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اإلمارات العربية المتحدة.

البريد االلكترونيasarhan@sharjah.ac.ae : adnan_sarhan@hotmail :

هاتف العمل . 0097165050004 :فاكس العمل0097165050140 :
ثانياً -المؤهالت العلمية:

 -دكتوراه في القانون المدني /جامعة نانت فرنسا1994 ،م ،بتقدير مشرف جداً ( ،عنوان أطروحة

الدكتوراه :تفريد تعويض الضرر الجسدي في المسئولية المدنية الالعقدية ،دراسة مقارنة في القانونين

الفرنسي والعراقي).

 ماجستير في القانون المدني ،جامعة بغداد1986 ،م ( عنوان رسالة الماج ستير :األوضاع الظاهرةومدى حمايتها في القانون العراقي والمقارن) .ال يوجد تقدير بحسب النظام.

 بكالوريوس في القانون ،جامعة بغداد1982 ،م ،بتقدير جيد جداً ( ،ترتيب األول على الدفعة).ثالثاً  -الرتبة العلمية الحالية :أستاذ منذ 2008م
رابعاً  -الخبرات األكاديمية واإلدارية:

 مساعد مدير الجامعة لشؤون الفروعوعميد كلية المجتمع ،جامعة الشارقة 2016 ،مستمر. -عميد كلية القانون لدورتين ،جامعة الشارقة.2014- 2008 ،

 -رئيس قسم الق انون الخاص ،جامعة الشارقة.2008- 2006 ،2005- 2004 ،

 -أستاذ ،جامعة الشارقة 2008 ،مستمر.

 أستاذ مشارك ،جامعة الشارقة.2008- 2001 ، -أستاذ مساعد ،جامعة قطر.2001- 1998 ،

 أستاذ مساعد ،جامعة اليرموك األردنية.1998- 1994 ،خامس ًا  -اإلنتاج العلمي:

أ  -األبحاث المنشورة ( أو مقبولة للنشر) في مجالت علمية محكمة.

 - 1ض مممانات الرض مما الحم ممر للم س ممتهلت ف ممي عقم ممود اإل س ممتهالك المبرم ممة خم ممارج الم ش ممروعات التجاري ممة  -د ارسم ممة
مقارنة ،مقبول للنشر بتاريخ  ،2015/5/1مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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 - 2ضمممانات الرضمما الحممر للم سممتهلت فممي عقممود اإل سممتهالك المبرمممة عممن بعممد  -د ارسممة مقارنممة ،مقبممول للنشممر
بتاريخ  ،2015/5/1مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

La qualification juridique des contrats d´affrètement et du transport maritime droit musulman
et en droit positif françai, Revue Neptunus, Centre de Droit Maritime et Oceanique, Universite
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de Nantes-France, Vol.22, 2016/2.

 - 4اإلتجاهات الحديثة لل مسؤولية عن الفعل ال ضمار ،د ارسمة نقديمة مقارنمة فمي القمانونين اإلمماراتي والقطمري فمي
ضمموت تط ممورات الم س ممؤولية ف ممي الق ممانون الفرن سممي ،مقب ممول للن ش ممر بتم ماريخ  ،2015/11/24مجل ممة الشم مريعة

والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 - 5ضمان الضرر األدبي الناجم عمن اإل امابات الج سمدية ،المجلمة المغربيمة لالقت صماد والقمانون المقمارن ،كليمة
العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ،جامعة القاضي عياض ،م اركش ،المغرب ،ع .2015 /53

 - 6ض مممانات العام ممل فم ممي التع ممويض ع ممن إ ام ممابات العم ممل فم ممي الق ممانون اإلم مماراتي .مجلم ممة الباح ممس للد ارسم ممات
األكاديمية ،العلوم القانونية والسياسية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،ع ،4دي سمبر .2014

 - 7موضوعية ضمان الضرر ،دراسة مقارنة مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد  /11العدد2014/1م.

 - 8ح ممل الم س ممتهلت ف ممي الح ص ممول عل ممى الحقم ممائل ( المعلوم ممات والبيان ممات ال ص ممحيحة ع ممن ال س مملع والخم ممدمات)،
د ارسممة مقارن ممة ف ممي الق ممانونين اإلم مماراتي والبحرين ممي .مجلممة المفك ممر ،مجل ممة علمي ممة متخص ص ممة ف ممي الحق مموق

والعلوم السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،ع ،8نوفمبر 2012م.

 - 9تمممالت فممي أحكممام ضمممان الفعممل ال ضممار فممي قممانون المعممامالت المدنيممة لدولممة اإلممما رات العربيممة المتحممدة.
مجل ممة الفكم ممر ،مجل ممة علميم ممة متخص ص ممة فم ممي الحق مموق والعلم مموم السيا سم مية ،كليم ممة الحق مموق ،جامعم ممة ب سم ممكرة،

الجزائر ،ع/7نوفمبر2011م.

 - 10العالقمة بممين وكماالت ال سممياحة وال سم فر وعمالئهمما  ،الطبيعمة القانونيممة ،اإلبمرام ،التنفيممو والم سمؤولية المدنيممة.
مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،ع ، 3س.2007/ 31

 - 11األ سماس القممانوني إللت مزام المممؤمن لممه بتقممديم المعلومممات ،د ارسمة نقديممة فممي قممانون التممممين الفرن سممي وقممانون
المعامالت المدنية اإلماراتي .مجلة الحقوق،جامعة الكويت،ع ،1س.2007 / 31

 - 12تطمموير نظ ممام التع ممويض ع ممن إ ا ممابات العم ممل ب ممين الترقي ممع والحل ممول الجوري ممة .مجل ممة ال شم مريعة والق ممانون ،
جامعة اإلمارات ،ع، 31س.2007، 21

 - 13الت مزام المحتممرف بتزوي ممد الم سممتهلت بالمعلومممات ،د ارس ممة فممي القممانونين الفرن س ممي واإلممماراتي ،مجلممة الحق مموق
للبحوث القانونية واإلقتصادية جامعة اإلسكندرية ع ،2س 2007م.

 - 14أ سممات النطماق علمى ال شمبكة العالميمة للمعلوماتيمة ( االنترنمت)  ،المفهموم والنظمام القمانوني  ،د ارسمة مقارنمة.
مجلة الشريعة والقانون  ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة  ،س  ، 20ع .2006 ، 25

 - 15الوفات ( الدفع ) اإللكتروني .مجلة الحقوق،جامعة البحرين  ،المجلد  ، 3العدد ،1يناير  2006م.

