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مطار بوردو بفرنسا

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية
اسم الجامعة

الدولة
تاريخ الحصول على
الدرجة العلمية ( لشهر/
اليوم /السنة)

درجة الدكتوراه

درجة الماجستير

بكالوريوس

Université de
Reims
ChampagneArdenne
رانس شامباني اغدن
فرنسا
2012/27/06

معهد البحوث
والدراسات العربية

جامعة اربد االهلية

مصر
2001/20/10

االردن
1998/27/06

التخصص الدقيق
تخصص البكالوريوس

القانون والشريعة

تخصص الماجستير

القانون المدني

عنوان رسالة الماجستير

مسقطات ضمان العيوب الخفية في القانون المدني
المصري والقانون االردني

تخصص الدكتوراه

قانون مدني
Les conditions generales de vente dans
les contracts electroniques. Etude
compare franco-jordanien.
الشروط العامة لعقود البيع االلكترونية في القانون
المقارن الفرنسي واالردني.

عنوان رسالة الدكتوراه

2

الخبرة العلمية االكاديمية
التاريخ من

التاريخ إلى

 2015/09/01لغاية االن

المسمى
الوظيفي
استاذ مساعد

 2015/07/15 31/05/3013استاذ مساعد
2013/2/27

2013/05/01

09/09/12

اسم المؤسسة

جامعة الشارقة

البلد

طبيعة
العمل

نوع
العمل

االمارات تدريسي

مقيم

الجامعة االمريكية االمارات تدريسي
باإلمارات

مقيم

استاذ مساعد

جامعة الجزيرة

االمارات تدريسي

مقيم

 2013/27/02استاذ مساعد

جامعة المملكة

تدريسي

مقيم

البحرين

الخبرة العملية
05/01/2010

 15/07/2012مدرس

فرنسا

تدريسي مقيم

جمعية مسلمي مارموند

23/06/2009

 27/04/2011نائب رئيس  the Arabic Europeفرنسا
ومؤسس
center for human
rights
and
international law

مقيم

3

اداري

06/01/2010
20/10/2008

27/04/2006

 Légalفرنسا

اداري

 21/01/2011مستشار
profession
office
 27/01/2010ممثل لألردن  Aihan jafs Humanالنرويج اداري
والمدير
Rights Centre in
االعالمي
Norway
فرنسا اداري
 28/09/2008المالك
)(SAFIR
والمدير
،establishment
France،Bordeaux

مقيم
زائر

مقيم

المساقات التي قمت بتدريسها
لدراسة

 2مصادر االلتزام االرادية 3

مصادر االلتزام
الالإرادية

احكام االثبات

6

العقود المسماة

9

القانون الدولي الخاص

1

المدخل
القانون

4

احكام االلتزام

5

7

الحقوق العينية

8

قانون العمل

 10االجراءات المدنية

11

اجراءات التنفيذ

 12مبادئ القانون
التجاري

 13االرواق التجارية

14

العمليات المصرفية

 15قانون الشركات

 16التحكيم في
المنازعات المدنية
والتجارية

17

قانون الملكية الفكرية

 18قانون التأمين

4

البحث العلمي والنشر
اسم النشاط  /نوعه

التاريخ

النوع

مقاالت في حقوق االنسان عن طريق المركز العربي
األوربي لحقوق االنسان والقانون الدوليfrance

2008/2009

عقود الخيارات والمستقبليات في الميزان الشرعي ./مجلة
العلوم االسالمية بجامعة تكريت

2013

3

الحماية القانونية من األضرار الكهرومغناطيسية للهواتف
النقالة / .مجلة االبحاث والعلوم بجامعة جلفة

2014

4

اعتبارات القيمة للفرد وتقييمه .جامعة قطر.

2015

5

سلطات القاضي التقديرية في التعويض عن المسؤولية
التقصيرية .جامعة طنطا.

2016

1
2

6
البحث العلمي

7

االعالنات المضللة في القانون االماراتي والقانون
الفرنسي باللغة الفرنسية .كلية اإلمام مالك .االمارات
العربية المتحدة.
عقد المقاولة من الباطن في القانونين (االماراتي و
الفرنسي) .جامعة المنصورة.
La sous-traitance dans le droit émirati
et le droit français

8

المسؤولية الناشئة عن سقوط المركبات الفضائية .جامعة
االسكندرية

9

التسجيل التجاري االلكتروني .جامعة محمد الخامس
المغرب

5

2015

2016

2017
2017

10

العقود االشتقاقية /جامعة في قانون االعمال /جامعة
بغليزان /الجزائر  /8جوان

2017

اطروحة الدكتوراه عن طريق الجامعة رانس الفرنسية

2012

رسالة الماجستير في (مسقطات ضمان العيوب الخفية)

2001

الرسائل المنشورة

الكتب المنشورة

بحث الدبلوم العالي ( فسخ العقد وانفساخه)

