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 بيان بالحالة العلمية والوظيفية

 االستاذ الدكتور / برهام محمد محمد عطا هللا 

 القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة االسكندريةمتفرغ بقسم  استاذ

 

 

 بيانات شخصية : -اوال 

 11/1/1937تاريخ الميالد    :  -    

   محل الميالد: الدقهلية -   

 :  الحالة العلمية -ثانيا 

بدرجاة جياد جادا مات م تلاة ال ا    1958حصل سيادته على درجة الليسااس  ىاى الحقامن مام جاملاة القاا     -    

 الثاسيه.   

 .   بتقدي  عام جيد جدا 1965حصل سيادته على دكتمراه الدولة مم كلية الحقمن جاملة باري  ى سسا  -    

بدرجاة  - 1964حصل سيادته على دكتمراه مم جاملة باري  كلية اآلداب والللامم انسسااسية السامربمر ى سساا  -    

 ال   . 

 .  1975تمرستم كندا  -بجاملة تمرستم  -مم كلية الحقمن  LLBحصل سيادته على  -    

 الحاله الوظيفية: –ثالثا 

   1958 /15/9 عيم سيادته ىى وظيفة مندوب مساعد بمجل  الدولة عام -    

 .    1959 /8/2 عيم سيادته ىى وظيفة مليد بكلية الحقمن جاملة انسكندرية عام -    

  22/6/1965س بقسم القاسمر المدسى بكلية الحقمن جاملة انسكندرية عام عيم سيادته ىى وظيفة مدر -    

  22/6/1971عيم سيادته ىى وظيفة استاذ مساعد بكلية الحقمن جاملة انسكندرية عام  -    



 
2 

 

  27/9/1983جاملة انسكندرية اعتلارا مم  -عيم سيادته ىى وظيفة استاذ القاسمر المدسى بكلية الحقمن  -    

 8/9/1993وحتى  1/10/1990رئيسا لقسم القاسمر المدسى اعتلارا مم ىى وظيفة عيم سيادته  -    

 1/8/1997استاذ متف غ بذات القسم ىى وظيفة عيم سيادته  -     

  

 بيانات اخرى : -رابعا 

 .  1969عام  -ى سسا  -عيم سيادته باحثا زائ ا بالم كز القممى لالبحاث الللمية بلاري   -     

 1971-1969الجمهمرية الجزائ ية عام  -جاملة الجزائ -عيم سيادته ىى وظيفة استاذ م ارك بكلية الحقمن  -    

  1972عام  -ليليا -الجاملة الليلية بلنغازى  -عيم سيادته ىى وظيفة استاذ م ارك بكلية الحقمن  -    

  1975ى سسا  -اك  اىل وىمس   -جاملة اك / مارسليا  -عيم سيادته استاذا زائ ا بكلية الحقمن  -    

                                                                                   1982 -ام يكا  -كليفمرسيا  -جاملة سار دياجم  -عيم سيادته استاذ زائ ا بكلية الحقمن  -   

  1985 -ى سسا  -جاملة اك  أر ب وىمس   -عيم سيادته استاذا زائ ا بكلية الحقمن  -     

سااحل  -ابيادجار  -عيم سيادته ىى وظيفة مدي  اندار  القاسمسية وكلي  مست ارى رئاي  اللناا انى يقاى للتنمياة  -    

 .   1990 - 1987اللاج 

 -عاايم ساايادته ىااى وظيفااة ماادي  اندار  القاسمسيااة لل اا كة الل بيااة لالسااتثمارات اللت وليااة والمست ااار اللااام لهااا  -    

  1980 - 1977المملكة الل بية السلمدية عام  -الظه ار 

 - 1976عااام  -المملكااة الل بيااة الساالمدية  -عاايم ساايادته ىااى وظيفااة مست ااار لللنااا انسااالمى للتنميااة ىااى جااد   -    

1977   . 

 .  8/9/1996وحتى  9/9/93عيم سيادته رئيسا لمجل  ادار  ش كة ال  ن للتأميم ىى المد  مم  -

  1997استدب سيادته لل  كة المص ية انم يكية للتأميم عام  -     

 .  2000عضم مناوب لمحكمة التحكيم الدولية بلاري  ابتداء مم سنة  -     

   2000 - 1998السمربمر  -اللاستيمر  -ملة باري  اعي  سيادته لجا -     

    2003 - 2002استدب سيادته بالجاملة انم يكية بالقا     -     
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 األوسمة والجوائز  :  -خامسا 

 حصل على وسام الللمم والفنمر مم الدرجة انولى  -

 مم ى سسا  1965جائز  احسم ال سائل ىى القاسمر المقارر  -

 مم مص   1984جائز  الدولة الت جيلية ىى القاسمر المدسى  -

 التنظيمات المهنية : -سادسا 

 عضم سقابة المحاميم بمص   -

 عضم سقابة المحاميم بنيميمرك  -

 لندر -عضم جملية المحاميم الدولية  -

 المؤلفات :  -سابعا 

 كتب باللغة الل بية :  -1     

  1967انسكندرية  -من أ  الملار   -، النظ ية المسما  بنظ ية الحق مقدمة علم قماعد الملامالت  -

  1968انسكندرية  -دار الملار   -اساسيات القاسمر المضلى  -

  1969انسكندرية  -دار الملار   -المدخل إلى التأمينات انجتماعية  -

  1982انسكندرية  -الدار المص ية الحديثة  -اساسيات التأميم  -

  1983انسكندرية  -سات ووثائق ىى التأميم ، مؤسسة الثقاىة الجاملية درا -

. الكتااب الحاائز علاى جاائز  الدولاة ىاى  1983مؤسساة الثقاىاة انساكندرية  -المسيط ىاى قااسمر إيجاار انمااكم  -

 القاسمر المدسى . 

