سيرة ذاتية

المعلومات الشخصية:
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :أحمد قاسم فـرح

الجنســـــــــــــــــــــــــــــــية :أردني

الحالـــة االجتماعيـة :متزوج

الرتبـــــة العلميـــــــــــة :أستاذ مشارك

التـــــــــــــــــــــــــخصص :القانون التجاري

البريد االلكترونـــــيafarah@sharjah.ac.ae:



مكان العمل الحالي :كلية القانون -جامعة الشارقة -االمارات العربية المتحدة.

المؤهالت العلمية:
 )2004-2001( .1دكتوراه في القانون التجاري (تسوية منازعات اإلنترنت بواسطة التحكيم اإللكتروني) ،التقدير :مرتبة
الشرف األولى مقرونة بالتهاني مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة ،جامعة ستراسبورغ – فرنسا

 )2010( .2دبلوم الدراسات العليا ،جامعة ليفربول ،ليفربول ،انجلترا.
 )2001-2000( .3ماجستير في القانون الخاص ،جامعة ستراسبورغ – فرنسا
 )2000-1998( .4دبلوم لغة فرنسية ،جامعة ستراسبورغ– فرنسا
 )1997-1993( .5بكالوريوس قانون ،جامعة اليرموك – األردن

 )1993-1992( .6شهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) ،األردن

الخبرات األكاديمية
الرتبة
األكاديمية
أستاذ مشارك

تاريخ الحصول عليها
اليوم

الشهر

السنة

31

1

2016

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

الجامعة التي
منحت الرتبة

المدة التي أمضاها في
الرتبة

مكانها  /البلد
من

إلى

جامعة الشارقة

الشارقة /دولة اإلمارات

2016/1/31

لغاية تاريخه

جامعة الشارقة

الشارقة /دولة اإلمارات

2013/9/1

2016/1/30

الجامعة

األمريكية في

دبي /دولة اإلمارات

2012/8/24

2013/8/24

اإلمارات

أستاذ مساعد

جامعة آل البيت

المفرق/األردن

2006/2/12

2010/7/1

أستاذ مساعد

جامعة االسراء

عمان /األردن

2004/9/19

2006/2/4

الخبرات المهنية:
الوظيفة

الجهة التي عمل فيها

البلد

المدة الزمنية
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من
مستشار قانوني ومدير

عمان /األردن

شركة مساهمة عامة

إلى

2009/3/1

2012/8/6

لإلدارة القانونية
مستشار قانوني

Anis F. Kassim – Attorney
& Legal Consultant
مكتب المحامي "محمد تيسير" حطاب

مستشار قانوني

عمان /األردن

2007/7/1

2008/5/25

اربد /األردن

2004/9/1

2006/5/31

االنتاج العلمي (السنوات األخيرة):
مسلسل

عنوان البحث

()1

الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة -شرح ألحكام القانون االتحادي رقم 2
لسنة 2015

()2

نحو تعزيز حق المساهم في الرقابة على إدارة
شركة المساهمة العامة

اسم المجلة

"دراسة نقدية في

قانون الشركات اإلماراتي باالستفادة من

التجربة األوروبية"
()3

صناديق

االستثمار

العقاري

الجماعي

المشرع الفرنسي"
اإلسالمي "قراءة في موقف
ِّ
()4

()5

()6

Réflexions critiques sur le statut
juridique de la société en nom
collectif en droit émirati à la
lumière du droit français
Duty of the Insured to Disclose
Risks in Terrestrial Insurance
Contracts in Jordan, UAE and
France: An Analytical Study Upheld
by Recent Decisions of Courts of
Cassation
تطور مفهوم عقد الحفظ األمين في ظل إزالة
الكيان المادي لألوراق المالية

قانونية في ضوء التشريع األردني-
()7

-

دراسة

استخدام الوكيل الذكي في التجارة اإللكترونية

"دراسة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ

تصرفاته"

اإلش ار

األكاديمي وعضوية لجان المناقشة:

 إش ار

على رسائل ماجستير:

الجهة التي

رقم

تصدرها

المجلد

العدد

تاريخ

باحث رئيس

الصدور

أو مشارك

منشورات مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة
الشارقة  400( 2017 ،صفحة)
منشور
مجلة الشريعة