 - 16مالحظ ممات نقدي ممة عل ممى الكت ممابين األول والثم مماني المنظم ممين لخلت ازم ممات(الحقوق الشخ ص ممية) والعق ممود مم ممن
قم ممانون المعم ممامالت المدنيم ممة لدولم ممة اإلم م ما رات العربيم ممة المتحم ممدة .مجلم ممة ال ش م مريعة والقم ممانون  ،كليم ممة ال شم م مريعة
والقانون ،جامعة اإلمارات ،السنة ( )19العدد (.2005 ،)23
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 - 17مباحمس فمي أ سماس الم سمئولية عمن الفعمل ال ضمار فمي القمانون اإلمماراتي وفقماً أل اموله ممن الفقمه اإل سمالمي

( د ارسمة مقارنمة ) .مجلمة حقموق حلموان للد ارسممات القانونيمة واالقت صمادية  ،جامعمة حلموان  ،العممدد (، )13

أغسطس  -ديسمبر  2005م.

 - 18المهن م ممي ،المفهم م مموم واإلنعكا سم م ممات القانونيم م ممة .مجلم م ممة الحقم م مموق للبحم م مموث القانونيم م ممة واإلقت صم م ممادية  ،جامعم م ممة
اإلسكندرية ع ، 1س 2003م .

 - 19رجوع المؤمن علمى الغيمر الم سمئول عمن ال ضمرر ،د ارسمة فمي القمانونين الفرن سمي واإلمماراتي .مجلمة الحقموق
للبحوث القانونية واإلقتصادية  ،جامعة اإلسكندرية ،ع  ، 1السنة  2002م .

 - 20الم سمئولية المدنيمة عمن األ ض مرار البيئيمة فمي ضمموت أحكمام الفعمل ال ضمار فممي القمانونين األردنمي والفرنسممي.
مجلة المنارة،جامعة آل البيت ،المجلد الخامس  ،ع2000، 2م.

 - 21ال ض ممرر وتعوي ض ممه وف ممل أحك ممام الفع ممل ال ض ممار ف ممي الق ممانون الم ممدني األردن ممي وق ممانون المع ممامالت المدنيم ممة
درسمة فممي ضموت قواعممد الفقمه اإل سممالمي ،مجلمة األمممن والقمانون كليممة بمرطة دبممي  ،س  ، 6ع
اإلمماراتي ،ا
 ، 2يوليو 1998م.

 - 22الفع ممل غيم ممر الم شم ممروع ( اإل ض م مرار) كم سم مماس للم سم ممئولية المدنيم ممة فم ممي الفقم ممه اإل سم ممالمي والقم ممانون المم ممدني
األردني .مجلة المنارة  ،جامعة آل البيت األردنية ،الممجلد المخامس،ع ، 2تموز 1997م.

 - 23المموطن الممدولي فمي الت ش مريع المقممارن ،مجلمة د ارسممات ،الجامعممة االردنيمة ،المجلممد ،24ع  ، 2كممانون األول
.1997

 - 24التعمويض العقمابي  ،د ارسمة مقارنمة ،مجلمة أبحماث اليرمموك  ،جامعمة اليرمموك األردنيمة  ،المجلممد  ،13ع،4
1997م.

 - 25سمملطة القا ض ممي التقديري ممة إزات طل ممب الف سممخ لع ممدم التنفي ممو ،مجلم مة العلمموم القانوني ممة كلي ممة الق ممانون ،جامع ممة
بغداد ،المجلد الثامن ،ع 1989 ، 2، 1م.

ب  -أبحاث ال مؤتمرات والندوات العلمية:

 - 1المعمالم األسا سممية لتجربمة إمممارة دبممي فمي مجممال التطمموير العقماري ،د ارسممة قانونيممة .ممؤتمر النظممام القممانوني
للعقار ودوره في التنمية وترقية االستثمار ،جامعة خميس مليانة ،الجزائر 28- 27 ،ابريل .2016

 - 2حممل الم سممتهلت ف ممي الرجمموع ع ممن العقممد فممي الق ممانون المقممارن وم ممدى الحاجممة لتقري مره ف ممي القممانون اإلم مماراتي،
مؤتمر قضايا قانوية معاارة الثاني ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 26- 25 ،نوفمبر .2015

 - 3الم سممؤولية المدني ممة لم شممغل المن ش مممة النوويممة بموج ممب المرس مموم اإلتحممادي رق ممم ( )4لعممام 2012م ف ممي ب مممن
الم سممؤولية المدني ممة عممن األ ضم مرار النووي ممة .وقممائع م ممؤتمر الطاقممة ب ممين الق ممانون واإلقت صمماد ،كلي ممة الق ممانون،

جامعة اإلمارات2013 ،م.

 - 4اإلتجاهمات العاممة ل ضممان األ ضمرار النوويمة البيئيمة فمي القمانون اإلمماراتي ،ممؤتمر النظمام القمانوني لحمايممة
البيئمة فمي مل القممانون المدولي والت شمريع الج ازئممري ،كليمة الحقموق والعلمموم السيا سمية ،جامعمة  8ممماي،1954

قالمة ،الجزائر.

 - 5إ بم ممكاالت ق م ممانون المع م ممامالت المدني م ممة اإلم م مماراتي ،عيم مموب ال ص م ممياغة وتع م ممدد المرجعي م ممات .م م ممؤتمر ق م ممانون
المعامالت المدنية بين األاالة والمعاارة ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 2013م.

 - 6دور القضات في تطوير قواعد ضمان الفعل الضار في القمانون اإلمماراتي .وقمائع ممؤتمر دور القضمات فمي
الخصومة ،وحدة الهدف وتعدد األدوار ،كلية الحقوق -جامعة بيروت العربية ،فبراير 2010م.
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 - 7ضمانات العامل في التعويض عن إا ابات العمل في القانون اإلمماراتي ،من شمور فمي كتماب بحموث النمدوة
العلميمة ( إ ضماتات علمى قممانون العممل اإلتحمادي رقمم  8ل سممنة  ،) 1980إ امدارات جامعمة اإلممارات ،كليممة

القانون2008م.

