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الوظيفة :أستاذ القانون الدولي العام  -كلية القانون – جامعة الشارقة (اإلمارات)
تاريخ الميالد1691/7/5 :
العنوان :كلية القانون – جامعة الشارقة – ص .ب  27272الشارقة  -اإلمارات
تليفون00671599095371 :
اإليميلwaelaallam@yahoo.com :
المؤهالت الدراسية:
 -1ليسانس الحقوق – جامعة المنصورة – .1635
 -2ماجستير في القاانون – جامعاة يايش سامس :دبلاوم الشارةعة اإلساةمية (،)1635
دبلوم القانون العام ( ،)1639دبلوم القانون الدولي العام (.)1637
 -1دكتوراة في القانون الدولي العام – جامعة الزقازةق – .1665
الخبرات:
 -1خبير بجامعة الدول العربية (.)2009 – 2001
 -2رئيس لجنة االيتماد األكادةمي – كلية القانون – جامعة الشارقة.
 -1كتابة العقود الدولية ،مدرب في الدورات القانونية.
 -5مدرب فرةاق كلياة القاانون – جامعاة الشاارقة فاي مساابقة جيسال للقاانون الادولي،
ومسابقة أوكسفورد لقانون اإليةم.
عضوية الجمعيات العلمية:
-1يضااو ئي ااة رحرةاار مجلااة جامعااة الشااارقة للعلااوم الشااريية والقانونيااة (– 2010
.)2012
 -2يضو الجمعية المصرةة للقانون الدولي.
 -1يضو الجمعية األمرةكية للقانون الدولي.
 -5يضو جمعية االقتصاد السياسي والتشرةع واإلحصاء.
 -5يضو جمعية أنصار حقوق اإلنسان بالقائرة.
اللغات:
العربية واإلنجليزةة.
التدرج الوظيفي:
 -1معيد القانون الدولي العام ،مارس  – 1639أغسطس .1637
 -2مدرس مسايد القانون الدولي العام ،أغسطس  – 1637إبرةل .1665
 -1مدرس القانون الدولي العام ،إبرةل  – 1665ةوليو .2001
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 -5أستاذ مسايد القانون الدولي العام ،ةوليو  – 2001سبتمبر .2003
 -5أستاذ القانون الدولي العام ،سبتمبر . 2003
 -9رئيس قسم القانون الدولي العام ،أغسطس  – 2001أغسطس .2005
 -7وكيل الكلية لش ون التعليم والطةب ،مارس  – 2001ماةو .2005
 -3رئيس قسم القانون الدولي العام ،أكتوبر  –2009سبتمبر .2003
 -6مسااايد العميااد – كليااة القااانون – جامعااة الشااارقة (اإلمااارات) ،ساابتمبر : 2010
سبتمبر  ،.2012سبتمبر  : 2015سبتمبر .2019
المهام العلمية بالخارج
 -1الواليات المتحدة األمريكية
 أستاذ زائر ،جامعة جورج راون (واسنطش) ،نوفمبر -1660نوفمبر .1662
 أستاذ زائر ،جامعة كولومبيا (نيوةورك) ،إبرةل  – 2009سبتمبر .2009
 مؤرمر الجمعية األمرةكية للقانون الدولي (واسنطش) ،مارس .2011
 إلقاء محاضرات ،جامعة أرةزونا (روسان) ،إبرةل .2015
 -2هولندا
 مشارك فاي دورة أكادةمياة القاانون الادولي (الئاا  -ئولنادا) 23 ،ةولياو15 :
أغسطس .1667
 مشااارك فاي دورة مركااز الدراسااات واألبحااا ف اي القااانون الاادولي (الئااا –
ئولندا) 13 ،أغسطس 12 :سبتمبر .2001
 -3فرنسا
 مشاااارك فاااي الااادورة  26للمعهاااد الااادولي لحقاااوق اإلنساااان (ستراسااابورج –
فرنسا) 11 :9 ،ةوليو .1663
 مشارك في الدورة  29للمعهد الدولي لتدرةس حقوق اإلنساان (ستراسابورج –
فرنسا) 11 :9 ،ةوليو .1663
 أسااتاذ زائاار ف اي قساام حقااوق اإلنسااان ،اليونسااكو (بااارةس – فرنسااا)15 :1 ،
أغسطس .1663
 مؤرمر حقوق اإلنسان  -األمبودسمان ،بارةس  1فبراةر .2010
 -4بريطانيا
 أساتاذ زائاار ،كلياة االقتصاااد والعلااوم السياساية ،جامعااة لنادن ،مااارس :ساابتمبر
.2000
 -5قطر
 المااؤرمر الناااني للمؤسسااات الوينيااة لحقااوق اإلنسااان" ،رعزةااز اقافااة حقااوق
اإلنسان".2009 ،
 -6المغرب
 المنتد المدني الناني الموازي للقمة العربية" ،حصيلة ياميش مش اإلصةح
في العالم العربي" ،المغرب-الرباي  16-17فبراةر .2009
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 الندوة النالنة للمؤسسات الوينية لحقوق اإلنسان في المنطقة العربية ،حول
موضوع دور المؤسسات الوينية في النهوض باستقةل القضاء ،المغرب،
الرباي ،مش  12إلى  15نوفمبر /رشرةش الناني 2007
 -7إيطاليا
 مؤرمر اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان ،بولونيا 1 – 2 ،دةسمبر .2003
المؤلفات العلمية:
أوال :الكتب (من إصدار دار النهضة العربية ،القاهرة):
 -1حماةة حقوق األقليات في القانون الدولي العام.1665 ،
 -2منظمة المؤرمر اإلسةمي.1669 ،
 -1المركز الدولي للمنظمات غير الحكومية. 1669 ،
 -5البرلمان األوروبي.1663 ،
 -5االرفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.1666 ،
 -9مركز الفرد في النظام القانوني للمس ولية الدولية.2000 ،
 -7االرفاق التنفيذي الرفاقية قانون البحار.2001 ،
 -3الحماةة الدولية لحقوق الضحاةا.2005 ،
 -6الميناق العربي لحقوق اإلنسان.2005 ،
 -10رنازع القوايد في القانون الدولي العام .2009
 -11حوض نهر النيل في إيار القانون الدولي.2015 ،
من إصدار وحدة البحث العلمي ،جامعة الشارقة
12- Legal Studies in English, College of Graduate Studies & Research,
University of Sharjah, No. 103, 2010.