جامعة اإلمارات

والقانون

العربية المتحدة

مجلة جامعة
الشارقة للعلوم
الشرعيَّة
والقانونية

جامعة الشارقة

Arab Law
Quarterly
Journal/
Netherland

Brill
Academic
Publishers/
Netherland

Arab Law
Quarterly
Journal

Brill
Academic
Publishers/
Netherland

مجلة الشريعة

جامعة اإلمارات

والقانون

العربية المتحدة

مجلة القانون
واالقتصاد

67

30

مننشور
2

12

يوليو
2016

ديسمبر
2015

منشور
2

29

باحث رئيسي
منفرد
باحث رئيسي
منفرد
باحث رئيسي

2

منفرد

منشور
1

29
منشور
28

مقبول للنشر

60

مارس
2015

أكتوبر
2014

سبتمبر
2014

باحث رئيسي
منفرد

باحث رئيسي
مشارك
باحث رئيسي
منفرد
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  ، 2015اإلشراف على أحد طلبة الدراسات العليا /ماجستير القانون الخاص .عنوان الرسالة "النظام القانوني لالسـتحواذ علـىالشركات باالستدانة" ,جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

  ،2014اإلش ـراف علــى أحــد طلبــة الد ارســات العليــا /ماجســتير القــانون الخــاص .عن ـوان الرســالة "انتقــال المخــاطر فــي البيــوعالبحرية وفقاً للقانون اإلماراتي واإلتفاقيات الدولية" ,جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

  ،2014اإلش ـراف علــى أحــد طلبــة الد ارســات العليــا /ماجســتير القــانون الخــاص .عن ـوان الرســالة "حوكمــة الشــركات المســاهمةالعامة" ,جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

  ،2009اإلشراف على أحد طلبة الدراسات العليا /ماجستير القانون الخاص .عنوان الرسالة "مجلس العقد في التعاقداإللكتروني" ,جامعة آل البيت ،األردن.
  ،2008اإلشراف على أحد طلبة الدراسات العليا /ماجستير القانون الخاص .عنوان الرسالة "حدود مسؤولية شركة التأمينفي في نظام التأمين اإللزامي األردني لسنة  ,"2001جامعة آل البيت ،األردن.

  ،2008اإلشراف على أحد طلبة الدراسات العليا /ماجستير القانون الخاص .عنوان الرسالة "الجانب اإلجرائي في دعوىالمسؤولية عن الفعل الضار :دراسة مقارنة" ,جامعة آل البيت ،األردن.

 اشتراك في مناقشات رسائل الماجستير:

 إبريل  :2015عضو لجنة مناقشة أطروحة ماجستير بعنوان "مسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة العامة وفقاً ألحكامالقانون اإلماراتي" ،قسم القانون الخاص ،كلية القانون – جامعة الشارقة.

 مايو  ،2009عضو لجنة مناقشة آطروحة ماجستير للطالب "مسؤولية شركة التأمين عن التعويض عن حوادث السير" ،كليةالحقوق ،الجامعة األردنية – األردن.
 إبريل  ، 2009عضو لجنة مناقشة أطروحة ماجستير بعنوان "سلطة القاضي في اإلثبات المدني في التشريع األردني" ،قسمالدراسات القانونية ،كلية الدراسات االسالمية والقانونية ،جامعة آل البيت – األردن.

 نوفمبر  ، 2008عضو لجنة مناقشة أطروحة ماجستير بعنوان "المسؤولية المدنية للمحامي تجاه موكله – دراسة مقارنة" ،قسمالدراسات القانونية ،كلية الدراسات االسالمية والقانونية ،جامعة آل البيت – األردن.
 يوليو  ،2006عضو لجنة مناقشة آطروحة ماجستير التعويض عن الضرر االدبي في نطاق المسئولية العقدية ،قسم القانونالخاص ،كلية الحقوق ،الجامعة األردنية – األردن.

 إش ار

ومناقشة أبحاث تخرج:

 إش ار

على تدريب الطلبة:

-

-

 ،2015 - 2013اإلشراف ومناقشة العديد من أبحاث التخرج لطلبة البكالوريوس -كلية القانون -جامعة الشارقة.
 ،2015-2014اإلشراف على تدريب طلبة البكالوريوس لدى دار القضاء في الشارقة.

المؤتمرات والندوات وورش العمل:
 ابريـل  ، ،2017تقـديم ورقـة عمـل بعنـوان "المسـؤولية القانونيـة لمتعهـدي خـدمات اإليـواء -د ارسـة مقارنـة" ،نـدوة تـم عقــدهامن قبل قسم القانون الخاص في كلية القانون في جامعة الشارقة بعنوان "اشكاالت وتأثير التعامل اإللكتروني".
 شـباط  ، ، 2017تقـديم ورقـة عمـل بعنـوان "اللمارسـات المقيـدة للمنافسـة لشـركات الطيـران فـي السـوق األوروبيـة المشـتركة"المؤتمر الدولي في الطيران والفضاء ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

 -تشرين الثاني  ،2015تقديم ورقة عمل بعنوان "المستجدات التشريعية في شركة التضامن وفقاً للقانون االتحادي رقـم ()2