 - 8م سم ممئولية الطبيم ممب المهنيم ممة فم ممي القم ممانون الفرن سم ممي .مم ممؤتم ر الم سم ممؤولية المهنيم ممة ،جامعم ممة بيم ممروت العربي م ممة،
 2000م ،ومنشور في المجموعة التخصصية للمهنيين ،مكتبة الحلبي الحقوقية ،بيروت2000 ،م.

ج  -الكتب المنشورة:

 - 1الممموجز ف ممي بممر م ص ممادر االلتم مزام فممي قم م انون المعممامالت المدني ممة االتح ممادي ،مكتبممة الجامع ممة  -الش ممارقة،
مؤلف مشترك.2015 ،

 - 2عقممد المقاول ممة فممي ق ممانون المعممامالت المدني ممة لدولممة اإلم ممارات العربيممة المتح ممدة ،مكتبممة الجامع ممة  -الش ممارقة،
.2015

 - 3أحك ممام ق ممانون تنظ مميم عالق ممات العم ممل اإلتحم ممادي رق ممم  8ل س ممنة  1980وتعديالت ممه ،مؤل ممف م ش ممترك ،مكتبم ممة
الجامعة ،إثرات للن شر والتوزيع ،الشارقة -عمان.2012 ،

 - 4المم ممدخل لد ارس م ممة القم ممانون .مؤل م ممف م شم ممترك ،مكتب م ممة الجامعم ممة ،إثم م مرات للن شم ممر والتوزي م ممع ،ال شم ممارقة -عم م ممان،
2011م.

 - 5الم صمادر اإلراديمة لاللتمزام فمي قممانون المعمامالت المدنيمة اإلمماراتي ،مؤلممف م شمترك ،مكتبمة الجامعمة ،إث مرات
للن شر والتوزيع ،الشارقة -عمان.2011 ،

 - 6المصادر غير اإلرادية لاللتزام في قمانون المعمامالت المدنيمة اإلمماراتي وفقماً أل اموله ممن الفقمه اإل سمالمي.
مكتبة الجامعة ،إثرات للتن شر والتوزيع ،الشارقة -عمان.2010 ،

 - 7أحكمام العقممود الم سممماة فمي قممانون المعممامالت المدنيمة لدولممة اإلمممارات العربيمة المتحممدة  ،الجممزت األول ،عقممد
البي ممع ، 1 .دار وائ ممل للن شم ممر ،عم ممان  -األردن  ،2 ،2005 ،آف مماق م ش م مرقة نا ب ممرون ،ال ش ممارقة -عمم ممان
2011م ،3 /مكتبة الجامعة ،الشارقة.2015 ،

 - 8بمر القمانون الممدني األردنممي  ،م صمادر الحقموق الشخ صمية ( االلت ازمممات)  /د ارسمة مقارنمة .مكتبمة الفجممر،
إربد  -األردن  ،1997 ،ثم دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،عدة طبعات.

 - 9بر القانون الممدني األردنمي  ،العقمود الم سمماة  ،فمي المقاولمة ،الوكالمة  ،الكفالمة .دارالثقافمة للن شمر والتوزيمع
عمان  -األردن .1996 ،

سادساً  -المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية.

 - 1مؤتمر النظام القانوني للعقار ودوره في التنمية وترقية االستثمار ،كلية الحقوق ،جامعة خميس مليانة،
الجزائر 28- 27 ،أبريل  ،2016ببحس قدم في الجلسة اإلفتتاحية ،ورئاسة جلسة من جلسات المؤتمر.

 - 2مؤتمر قضايا قانوية معاارة الثاني ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 26- 25 ،نوفمبر  ،2015ببحس
ورئيس الجلسة اإلفتتاحية.

 - 3مؤتمر الت نمية البشرية بين الواقع والطمو  ،جامعة التنمية البشرية ،السليمانية ،العراق ،فبراير 2014م.
بورقة عمل.

 - 4مؤتمر النظام القانوني لحماية البيئة في ل القانون الدولي والتشريع الجزائري .كلية الحقوق ،جامعة 8
ماي  ،9145قالمة ،الجزائر 10- 9 ،ديسمبر ،2013 ،ببحس ورئيس الجلسة اإلفتتاحية.
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 - 5مؤتمر الطاقة بين القانون واإلقتصاد ،كلية القانونن جامعة اإلمارات 8- 6 ،مايو ،2013ببحس.

 - 6مؤتمر قانون المعامالت المدنية بين األاالة والمعاارة ،كلية القانون ،جامعة الشارقة،28- 27 ،
فبراير  ، 2013ببحس ورئيس الجلسة االفتتاحية.

 - 7مؤتمر الشريعة والقانون ،ج امعة العلوم اإلسالمية الماليزية 7- 6 ،مارس2012م .ببحس ،متحدث
رئيس ،مع جائزة مالية تقديرية.

 - 8مؤتمر تممالت في قانون المعامالت المدنية بعد مرور ربع قرن على ادوره في ضوت مستجدات
العصر ،معهد دبي القضائي ،مارس  ،2011ببحس.

 - 9مؤتمر قواعد اإلستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات- 25 ،
 27ابريل ،2011رئيس جلسة.

 - 10مؤتمر دور القضات في الخصومة ،وحدة الهدف وتعدد األدوار ،كلية الحقوق  -جامعة بيروت
العربية .فبراير 2010م ،ببحس.

 - 11ندوة إضاتات على قانون العمل اإلتحادي رقم( )8لسنة  1980في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية 25- 24 .نوفمبر  ،2008ببحس وئيس جلسة.

 - 12مؤتمر أاول النظام الجنائي اإلسالمي ومنهجه في حفظ المدنية ،كليتا القانون والشريعة  -جامعة
الشارقة 25- 23 ،مايو  ،2008تنظيم ورئاسة جلسة.

 - 13ندوة حماية المستهلت ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية 24- 23 ،أكتوبر ،2007ببحس.
 - 14ندوة الحماية الشرعية والقانونية للمستهلت ،جمعية الحقوقيين اإلماراتية 4 ،مارس ،2007بورقة علمية.
 - 15المؤتمر األول للطب والقانونن مركز اإلمارات الدولي للقانون 17- 16 ،أبريل  ،2006بورقة علمية.