2000

عقد البيع في القانون االماراتي /.الوجيز في عقد المقاولة
في القانون االماراتي .د .سنان خليل الشطناوي ود .محمد
عليان العزام .رقم اإليداعISBN :
( .)9789957176983سنة النشر .2016

2015

عقد االيجار في القانون اإلماراتي /تحت االعداد والنشر/

2017

نشاطات أخرى

النوع

المؤتمرات التي سبقت المشاركة
بها

اسم النشاط  /نوعه
المؤتمر الدولي للقانونين الفضائي والجوي
بحث مقدم بعنوان المسؤولية المدنية الناشئة عن
سقوط المركبات الفضائية
جامعة الشارقة
المؤتمر الدولي حول قانون موحد للعقود
بحث مشترك مقدم بعنوان العقود في القانون
االماراتي في ظل القضاء العربي

6

التاريخ

-22
2017/02/23
-22-21
2017/11/23

مؤتمرات تتعلق بحقوق االنسان في جامعة بوردو2009/ 2012 4

المنتديات

االستشارات و الخدمات

الدورات التدريبية

اعطاء محاضرة في المؤسسة العقابية واإلصالحية
في الشارقة
مستشار قانوني في مكتب محاماة في مارموند
الفرنسية لمدة عام

2010

اعمال وخدمات في المركز الثقافي في مدينة اربد

2002

في جمعية مسلمي مارموند بفرنسا

2012-2009

دورات تحكيمية دورة عادية في مصر
ودورة متعمقة .جامعة عين شمس .
في مركز حقوق عين شمس.
شهادة مشاركة في جائزة خليفة التربوية الجامعة
االمريكية

حضور ورش العمل التدريبية
مشاركة أو تنظيما

المقابالت التلفزيونية

2017

2001-2000
2016/10/29

شهادة مشاركة في البرنامج التدريبي (التعليمات
الجامعية في منح الترقيات ألعضاء هيئة التدريس)
2016/05/19
جامعة الشارقة

مقابلة تلفزيونية على تلفزيون الشارقة بعنوان
القانون بين الدراسة والتطبيق
=https://www.youtube.com/watch?v
dobLNSRmpus

2017/12/06

مقابلة تلفزيونية على تلفزيون الشارقة الوسطى
بعنوان ضريبة القيمة المضافة
=https://www.youtube.com/watch?v
E0DgKMgkxUA

2017/10/05

7

محاضرة عامة في جامعة الشارقة عن ضريبة
القيمة المضافة
حملة سالمة الطفل (مجلس ضاحية مغيدر ).

األنشطة التي تمت ممارستها

2017/11/09
مارس 2016/7

الحلقات النقاشية لقانون المعامالت المدنية معهد
دبي القضائي.

ابريل 2016

مراقب ومدافع عن حقوق االنسان في امنستي
انترناشيونال ( .منظمة العفو الدولية).

2010

ومحكم قانوني دولي في القضايا الدولية
والمنازعات التجارية وعضو في مركز تحكيم
حقوق عين شمس القاهرة -عين شمس مصر
ومستشار قانوني في مكتب محاماة في مدينة
مارموند فرنسا.
نائب رئيس ومؤسس للمركز العربي األوربي
لحقوق اإلنسان والقانون الدولي في مدينة بوردو
فرنسا
ومدير اإلعالم في المركز األوروبي لحقوق
اإلنسان العربي .النرويج
وعضو وباحث معتمد في مركز الدراسات
واالبحاث القانونية على فعالية االنظمة في
القانون المدني جامعة رانس فرنسا

مناقشة رسالة ماجستير بجامعة الشارقة (النظام
القانوني للتوريق المصرفي) أ .عمار البنا

2001
2010
 -2009االن
2008
2012-2009

2014

اكثر من  23بحث تخرج في الجامعة االمريكية في
 .1اإلضرار بالمباشرة والتسبب وفق القانون
اإلماراتي .الطالب :احمد عبد هللا السبوسي
 .2استجواب المحكمة للخصوم .الطالب  :عبد
هللا الحمادي
 .3االجازة الدراسية ،دراسة مقارنة في قانون
العمل االردني وقانون العمل االتحادي
2015-2013
اإلشراف على الرسائل العلمية
وقانون الموارد البشرية بدولة االمارات
العربية  .الطالب  :خالد الحميري
 .4الطبيعة القانونية لعقد بيع البناء على
الخارطة وضماناته دراسة مقارنة .الطالب
8