 -11منائج البحث القانوني ،رقم .2012 ،115
 -15حقوق اإلنسان في اإلسةم والمواايق الدولية ،رقم .2019 ،156
 -15القانون الدولي العام مقارنا بالفقه اإلسةمي ،رقم .2017 ،153
 -19القانون الدولي اإلنساني ،رقم .2013 ،171
ثانيا :المقاالت

باللغة العربية
 -1دخول الميثاق العربي لحقوق اإلنسان حيز النفاذ ،مجلة شؤون عربية ،جامعة الدول العربية،
.9002

 -9حدود حرية التعبير في اإلنترنت ،مجلة األمن والقانون ،أكاديمية شرطة دبي ،السنة ،90
العدد  ،9يوليو .9019
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 -3التنظيم القانوني ألعمال اإلغاثة اإلنسانية في النزاعات المسلحة ،مجلة الشريعة والقانون،
جامعة اإلمارات ،العدد  ،29أكتوبر .9019

 -4تدرج قواعد القانون الدولي ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد  ،2العدد  ،1أكتوبر
.9019

 -2القانون الدولي في الدستور المصري ،مجلة الفكر القانوني واالقتصادي ،جامعة بنها ،العدد
السابع.9019 ،

 -6المالمح األساسية ألحكام القضاء اإلماراتي في مجال المعاهدات الدولية ،مجلة األمن
والقانون ،أكاديمية شرطة دبي ،المجلد  ،91العدد  ،1يناير .9013
 -7حقوق ضحايا الجريمة في القانون الدولي ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،
المجلد  ،10العدد  ،1يونيو .9013

 -8المعاهدة الدولية في دستور مملكة البحرين ،مجلة دراسات دستورية ،المحكمة الدستورية
البحرينية ،المجلد  ،1العدد  ،1يوليو .9013

 -2حق اإلنسان في الماء ،مجلة الجنان لحقوق اإلنسان ،جامعة الجنان (طرابلس ،لبنان) ،العدد
 ،6يونيو .9014