 - 16ندوة حقوق المرضى والمسؤولية عن األخطات الطبية .كلية الحقوق ،جامعة السلطان قابوس ،عمان،
/11- 9أبريل  ،2006بورقة علمية.

 - 17مؤتمر الجوانب ال قانونية واألمنية لصناعة السياحة ،كلية برطة دبي 5- 3 ،أبريل  ،2006ببحس.
 - 18مؤتمر القانون والكمبيوتر ،كلية القانون ،جامعة اليرموك االردنية13- 12 ،يوليو  ،2004ببحس.

 - 19الندوة الدولية األولى للتممين والقانون ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 15- 14 ،مايو  ،2003ببحثين،
أحدهما مشترك  +تنظيم.

 - 20مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات
العربية المتحدة 12- 10 ،مايو  ،2003ببحس.

 - 21حلقة نقابية بعنوان ( مشروع قانون األحوال الشخصية ،دراسة تحليلية نحو رؤية مشتركة) ،المجلس
األعلى لشؤون األسرة ،قطر 23- 22 ،يناير 2001م ،بورقة علمية.

 - 22مؤتمر مسئولية المهنيين ،كلية الحقوق ،جامعة بيروت العربية 5- 3 ،أبريل  ،2000ببحس.
 - 23حلقة عمل التشريعات

البيئية في األردن والمسئولية عن التلوث ،جمعية البيئة األردنية ،مؤسسة

فريدريش ناومان األلمانية 22- 20 ،مايو  ،1995بورقة عمل.
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سابعاً  -المشاركة في الحلقات النقاشية:

 - 1حلقة نقابية بعنوان ،الدية ،طبيعتها وأحكامها ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 22 ،مارس  .2007تنظيم
وإدارة النقاش.

 - 2حلقة دراسية ( مالحظات حول قانون اإلجراتات المدنية اإلتحادي نحو تبسيط إجراتات التقاضي).
كلية القانون  -جامعة الشارقة 14 ،أكتوبر  ،2003تنظيم وإدارة النقاش.
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حلقة دراسية عن ( تقارير تقييم األدات الو يفي ) ،كلية القانون -جامعة الشارقة 5 ،فبراير.2003

تنظيم وإدارة النقاش.

 - 4حلقة دراسية ،تبعات الشيت بدون رايد بين المسئولية الجزائية المدنية ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 3نوفمبر  ،2002تنظيم الحلقة وإدارة النقاش.

 - 5مؤتمر مدى مواتمة التشريع الوطني في دولة اإلمارات العربية مع النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية .كلية القانون ،جامعة الشارقة 11- 10 ،فبراير  ،2007تنظيم.

 - 6مؤتمر مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،بالتعاون مع معهد التدريب
والدراسات القضائية االتحادي وبركة االتصاالت المتحدة دو 27- 26 ،نوفمبر  ،2007تنظيم.

 - 7ندوة القانون الدولي اإلنساني ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 23 ،نوفمبر  ،2006تنظيم.

 - 8ندوة العدالة الجنائية في اإلسالم ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 3 ،ابريل  ،2006تنظيم.

 - 9ندوة ومعرض السالمة المرورية ،كلية القانون -جامعة الشارقة بالتعاون مع إدارة برطة الشارقة،
 15- 13مارس  ،2006تنظيم.

 - 10حلقة نقابية عن مشروع قانون األحوال الشخصية القطري بعنوان ( األسرة بين الواقع والطمو )،
المجلس األعلى لشؤون األسرة في دولة قطر 23- 21 ،يناير .2001

ثامن ًا  -تقويم اإلنتاج العلمي والبحثي.

أ  -تقويم اإلنتاج العلمي ألغراض الترقية.

 - 1ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،األردن.2016 ،
 - 2ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة مؤتة ،األردن.2016 ،

 - 3ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة الملت عبدالعزيز ،السعودية.2015 ،
 - 4ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة العربية األمريكية ،جنين ،فلسطين.2014 ،
 - 5ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية ،األردن.2014،

 - 6ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة الشرق األوسط الخااة ،األردن.2014 ،
 - 7ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة آل البيت األردنية.2014 ،

 - 8ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة اإلسرات الخااة ،األردن.2013 ،
 - 9ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية2013 ،م.

 - 10ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة فيالدلفيا األردنية.2012 ،
 - 11ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة اليرموك األردنية.2012 ،

 - 12ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة المملكة ،البحرين.2012 ،
 - 13ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة ذي قار العراقية.2012 ،

 - 14ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة العلوم التطبيقية2011 ،م.
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 - 15ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية.2012 ،
 - 16ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية.2011 ،
 - 17ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أ ستاذ مشارك ،الجامعة األردنية.2011 ،
 - 18ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة البحرين.2010 ،
ب-

تقويم الكتب والرسائل الجامعية واألبحاث العلمية .

-

محاولة للتقريب بين قواعد المسؤولية الطبية في المؤسسات الصحية العامة والخااة دراسة تحليلية مقارنة،

-

الشر الجزائي بفسخ العقد في ضوت أحكام محكمة التمييز ،مجلة كلية القانون الكويتية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،
مدى سقو

العالمية.2016 ،

 مصير اللقائح البشرية الفائضةعن عملية التلقيح الصناعي وفقاً ألحكام النظام السعودي والقانوناالماراتي ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية.2016 ،
-

حقوق الطفل ذات الصبغة الشخصية بين القانون القطري واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،الصندوق

-

القواعد الخااة بتوثيل التوقيع االلكتروني في قانون المعامالت االلكترونية السوداني لسنة ،2007مجلة

-

التحكيم في منازعات التممين ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية ،جامعة الشارقة.2016 ،

-

القطري لألبحاث.2016 ،

العلوم الشرعية والقانونية،ج امعة الشارقة.2016 ،

دفوع دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطم المدني في القانون اإلنجليزي ،جامعة اإلمارات العربية
المتحدة.2016 ،

-

كتاب الوجيز في أحكام الحقوق العينية األالية في القانون اإلماراتي ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،

-

ضوابط تشغيل الحدث في اتفاقيات منظمة العمل العربية والنظام السعودي ،جامعة اإلمارات العربية

-

البنات على أرض الغير في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري ،دراسة مقارنة،

-

تطبيل الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل اإلسالمي ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية -جامعة

-

األحكام المتعلقة بتعارض األثر الرجعي مع حل الغير في القانون المدني ،مجلة جامعة الحدود الشمالية،

-

التنظيم القانوني للتمويل اإلسالمي العقاري ،دراسة تطبيقية على التنظيم القانوني لتمويل المساكن في دولة

.2015

المتحدة.2015 ،

مجلة العلوم القانونية ،جامعة عجمان.2015 ،
الشارقة2015 ،م.

