكن تنفيذها بال�ي قام  ال��امج التدر�بية والتطبيقات العمليةبأهم  قائمة

 إدارة الدعوى اإلدار�ة أمام القضاء اإلداري. •

 االس��اتيجيات املعاصرة �� إبرام وتنفيذ العقود اإلدار�ة. •

 االعتبارات القانونية ال�ي تحكم صياغة العقود واالتفاقات الدولية. •

 االعتمادات املستندية �وسيلة لتمو�ل التجارة الدولية. •

 التحكيم �� منازعات عقود الفيديك والبوت. •

 ا�حماية القانونية �حقوق امللكية الفكر�ة. •

 املت�امل �� إدارة عقود الصيانة. •

 .املعاي�� املتقدمة �� إعداد وصياغة املذكرات القانونية •

 ي�ن.تنمية املهارات القانونية لغ�� القانون •

 تنمية املهارات القانونية ملأموري الضبط القضائي. •

 تنمية مهارات القادة القانوني�ن. •

 تنمية مهارات وفن الدفاع �� القضايا. •

 حل املشكالت والن�اعات القانونية وكيفية تالف��ا. •

 سلطة التأديب �� الوظيفة العامة. •

 .القانو�ي للموارد البشر�ةالتنظيم  •

 وتمو�ل اإلرهاب. لم�افحة غسل األموا •

 عقود التجارة اإللك��ونية والتوقيع اإللك��و�ي. •

 مهارات التحقيق اإلداري وتأديب املوظف�ن. •

 مهارات التفاوض و�عداد العروض و�برام العقود •

 مهارات صنع وصياغة اللوائح والقرارات اإلدار�ة. •

 مهارات إدارة املناقصات واملزايدات. •



ــــار                                                                   ــ ــ ـــ ــ ــــوات                           باألفكــ  ونصل لألهداف                         بالسواعد                                                                                                                                             نبدأ ا�خطــ

 pg. 12 

 اب املهن العقار�ة.تنمية املهارات القانونية أل�ح •

 اإلدارة القانونية للمنشآت الر�اضية. •

 اإلدارة القانونية للمنشآت ال�حية. •

 إدارة ا�خصومة التحكيمية. •

 قواعد و�جراءات الفصل �� املنازعات اإلدار�ة. •

 مهارات إعداد وصياغة التشريعات. •

 مهارات إعداد الفتاوى والرأي القانو�ي. •

 مهارات التوثيق. •

 القانو�ي.إعداد املدرب  •

 .املستقبللقادة  اإلعداد والتأهيل القانو�ي •

 اإلعداد والتأهيل القانو�ي للموظف�ن ا�جدد. •

  لتنفيذي�ن.اإلعداد والتأهيل القانو�ي لشغل املناصب القيادية من ا •

 إعداد املستشار القانو�ي املتم��. •

 االس��اتيجيات ا�حديثة للمؤسسات القانونية. •

 للمستشار القانو�ي.التفك�� اإلبدا��  •

 بناء و�دارة فرق العمل القانو�ي. •
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 )5مرفق (

 ال�ي يتشرف �عضو���ا النقابات وا�جمعيات العلميةقائمة بأهم 

 عضو�ة نقابة ا�حام�ن/ مصر. •

• "
ً
 .عضو�ة �جنة ا�حام�ن/ سلطنة عمان "سابقا

 زمالة معهد ا�حكم�ن املعتمدين/ إنجل��ا. •

 اإلقلي�ي للتحكيم التجاري الدو��/ مصر.عضو�ة مركز القاهرة  •

 عضو�ة ا�جمعية املصر�ة لالقتصاد السيا��ي واإلحصاء والتشريع/ مصر. •

 عضو�ة ا�جمعية املصر�ة للقانون الدو��/ مصر. •

 عضو�ة ا�جمعية املصر�ة للقانون ا�جنائي/ مصر. •

 عضو ا�جمعية العلمية/هيئة املواد النوو�ة/ مصر. •

 ل��وة املعدنية/ نقابة املهن العلمية/ مصر.لللمجلس الوط�ي عضو�ة املكتب التنفيذي  •

 )6مرفق (

 قائمة بأهم ا�جهات املانحة لشهادات الشكر

 هيئة املواد النوو�ة/ مصر. •

 وزارة العدل/ قطر. •

 مركز الدراسات القانونية والقضائية/ قطر. •

 مركز حماية حقوق امللكية الفكر�ة/ قطر. •

 املعهد الدبلوما��ي/ قطر. •

 ا�جتمع/ قطر. �لية •

 مركز حكم القانون وم�افحة الفساد/ النيابة العامة. •

 املدرسة الوطنية للقضاء/ فر�سا. •

 وزارة العدل األمر�كية. •