 -10حبس المدين في النظام القانوني اإلماراتي (دراسة في ضوء قانون اإلجراءات المدنية
والميثاق العربي لحقوق اإلنسان) – باالشتراك مع أ .د .علي تركي – مجلة الدراسات القضائية

(معهد التدريب والدراسات القضائية اإلمارات) ،العدد  ،19السنة  ،7يونيو .9014

 -11وضع المعاهدة الدولية في دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مجلة الشريعة والقانون،
جامعة اإلمارات ،العدد  ،22يوليو .9014

 -19سريان اتفاقيات حقوق اإلنسان في النظام القانوني الداخلي (سلطنة ُعمان نموذجا) ،مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،المجلد  ،19العدد  ،1يونيو .9012

 -13العالقة بين مبدأ االنتفاع المنصف و مبدأ عدم اإلضرار في قانون األنهار الدولية (أولوية
أم تكامل) ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد  ،19العدد  ،9أكتوبر .9012

 -14الجوانب القانونية لحق المطاردة الحثيثة في النظام القانوني اإلماراتي ،الفكر الشرطي،
المجلد  ،97العدد  ،102إبريل .9018

باللغة اإلنجليزية
Articles:
1- Sovereignty as a challenge to food supply security, Egyptian
Journal of International Law, 2003.
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2- Food Supply Security, Sovereignty and International Peace and
Security: Sovereignty as a Challenge to Food Supply Security
In: La sécurité alimentaire / Académie de Droit International de
La Haye; publ. sous la dir. de Ahmed Mahiou, François Snyder,
2006.
3- The Arab Charter on Human Rights: Main Features, Arab Law
Quarterly, 2014, Vol. 28, No 1.
4- Role of the General Principles of Islamic Law in the
Contemporary International Law, Journal of Law (University of
Kuwait), June 2014, vol. 38, No.2.

المؤتمرات

 -1التعاون الدولي بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الوطنية ،المؤتمر العاشر
للجمعية المصرية للقانون الجنائي 94-93 ،ديسمبر .9001

 -9أعمال اإلغاثة اإلنسانية في األراضي المحتلة ،المؤتمر السنوي السابع لكلية حقوق
المنصورة 6-2 ،إبريل .9003

 -3المركز القانوني لضحايا الجريمة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،مؤتمر
أكاديمية شرطة دبي الدولي حول ضحايا الجريمة (دبي 2-3 :مايو .)9004

 -4نظام الشكاوى الفردية إلى اللجان الدولية لحقوق اإلنسان ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية
واالقتصادية – جامعة اإلسكندرية ،العدالة بين الواقع والمأمول 90 – 12 ،ديسمبر .9019

 -2التأثير المتبادل بين القانون المدني والقانون الدولي ،كلية القانون – جامعة الشارقة– 97 ،
 98فبراير .9013

 -6التنمية المستدامة للمياه العذبة (دراسة في إطار اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية
الدولية في األغراض غير المالحية) ،مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي حول التنمية المستدامة

(دبي.)9014 :

 -7العدالة االجتماعية في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية،
العدالة بين الواقع والمأمول 90 – 12 ،فيراير .9014

 -8عولمة النص القانوني ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عباس لغرور – خنشلة
(الجزائر) ،إبريل .9016

 -2الحق في التنوع ،كوااللمبور 7-2 ،ديسمبر 9016
The Right of Diversity in the Sharia, The 1st World International Conference On
Islamic Sciences 2016 (WICOIS 2016), Kuala Lumpur, Malaysia, 5th – 7th
December, 2016.

الصحف والمجالت
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حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل ،الخليج.9002/1/12 ،
ّ -1
 -9الج ارئم اإلسرائيلية في غزة ،مساواة ،مارس  ،9002العدد السابع.
 -3حول إحالة الوضع في دارفور إلي المحكمة الجنائية الدولية ،األهرام.9002/4/96 ،
 -4دور مجلس األمن في المحكمة الجنائية الدولية ،األهرام.9009/6/2 ،

الجوائز

جائزة جامعة الشارقة التشجيعية السنوية ألفضل عمل جماعي في مجال خدمة المجتمع (9011

– .)9019

جائزة جامعة الشارقة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي (9013
– .)9014
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