السعودية.2015 ،

اإلمارات العربية المتحدة ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية -جامعة الشارقة2015 ،م.

 كتاب الوجيز في التممينات الشخصية والعينية وفق ًا ألحكام قانون المعامالت المدنية رقم  5لسنة ،1985جامعة عجمان.2015 ،
-

الوعد بالتفضيل في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي (دراسة مقارنة) ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية -

جامعة الشارقة2015 ،م.
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-

المسؤولية العقدية لمنتج الدوات في النظام القانوني االتحادي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت،
.2015

المسؤولية الجزائية عن اإلعتدات على البيانات الشخصية االلكترونية ،دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية

والقانون .أطروحة دكتوراه ،الجامعة االسالمية العالمية ماليزيا2014 ،م.
الضمانات في نشا التَّرقية العقارية بعد االستالم ِّ
النهائي للمشروع العقاري ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين،
َّ
.2014

 -دور إرادة المشرع في تفسير النصوص القانونية ،مجلة الشريعة والقانونن جامعة اإلمارت.2014 ،

موقف القانون المدني األردني من نظرية الوفات مع الحلول ،دراسة تحليلية تقييمية ،مجلة الدراسات

االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس2014 ،م.

 الجوانب القانونية للعقد المبرم بين بركات استضافة المواقع اإللكترونية والعمالت دراسة في التشريعاإلماراتي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت2014 ،م.

 اتجاه القضات الفرنسي نحو التوسع في مفهوم المسؤولية عن فعل الغير دون التقيد بالحاالت الخااة( دراسة تشمل مسؤولية األندية الرياضية ورابطة المشجعين وغيرهم عن فعل الغير) ،مجلة العلوم القانونية،

جامعة عجمان.2014 ،

 -كتاب المسؤولية الشرعية والقانونية عن األعمال الهندسية ،م ركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،دبي.2013،

 د ارسة نقدية لنطاق تطبيل قانون حماية المستهلت العراقي ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية -جامعة الشارقة،- Précision du caractère déterminé ou indéterminé du contrat en droit .2013

 ، françaisمجلة العلوم القانونية ،جامعة عجمان.2013،

 اإلضراب العمالي في ميزان الفقه والقانون؛ دراسة على ضوت أحكام الفقه اإلسالمي وقانون العملاإلماراتي ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية -جامعة الشارقة.2013 ،

 -إبكاالت اتفاق التحكيم ،دراسة مقارنة ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين.2013 ،

 -تكوين ال عقد بالوسائط االلكترونية الوكية ،دراسة مقارنة ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين.2013 ،

 دور توقعات المستهلت في تحديد المسؤولية النابئة عن المنتجات المعيبة ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2013 ،

-

اإلعالن التجاري عبر اإلنترنت وحماية المستهلت ،دراسة مقارنة بين التشريعات األردنية والكندية في منطقة

كيبت ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2013 ،

 -حل المعاق في المساعدة القانونية بين الواقع والمممول ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين.2013 ،

 تعويض األضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط" دراسة مقارنة بين القانون اإلماراتي والقانونالعراقي" ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2013 ،

 الشكلية في عقود نقل التكنولوجيا ،مجلة الحقوق،جامعة البحرين.2013 ، -العرف العقدي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2013 ،

 الوفات بغير الشيت المستحل ذاته في القانون المدني األردني ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2013،

 الضوابط الموضوعي ة للكشف عن الغلط الجوهري في العقد ومدى اتصاله بعلم العاقد اآلخر في القانونالمدني ،مجلة الحقوق،جامعة البحرين.2012 ،

8

 -قراتة في عقد تسجيل أسمات النطاق ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2012 ،

 الطبيعة القانونية لمصادر االلتزام اإلرادية في األنظمة القانونية المقارنة ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2012 ،

 -الوكيل الوكي ،تطور تقني أم إنقالب على القواعد؟ ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2012 ،

 أهمية إعداد دفترالشرو العامة والخااة للمناقصات ضمن نطاق أحكام قانون المناقصات العامة الكويتي،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2012 ،

 كتاب أحكام المعابات والتممينات االجتماعية في دولة اإلما ارت العربية المتحدة ،كلية القانون ،جامعةعجمان.2012 ،

 -كتاب عقد التممين ،كلية القانون،جامعة عجمان.2012 ،

 الحماية القانونية ألاناف النباتية المهندسة وراثياً ،مجلة (المعيار) ،كلية اإلمام مالت للشريعة والقانون،.2012
 المسؤولية المدنية للبنت عن عمليات القروض االستهالكية تجاه العميل المقترض دراسة في القانونالفرنسي والكويتي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2011 ،

-

نطاق التزام المقاول والمهندس باإلعالم في دفتر عقد المقاولة الم وحد للمشاريع اإلنشائية ،المجلة األردنية

في القانون والعلوم السياسية.2011 ،

 أثر البيئة الرقمية في تطور مفهوم العقد،دراسة مقارنة لتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي في ضوتق واعد ( اليونيسترال) ،مشروع بحثي ،الصندق القطري لرعاية البحس العلمي.2011 ،

 المسؤولية الجنائية عن الجرائم األخالقية المستحدثة في قانون العقوبات القطري  -دراسة مقارنة ،مشروعبحثي ،الصندق القطري لرعاية البحس العلمي.2011 ،

 التكييف القانوني للعقد المبرم جزئي ًا بوسائل الكترونية في القانونين األردني واإلماراتي ،مجلة العلوم الشرعيةوالقانونية -جامعة ال شارقة.2011 ،

 المسؤولية عن األضرار التي تلحل من أعمال البنات في القانون األردني ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2010 ،

 تطبيل النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع التجاري االلكتروني ،دراسة قانونية مقارنة ،مجلةالشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2010 ،

 حل األجانب في ملكية العقارات ملكية تامة في دولة قطر ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت،.2010