  1984انسكندرية  -من أ  الملار   -دعمى صحة التلاقد  -

  1992لتزام ىى القاسمسيم المص ى والللناسى ، الدار الجاملية ، بي وت اساسيات سظ ية ان -

  1992مدخل إلى حق الملكية والحقمن اللينية ىى القاسمسيم المص ى والللناسى ، الدار الجاملية ، بي وت  -

 مقانت بالل بية :  -2     

  107 - 78، ص  1962سادسة السنة ال -مجلة ادار  قضايا الحكممة  -التأميم وش يلة انسالم  -
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،  1967جاملاة عايم شام   -مجلة الللامم القاسمسياة وانقتصاادية كلياة الحقامن  -سظ ية جديد  ىى الحق اللينى  -

 .  413 - 407صـ

 433-407، ص 1967محاض ات جاملة انسكندرية سنة  -مستقلل التأميم ىى مص  والسمن انى واسيمية  -

جاملاة انساكندرية  -كلية الحقامن  -ائية ىى القاسمر انسجليزى الحديث ، مجلة الحقمن اقمل سظ ية السابقة القض -

 .  182 - 127، ص  1970

جاملاة انساكندرية  -كلياة الحقامن  -تنقيح  التقنيم المدسى الليلى وىقا نحكام ال  يلة انسالمية ، مجلاة الحقامن  -

 .  68 - 1عدد السنهمرى ص  1980

 .  1985انست اتيجية التى اكسلت مص  قضية  ضلة ان  ام ، مجلة خ يجى كلية الحقمن انسكندرية  -

 

 تلليق على األحكام :  -3     

  113-103اللدد الثالث ص  1966السنة اللاش    -مجلة قضايا الحكممة  -مسئملية حارس انشياء  -

 -مجلاة قضاايا الحكمماة  -الجزاءات المت تلة على التأخي  ىاى دىات انشات اكات إلاى  يئاة التأميناات انجتماعياة  -

 .  133 - 119اللدد انول ص  1967السنة الحادية ع    

حكم التأميم عم انض ار الحادثة لل يئ المؤمم عليه مام الح ياق إذا سجام الح ياق عام عياب ىاى ال ايئ ومادى  -

ص  36، السانة  1967مؤمم ىى استللاده مم سطان التأميم ، مجلة القاسمر وانقتصااد ، جاملاة القاا    حق ال

 وما بلد ا .  783

كلياة  -الدراساات القاسمسياة  -تلليق علاى حكام المحكماة الللياا الليلياة  -القاسمر المدسى الليلى وال  يلة انسالمية  -

 .  164 - 1ص  72الحقمن بنغازى السنة الثاسية 

 

 كتب ومقانت بالف سسية وانسجليزية :   -     

 

List of Publications In Frensh and English 

 

In French 

 

Books:  
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1967 Le droit propre la victime et son action directe contre l'assureur de la responsabilité 

automobile obligatoire. Préface par  le Prof. André Besson Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence, Paris, 1967. 

 

Atucles : 

 

1966  " L'unité économique arabe : Objectifs et moyens face a la réalité " in 

Annuario de Diretto Internationale, Napoli, 1966 , pp. 419 - 439 . 

1969  "Le code de Procédure civile et commerciale de 1968 de la R.A.U." in 

Revue Internationale de Droit compare, Paris, 1969, pp. 585-589. 

1972  " Le Phénomène Urbain en Libye-problèmes Juridiques" ... In Annuaire de 

l'Afrique du Nord C.N.R.S. Paris, 1972, pp.79-103. 

1974  "L'évolution du Droit de la famille dans les pays de l'Afrique du Nord " in 

University of Toronto, Faculty of Law Review, vol.32 No.1, Toronto 1971,pp.33-

40. 

  "L'acculturation Juridique dans les Pays de l'Afrique du Nord: les cas de l'Algérie 

et de la Libye" in Indépendance et Interdépendance au Maghreb, C.R.E.S.M., 

C.N.R.S., Aix-en-Provence, 1974,pp.159-200 

1976  "Le marge de olvabilite des Companies d'assurance dans le carde du marche 

commun Européen" in "Etudes offertes au Professeur André Besson, L.G.D.J., 

Paris, pp.2) 26. 

 "Les codes des Investissements en Afrique du Nord: les cas de Maroe  et de la 

Tunusie" in Rapports de Dépendance au Maghreb", C.R.E.S.M., C.N.R.S., Paris 

1976,pp.277-320. 

 

In English  

Articles : 
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1970  "Third Party's rights against the insurer in the U.A.R." in A.I.D.A., Third 

World Congress , Paris, pp.193-195. 

1977  "The Presumption of Advancetnent Revisited", in Bulletin of the Faculty of 

Law Alexandria University , 1977,pp. 21-95. 

1987  The Abrab Regional arbitration Centres, in Euro-Aeab Arbitration/Arbitrage 

Euro-Arabe, Proceedings of of the First Euro- Aeab Arbitration Conference /Actes 

du Pretnier Colloque Euro-Arabe sur l'Arbitrage, Lioyd's of London Press Ltd., 

London.p.72. 

 

To be published : 

   

  "Export Credit Insurance in Canada". 

  "The benefecial Interest in the Matrimonial, Home in English Law and Canada 

Law" 

 