لس ــنة  2015بش ــأن الش ــركات التجاري ــة" الم ــؤتمر الث ــاني "قض ــايا قانوني ــة معاصـ ـرة" ،جامع ــة الش ــارقة ،اإلم ــارات العربي ــة
المتحدة.
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 مايو  : 2015المشاركة في الندوة النقاشية التي تم تنظيمها من قبل كلية القانون فـي جامعـة الشـارقة بتـاري 2015/5/7حــول قــانون المنافســة رقــم ( )4لســنة  2012بورقــة بحثيــة بعن ـوان "البيــع التعســفي بأســعار مخفضــة وفقـاً لقــانون المنافســة
اإلتحادي رقم ( )4لسنة ."2012

 تش ـرين الثــاني  ، 2014تقــديم ورقــة عمــل بعن ـوان "النظــام القــانوني لصــناديق االســتثمار الجمــاعي العقــاري االســالمي فــيفرنسا" ،مؤتمر الشارقة الدولي األول في التمويل االسالمي ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
 تشـرين الثـاني  ،2014تقـديم ورقـة عمـل بعنـوان "حـق المسـاهم فـي الرقابـة علـى إدارة شـركة المسـاهمة العامـة فـي القــانوناإلماراتي" ،مؤتمر قضايا قانونية معاصرة في القرن الحادي والعشرون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

 -نيسان " ،2009النظام القانوني للخطر في عقد التأمين" ،ورشة عمل في جامعة آل البيت -األردن.

 ديسمبر  ،2007ورقة عمل مقدمة ضمن مشروع تطوير تعليم القانون في الجامعات األردنية ،تحت رعاية نقابةالمحامين األمريكيين – عمان – األردن ،بعنوان " دور اندماج هيئات الرقابة المالية األردنية في تشجيع

االستثمار".

 تش ـرين الثــاني " ،2006مالحظــات حــول قــانون الملكيــة الفكريــة" ،ورشــة عمــل نظمــت مــن قبــل وزراة العــدل األردنيــةوالمعهد القضائي األردني بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان والمعهد القضائي الفرنسي ،عمان -األردن.

 " ، 2005الوساطة في حل النزاعات المدنية" ،مؤتمر عقد من قبل معهد القضاء األردني والسـفارة الفرنسـية تحـت رعايـةو ازرة العدل األردنية ،عمان -األردن.

 ،2005 -مؤتمر تطوير تعليم القانون في الجامعات األردنية ،عمان ،األردن.

الدورات التدريبية في تطوير طرق التعليم والتعلم:
 -فبراير  ،2017المحاضرة الفعالة ،مركز التعليم المستمر -جامعة الشارقة.

 سبتمبر  ،2014دورة تدريبية في طرق التعليم والتعلم باستخدام تقنية بالكبورد ،مركز تقنية المعلومات ،جامعة الشارقة. تموز  -2008شباط " ،2009دورات في تنمية المهارات والمهارات المتكاملة في اللغة االنجليزية" ،السفارة األمريكية،عمان ،األردن.
 ،2007 -دورة تدريبية في مهارات التفاوض ،نقابة المحامين األمريكيين ،عمان ،األردن.

  ،2007دورة تدريبية في البحث والصياغة والكتابة القانونية ( 18ساعة) ،مشروع تطوير التعليم ،نقابة المحاميناألمريكيين ،عمان ،األردن.
تميز بإشراف نقابة المحامين األمريكيين،
 كانون الثاني  ،2005دورة تدريبية بعنوان "مهارات التعليم التفاعلي" ،برنامج ّعمان األردن.
عضوية اللجان وتحكيم األبحاث:
  - 2004الوقت الحالي :عضو في العديد من اللجان العلمية واإلدارية على مستوى كليات الحقوق وعدد من الجامعات -محكم للعديد من األبحاث العلمية المنشورة في مجالت علمية محكمة

دورات الحاسوب:

 أيلول  ،2013دورات في استخدام البالكبورد ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة. آذار  ،2008دورة التعليم اإللكتروني عن بعد باستخدام نظام ( ،)Blackboardجامعة آل البيت ،األردن. -حزيران  ،2005دورة في قيادة الحاسوب 60 ،ساعة ،)IUCDL( ،جامعة اإلسراء الخاصة ،عمان ،األردن.

عضوية النقابات والمراكز:


عضو نقابة المحامين األردنيين -عمان  -منذ عام .2007
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عضو مركز أبحاث القانون التجاري – جامعة ستراسبورغ -فرنسا

المهارات اللغوية:
 .1اللغة العربية :اللغة األم
 .2اللغة اإلنجليزية :ممتاز
 .3اللغة الفرنسية :ممتاز
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