 االلتزام باإلعالم في عقود التجارة االلكترونية ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2010 ، أاول اياغة القواعد القانونية وتفسيرها من منظور لغوي ،مجلة العلوم ال شرطية والقانونية ،أكاديمية العلومالشرطية ،الشارقة.2010 ،

-

المسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات اإلنترنت عن المحتوى غير المشروع ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة

اإلمارت.2009،

 الطبيعة القانونية لمسؤولية ج اراإلمارت.2009 ،

التجميل في القانون المدني األردني ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة
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-

مدى توافل المشرع األردني في قواعد الجنسية مع متطلبات المجتمع الدولي وأثر ذلت في العالقات الدولية
الخااة ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية -جامعة الشارقة.2009 ،

 -الحماية القانونية للبيانات الشخصية ،مجلة الحقوق -جامعة الكويت.2009 ،

 أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون األردني ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  -جامعة ،مؤتة األردنية،.2008

 -تقدير الضرر األدبي والتعويض عنه  ،دراسة مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2008 ،

 مشروعية عقود بيع واستخدام األسلحة غير التقليدية في القانون المدني األ ردني واإلتفاقيات الدولية ،مجلة-

الشريعة والقانون /جامعة اإلمارت.2008 ،

مشروع بحثي بعنوان المسؤولية المدني لمهندسي ومقاولي البنات والمنشآت الثابتة األخرى  ،دراسة خااة

في الضمان العشري في القانوين القطري والفرنسي ،الصندوق القطري لألبحاث .2008 ،

 بحس النيابة في التعاقد في القانون المدني األردني ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  -جامعة مؤتة األردنية،.2008

 كتاب الوجيز في التممينات الشخصية والعينية ،جامعة البحرين.2003 ،-

رضا حامل البطاقة اإلئتمانية بالعقد والحماية التي يقررها المشرع له ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين،

.2003

 أحكام الضرر المتغير بعد القضات بالتعويض ،مجلة جامعة الشارقة.2002 ،-

سبب الطلب القضائي أمام محكمة اإلستئناف ،مجلة أبحاث اليرموك جامعة اليرموك األردنية.1998 ،

 رسالة ماجستير بعنوان ( ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني األردني ،دراسة مقارنة )  ،جامعة آلالبيت األردنية.1998 ،

 كتاب (الشركات التجارية في القانون األردني دراسة مقارنة مع قوانين الشركات في (العراق ،لبنان،السعودية ،مصر) ،جامعة مؤتة األردنية.2007 ،

تاسع ًا  -األشراف على رسائل وبحوث الدراسات العليا ومناقشتها.

 - 1رسالة الماجستير للطالبة إيمان اليحيائي بعنوا ن ( ضمانات رضا المستهلت في القوانين المدنية وقوانين
حماية المستهلت في دول مجلس التعاون الخليجي ،مشرف 2016 ،مستمر.

 - 2رسالة الماجستير للطالبة نورة السلمان بعنوان ( النظام القانوني للتصرف العاري وأهم تطبيقاته في دولة
اإلمارات العربية المتحدة) ،مشرف 2015 ،مستمر.

 - 3رسالة الط الب أحمد العبيدلي بعنوان ( البيع على الخارطة) ،مشرف 2015 ،مستمر.

 - 4أطروحة الدكتوراه للطالب عمر العزاوي بعنوان ( تقنين الفقه اإل سالمي في المعامالت المدنية " د ارسة
قا نونية لمنهجية التقنين وتطبيقاته في نطاق الفعل الضار" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،م شرف،
 2014مستمر.

 - 5أطروحة الدكتوراه للطالب وائل أبو طه بع نوان ( المسؤولية المدنية عن األ ضرار النووية " دراسة تحليلية
مقارنة" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،مشرف ،2014 ،مستمر.

 - 6رسالة الطالبة نورة رابد الحمودي بعنوان ( حماية المستهلت من الدعاية التجارية الخادعة في القانون
اإلماراتي ،كلية القانون /جامعة الشارقة ،مشرف ،2012 ،نوقشت.
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 - 7رسالة الماجستير للطالبة نورة المصلي بعنوان ( الخطم الفني للطبيب في القانون اإلماراتي) ،كلية
القانون /جامعة الشارقة ،مشرف ،2012 ،نوقشت.

 - 8رسالة ماجستير للطالب وائل أبو طه بعنوان (الحماية القانونية للبيانات الشخصية) ،كلية القانون،
جامعة الشارقة ،مشرف ،2011 ،نوقشت.

 - 9رسالة ماجستير للطالبة حصة الهابمي بعنوان (ضمانات حماية المشتري في بيع عقار تحت
اإلنشات) ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،مشرف ،2011 ،نوقشت.

 - 10رسالة ماجستير للطالبة هبة الحمادي بعنوان (حل المستهلت في الحصول على المعلومات في القانون
اإلماراتي) ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،مشرف ،2011 ،نوقشت.

 - 11رسالة ماجستير للطالب أحمد سمير قرني الموسومة بم( عقود اإلذعان في الفقه اإلسالمي -دراسة
مقارنة بالقانون) ،كلية الشريعة -جامعة الشارقة ،مشرف مشارك ،2008 ،نوقشت.

 - 12رسالة الطالب أيمن محمد حسين عبدالرزاق بعنوان ( رجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في
القانون اإلماراتي والمقارن) ،كلية القانون  -جامعة عجمان ،اإلمارات ،رئيس لجنة مناقشة.2013 ،

 - 13النظام القضائي في الساحل المتصالح من  ،1971- 1890كلية اآلداب ،جامعة الشارقة ،مناقش،
.2013

 - 14حماية المستهلت عبر الشبكة العالمية للنعلوماتية(االنترنت) في القانون الدولي الخاص ،كلية
القانون -جامعة الشارقة ،مناقش.2009 ،

 - 15رسالة الماجستير للسيد سالم الروابدة الموسومة بم ( ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني
األردني ،دراسة مقارنة ) ،ج امعة آل البيت األردنية ،مناقش.1998 ،

 - 16بحس تخرج الطالب عمار محمد المرزوقي الموسوم بم ( عقد المقاولة من الباطن وفق ًا ألحكام قانون
المعامالت المدنية ) ،المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية – دبي ،مناقش.2006 ،

 - 17بحس تخرج الطالب رابد أحمد المالت الموسوم بم( اليمين الحاسمة في اإلثبات ) ،المعهد العالي
للعلوم القانونية والقضائية – دبي ،مناقش.2006 ،
 - 18بحس تخرج القاضي خالد الطورة للحصول على الدبلوم العالي للقضات الموسوم بم(اإلجتهادات
القضائية في إنتهات الوكالة غير القابلة للعزل ) ،المعهد القضائي األردني ،مشرف ورئيس لجنة

المناقشة.1997 ،

 - 19بحس تخرج القاضي إبراهيم الساليطة للحصول على الدبلوم العالي للقضات بعنوان ( وقف الدعوى
المدنية) ،المعهد القضائي األردني ،مناقش.1997 ،

عاش ًار -المحاضرات العامة.

