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التحصيل العلمي :
 ماجستير في القانون من جامعة الشارقة ( سنة التخرج ) 2015-2014
 رخصة المحاماة من معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة (سنة )2008-2007
 شهادة  ICDLلسنة 2006
اللغات:
 العربية  :كتابة  ,قراءة  ,تحدث (ممتاز).
 االنجليزية  :كتابة  ,قراءة  ,تحدث (جيد).
 االوردو  :تحدث (جيد جدا) .
المهنية:

المهارات
 مهارة االتصال جيدة.
 التمتع بالمرونة.
 متعاونة و اجتماعية.
 التحاور و التفاوض الفعال .
 العرض و التقديم .
 القدرة على التحليل .
 كتابة المقاالت الصحفية.

الهوايات:
 القراءة بشكل عام  ،وبشكل خاص قراءة الكتب و القوانين المعمول بها في الدولة .
 البحث عبر شبكة االنترنت عن كل ما هو جديد في مختلف المجاالت .
 الكتابة .

الخبرات العلمية:
 التدريب الميداني من قبل الجامعة  :المحاكم  /الدوائر القضائية ضمن متطلبات الجامعة للتخرج.
 العمل بنظام الدوام الجزئي لدى مكتب التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة في جامعة الشارقة  /مهام الوظيفة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8





التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتدريب الطلبة الخريجين.
المشاركة في تنظيم معرض التوظيف الخاص بجامعة الشارقة .
اعداد المذكرات االدارية .
استالم طلبات المتقدمين .
التعامل مع كافة المكالمات الهاتفية الواردة والرد على كافة االستفسارات الواردة .
اعداد مجموعة من التقارير الدورية والنوعية المتعلقة باالنشطة.
اتخاذ االجراءات الالزمة (حسب ما هو مفوض من الرئيس) لتوزيع أو نقل كافة التعليمات و التوجيهات
الصادرة الى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها (حسب التوجيهات ) والعرض بالنتائج.
التدريب ( )٦اشهر في مكتب سالم عبيد ساحوه للمحاماة واالستشارات القانونية ضمن متطلبات الحصول
على رخصة المحاماة .
باحث قانوني – وزارة العمل منذ  -2009/2/19ولغاية . 2014/11/20
عضو هيئة تدريس في كلية المجتمع بدوام جزئي من تاريخ  2015/3/2وحتى نهاية الفصل الدراسي
الخريف للعام االكاديمي . 2016-2015
عضو هيئة تدريس (محاضر) في كلية المجتمع من فصل الربيع للعام االكاديمي  2016-2015وحتى االن

 مهام و واجبات العمل:
 اعداد المذكرات القانونية.
 بحث الشكاوي العمالية .
 النظر في طلبات سحب بالغ الهروب.
 الرد على االستفسارات القانونية.
 الغاء بطاقات العمال بالحرمان لمدة سنة.
 العضوية في الكثير من المبادرات التي يقوم بها القسم.
 اعداد ورش عمل ألصحاب العمل والعمال للتعريف بقانون العمل.


. .

 مرشد اكاديمي لطلبة القانون
 القاء المحاضرات الخاصة بالقانون كخدمة مجتمع
 االشراف على تدريب طلبة القانون في كلية المجتمع
األهداف الوظيفية :
 االنضمام إلى فريق عمل احترافي و عالي المستوى و ذلك من اجل تحقيق و اجتياز تحديات العمل و
الحصول على المزيد من الميزات الوظيفية.
 تطوير الذات وتعزيز الثقة بالنفس من خالل التعامل المباشر مع األفراد.
 اكتساب مهارات جديدة وتكوين عالقات اجتماعية من خالل االتصال باإلدارات الموجودة في جهة العمل.
 المشاركة في ورش العمل الدورات التي تهدف إلى رفع مستوى األداء الوظيفي .
 المساهمة في خدمة الدولة من كافة النواحي السيما بما يتعلق بجانب التخصص العلمي – القانون .
 حب اإلبداع والرغبة الجادة في التغير وذلك عن طريق السعي الكتساب العديد من المهارات .
 إثراء العمل من الناحية القانونية سواء بالمواد القانونية او النصوص الشرعية أو الدراسات  ،والسعي
لتوظيف الملكة القانونية بالشكل االمثل .

المشاركات:
 عقد ورش عمل للتعريف بقانون العمل للقطاع الخاص
 المشاركة في تنظيم االحتفاالت الوطنية
 المشاركة في الزيارات العلمية والتثقيفية للطلبة.
 المشاركة في حفل تخريج طلبة جامعة الشارقة
 التطوع ببرنامج الشراكة المجتمعية (التأصيل العمل التطوعي)
 المشاركة في الجلسة االستشارية لألستاذ الدكتور ابراهيم ابو نيان
 المشاركة في يوم التراث العالمي في كلية المجتمع
 المشاركة في اللقاء التعريفي لكلية المجتمع
 المشاركة في فعاليات اليوم المفتوح في جامعة الشارقة
 عمل ندوة  :حقوق النزيل حسب القانون االتحادي رقم  43لسنة  1992بشأن تنظيم المنشأت العقابية لسنة
2017
 المشاركة في فعالية الطبق الوطني في كلية المجتمع لسنة 2017

الدورات التدريبية :








المشاركة في البرنامج التدريبي التعامل مع ضغوط العمل لسنة . 2010
المشاركة في البرنامج التدريبي الكفاءات االساسية لسنة . 2013
المشاركة في البرنامج التدريبي  :النظم واللوائح الجامعية ألعضاء الهيئة التدريسية 2016
المشاركة في ورشة عمل  :تقييم المخرجات التدريسية 2016
2017 Workshop: Writing Effective Course Learning Outcomes
المشاركة في الجلسة االستشارية لألستاذ الدكتور ابراهيم ابو نيان 2017
المشاركة في ورشة عمل  :تصميم االمتحانات االلكترونية 2017

اللجان :
 لجنة المساهمة االجتماعية والنشاط الرياضي
 لجنة الموقع االلكتروني في الكلي
 لجنة التدريب
المساقات التي تم تدريسها :
 مبادئ قانون العمل والضمان االجتماعي
 المدخل لدراسة القانون
 مبادئ قانون العقوبات 1
 مبادئ قانون العقوبات 2
 مبادئ قانون االعمال
 مبادئ القانون االداري
 مبادئ قانون االجراءات الجزائية
 مبادئ قانون االجراءات المدنية
 حقوق االنسان في االسالم والمواثيق الدولية