 - 1محاضرة عن تجربة تقنين الفقه اإلسالمي في بعض القوانين المدنية العربية ،العراقي ،واألردني،
واإلماراتي ،المنتدى اإلسالمي في الشارقة.2012 ،

 - 2محاضرات في القانون الطبي  ،حول األخطات الطبية والتزام الطبيب بعدم إفش ار االسرار الطبية  .كلية
الطب ،جامعة الشارقة.)2007- 2006 /2006- 2005 ( ،

 - 3نظرات في أحكام الفعل الضار في القانون اإلماراتي ،قسم القانون الخاص ،جامعة الشارقة.2006 ،

 - 4القانون وموقفه من األوبئة ،ندوة ( كيف نتعامل مع مرض أنفلون از الطيور) ،كلية العلوم الصحية،
جامعة الشارقة.2006 ،
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 - 5التعويض عن إا ابات العمل في القانون اإلماراتي ،الواقع والطمو  ،كلية القانون ،جامعة الشارقة،
.2005

 - 6النظام القانوني أل سمات النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.2004 ،
 - 7المركز القانوني لللقيحة  -البييضة اإلنسانية الملقحة ،كلية القانون  -جامعة الشارقة.2001 ،

 - 8البيع التجاري الداخلي في ضوت أحكام قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم  16لسنة 1971م،
كلية الشريعة والقانون ،جامعة قطر.2000 ،

 - 9اإلنجاب اإلاطناعي ،نظرة برعية وقانونية إليه ،كلية الشريعة والقانون  -جامعة قطر.1999 ،

 - 10المباديت العامة لضمان الضرر ،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الفرنسي ،كلية الشريعة
والقانون ،جامعة قطر.1999 ،

حادي عشر  -الورش التدريبية.
-1

أربع دورات تدريبة في برنامج النظم وااللوائح الجامعية ألاعضات الهيئة اإلدارية في جامعة الشارقة،

بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني من  16- 77يونيو .2015

 - 2وربة عمل عن برنامج  ، Taskstreamمتدرب ،مايو  ،2013جامعة الشارقة.

 - 3ورب ة عمل عن تقويم المخرجات التعليمية وقواعد المؤهالت اإلماراتية ومعايير اإلعتماد األكاديمية،
متدرب ،فبراير  ،2013جامعة الشارقة.

 - 4وربة عمل تقويم البرامج األكاديمية والمساقات ،متدرب ،ديسمبر  ،2012جامعة الشارقة.
 - 5وربة التعليم المبني على تشكيل المجموعات في مجال ال تعليم العالي ،متدرب ،مارس  ،2011جامعة
الشارقة.

 - 6برنامج التمهيل القانوني لمساعد الم ارقب اإلداري ،حول أحكام قانون المعابات والتممينات اإلجنماعية،
فبراير -أبريل  ، 2008مدرب ،مردز التعليم المستمر ،جامعة الشارقة.

 - 7البرنامج التدريبي السنوي ألعضات هيئة التدريس ،جامعة الشارقة ،متدرب ،أوغست  ،2007جامعة
الشارقة.

 - 8وربة عمل الدراسات العليا ،متدرب ،نوفمبر  ،2007جامعة الشارقة.
 - 9اس بوع التوجيه ،البالكبورد ،سيمنار ودورات تدريبية ،متدرب ،أوغست  ،2007جامعة الشارقة.
 - 10حلقة عمل ،أسبوع البالكبورد التوجيهي ،متدرب ،يناير  ،2007جامعة الشارقة.
 - 11دورة القيادة الدولية للحاسب اآللي ) ،(ICDLمتدرب ،2006 ،جامعة الشارقة.

 - 12وربة عمل تعريفية لرؤسات األقسام األكاديمية في بمن التعليم ،الدراسات العليا ،اإلرباد األكاديمي
واألمور المالية ،متدرب ،نوفمبر  ،2006جامعة الشارقة.

 - 13التعليم المبني على المخرجات وآليات التقويم – برنامج تنمية مهارات أعضات هيئة التدريس ،متدرب،
يناير  ،2006جامعة الشارقة.

 - 14حلقة تدريب بشمن برنامج بالكبورد إلدارة التعليم اإللكتروني ،متدرب ،ديمبر  ،2005جامعة الشارقة.
 - 15تطوير المعلومات اإلدارية والقانونية لضبا القوات المسلحة القطرية ( في مجال العقود واإلتفاقيات)،
مدرب ،أكتوبر  ،1999جامعة قطر.

 - 16وربة تطوير طرق التدريس ،سبتمبر  ،1998جامعة قطر.
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ثاني عشر  -المقاالت القانونية واللقاءات الصحفية والتلفزيونية.

 - 1لقات احفي عن كلية القانون بجامع ة الشارقة ،مجلة الشرطة والمجتمع ،القيادة العامة لشرطة عجمان،
 3أبريل .2011

 - 2مقال بعنوان( التزام الطبيب باعالم مري ضه بمخاطر العالج) ،مجلة الميزان ،و ازرة العدل اإلماراتية،
ع ،130نوفمبر .2010

 - 3ضمانات العامل في التعويض عن إاابات العمل في الق انون اإلماراتي ،) ،مجلة الميزان ،و ازرة العدل
اإلماراتية ،ع ،110يماير .2009

 - 4تقرير تلفزيوني عن تملت األجانب الحر للعقارات في إما راة دبي ،قناة العقارية الفضائية ،عدة نشرات
مسائية 20 ،يناير .2007

 - 5تقرير تلفزيوني عن قانون التسجيل العقاري الجديد في إم ارة دبي ،قناة العقارية الفضائية ،عدة نشرات
مسائية 7 ،ديسمبر .2006

 - 6مقال بعنوان ( الطبيب وااللتزام بالمحافظة على السر الطبي) ،جريدة الخليج  ،ملحل الصحة والطب،
 25نوفمبر .2007

 - 7مقال عن قانون التسجيل العقاري الجديد في دبي وبع ض الشؤون العقارية ،جريدة الخليج ،الشارقة،
.2006

 - 8مقال بعنوان ( مؤسسات اإلستشفات العامة والمسئولية المدنية) ،جريدة الخليج  ،ملحل الصحة والطب،
 2ديسمبر .2006

 - 9مقال بعنوان ( الضوابط القانونية لنقل وزراعة األعض ات البشرية في القانون اإلماراتي) ،جريدة الخليج،
ملحل الصحة والطب 30 ،ديسمبر .2006

 - 10لقات احفي مطول عن قانون التسجيل العقاري الجديد في إماراة دبي ،جريدة الخليج اإلقتصادي22 ،
ديسمبر .2006

 - 11مقال بعنوان (الطب عن ُبعد والمسؤولية المدن ية لألطبات وممارسي المهن الطبية) ،جريدة الخليج،
ملحل الصحة والطب 17 ،ديسمبر .2005

 - 12مقال بعنوان ( لألطبات فقط  :كيف تتجنب األخطات الطبية؟) ،جريدة الخليج ،ملحل الصحة
والطب 11،ديسمبر .2004

 - 13مقال بعنوان (المسئولية عن الحوادث الطبية والتشريع المممول) ،جريدة الخليج ،ملحل الصحة والطب،
 19يونيو .2004

 - 14برنامج حوار القانون ،األخطات الطبية وجوانب أخرى في مسئولية األطبات ،قناة الشارقة الفضائية،
 15سبتمبر .2002

 - 15لقات احفي مطول نشر في حلقتين حول (المسئولية المدنية لألطبات) ،احيفة الوطن القطرية،
 15- 14يناير .2001

 - 16ندوة تلفزيونية لمناقشة مشروع قانون األحوال الشخصية القطري الجديد ،تلفزيون قطر.2001 ،
 - 17مقال بعنوان ( العنصرية في القضات الفرنسي ) ،جريدة الشرق القطرية 25 ،سبتمبر .1999

 - 18مقال بعنوان (عندما يكون القانون سلماً على المقصرين حرباً على اليقظين المتبصرين !!) ،جريدة
الشرق القطرية 10 ،يوليو .1999
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ثالث عشر  -اإلستشارات والخدمات المجتمعية األخرى.
 - 1محكم معتمد ،مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ،2013 ،مستمر.

 - 2عضو خبير بالهيئة العلمية لمجلة الباحس ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنه،
الجزائر ،2014 ،مستمر.

 - 3عضو خبير بالهيئة العلمية لمجلة المفكر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة ،الجزائر،
 ،2010مستمر.

 - 4تقييم برنامجي الماجستير في القانون والماجستير في القانون التجاري ،جامعة العلوم التطبيقية ،مملكة
البحرين.2012 ،

 - 5عضو اللجنة العلمية لمركز البحوث والدراسات الفقهية وال تشريعية والقضائية ،دائرة القضات ،إمارة
أبو بي بموجب قرار وكيل دائرة القضات رئيس المركز.2010 ،

 - 6عضو وأمين سر هيئة تحرير مجلة العلوم الشرعية والقانونية ،جامعة الشارقة.2008/2007 ،
 - 7استشارة بشمن القوانين العقارية في إمارة الشارقة ومدى حاجتها للتطوير ،مكتب التسجيل العقاري في
الشارقة ومركز التطوير المهني في الجامعة.2004 ،

 - 8اإلجابة على بعض اإلستفسارات عن قانون التسجيل العقاري الجديد في دبي وبعض الشؤون العقارية،
مجلة الطابو ،دائرة االراضي واألمالك بدبي.2006 ،

 - 9حلقات دراسية لبعض ا لقوانين اإلماراتية من خالل عضويتي في جمعية الحقوقيين ،جمعية الحقوقيين
اإلماراتية ،تواريخ مختلفة.

 - 10عضو لجنة مناقشة مشروع قانون األحوال الشخصية القطري ،رئاسة المحاكم الشرعية في دولة قطر،
.2001

رابع عشر  -عضوية المجالس واللجان األكاديمية واإلدارية ( نموذج ألهم المجالس واللجان في جامعة
الشارقة).

 - 1مساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع  2016/1/10مستمر.
 - 2عميد كلية القانون ،عضو مجلس العمدات .2014- 2008
 - 3عضو مجلس البحس العلمي.

 - 4عضو مجلس الدراسات العليا.

 - 5عضو لجنة الترقيات المركزية في الجامعة.
 - 6عضو لجنة بؤون المو فين.

 - 7عضو لجنة ضبط السلوك العام للطلبة.
 - 8عضو لجنة تظلم اعضات هيئة التدريس.
 - 9عضو لجنة القضايا الطالبية.
- 10

عضو لجنة النظم واللوائح الجامعية.

 - 11عضو هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية.
 - 12رئيس أو عضو عشرات مجا لس تمديب أو لجان تحقيل ألعضات هيئة التدريس او العاملين في الجامعة.
 - 13عضو لجنة الجائزة التشجيع ية السنوية ألعضات هيئة التدريس ،فئة خدمة المجتمع.
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 - 14رئيس لجان وضع لوائح متعددة في الجامعة ( الئحة اإلحتشام والمظهر العام ،الئحة منع التدخين ،الئحة
اإلبتعاث ،لوائح البحس العلمي).

 - 15رئاسة أو عضوية العديد من لجان تقويم المخرجات التعليمية واإلعتماد األكاديمي على مستوى القسم
والكلية.

 - 16رئاسة أو عضوية لجان الترقيات العلمية والبحس العلمي والمؤتمرت والندوات والتدريب العملي على
مستوى القسم والكلية.

 - 17عضوية لجان مؤقتة للتطوير األكاديمي واإلداري على مستوى الجامعة والكلية.
انتهى بحمد هللا
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