أخرى

:سالم المهندي
 .5العربون في قانون المعامالت المدنية
االماراتي .الطالب  :خالد عبد الجليل سالم
الحمادي
 .6إخطار المؤمن عن الضرر في عقد التأمين
في القانون اإلماراتي .الطالب  :سالم عبد
الجليل الحمادي
 .7طرق إثبات في التجارة اإللكترونية.
الطالب :خالد محمد على سلطان
 .8عقد المقاولة (اثاره وانقضاؤه وفقا لقانون
المعامالت المدنية اإلمارات) .الطالب :
عبد الباسط عبد هللا حمد السناني
 .9انتهاء عقد العمل في القانون االماراتي.
الطالب  :محمد سليمان مبارك العامري
 .10وقف وانقطاع الخصومة المدنية .دراسة
مقارنة بين التشريعين االماراتي
واالردني .الطالب :عبدهللا أحمد البلوشي
 .11حبس المدين المماطل في قانون التنفيذ
االماراتي .الطالب  :محمد عماد أهلي
عضو وباحث معتمد في مركز الدراسات
واالبحاث القانونية على فعالية االنظمة في
القانون المدني جامعة رانس فرنسا

الجوائز العلمية والعضويات
العنوان

نوع  /طبيعة الجائزة
أو العضوية

اسم المؤسسة

التاريخ

لجنة مجلس اتحاد الطلبة

عضوا

جامعة الشارقة

2017/03/08

لجنة التعيينات الداخلية للجامعة

عضوا

جامعة الشارقة

2017/03/16

خطاب شكر من سعادة مدير الجامعة
عن الجهود المبذولة عن ابرام
اتفاقية التعاون بين جامعة الشارقة
والمعهد الدولي الفرنسي

جائزة

9

جامعة الشارقة

8
/06/
2016

التعديالت االخيرة على القانون
المدني الفرنسي وتأثيراتها على
القوانين العربية
Center for Legal Studies
and Research on the
Systems functions of Civil
،Law
Marmande. France.
Mosquée de Marmande
25 Allée Tabacs
47200 Marmande

شهادة تقدير

عضو وباحث

جامعة الشارقة

Reims faculty
France.

Muslims
استاذ مدرس
وعضو في جمعية Marmande
association/
مارموند
Marmande.
France
مؤسس ونائب رئيس المركز العربي االوروبي
، Bordeux،4Rue Pierre
االنسان
لحقوق
وباحث معتمد
France.
والقانون الدولي
caedhi@gmail.com
Aihan
_ Posboks; 42- 3661Rjukanممثل لألردن والمدير jafs
;Norge-Faks
Human Rights
االعالمي
– +448701334421
Centre
in
Teelefaks +4735090790Norway
Mobil+4790802999
النرويج
جامعة الشارقة
عضوا
عضو بشان تشكيل لجنة للمادة
العلمية لمؤتمر الجامعة مع المعهد
الدولي الفرنسي/

27
/11/
2016
2011 - 2012

2010- 2012

23-06-2009
- 27-042011
2008 /10/20
/01/ 272010

2015/03

اللجان الجامعية

االعمال واللجان في الجامعة
االمريكية في االمارات لعام
2014/2013

()1
()2
()3
()4

10

رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي
رئيس لجنة التخطيط االكاديمي
عضو في لجنة الموقع االلكتروني
عضو في لجنة انشطة الطلبة

()1
()2
()3

لجنة االرشاد االكاديمي
لجنة البحوث ومجلة الجامعة
لجنة التدريب

اللجان في جامعة الشارقة في
االمارات لعام 2016/2015

()1
()2
()3

لجنة الخطط والمناهج
لجنة المكتبة
لجنة ضبط السلوك العام للطلبة

اللجان في جامعة الشارقة في
االمارات لعام 2016/2015

( )1رئيس لجنة ضبط السلوك العام للطلبة
( )2لجنة الخطط والمناهج

االعمال واللجان في الجامعة
االمريكية في االمارات لعام
2015/2014

()3

لجنة المكتبات

مهارات الحاسوب

المستوى

برامج الحاسوب
مايكروسوفت أوفيس

ممتاز

أخرى:
برامج المكتبة والبحث ،برامج الترجمة  ،برامج الطباعة  ،برامج
تحرير النصوص  ،برامج التقاط الصور والشاشات البور بوينت ،
برامج النسخ  ،برامح ذاتية التشغيل  ،برامج التقارير الصفية
وتحقيق المخرجات.

ممتاز

المهارات اللغوية
اللغة
العربية
الفرنسية
االنجليزية

القراءة

الكتابة
(ممتاز)
(ممتاز)
جيد

(ممتاز)
(ممتاز)
جيد

11

محادثة
(ممتاز)
(ممتاز)
جيد

المراجع كمعرفين
 )1االسم

االستاذ الدكتور حسين المدني رقم االتصال

الصلة المهنية
المسمى الوظيفي

استاذ دكتور
نائب رئيس جامعة المملكة
البحرين

 )2االسم

 Dr: Clotilde Brunettiرقم االتصالPons
البريد اإللكتروني
 maître de conférenceالعنوان

الصلة المهنية
المسمى الوظيفي

االسم :

د .سنان الشطناوي

البريد اإللكتروني
العنوان

Tel:
0097339332230

جامعة المملكة
Adresse : Bldg.
شارع 296 ،3903
Riffa,االستقالل،
Bahreïn
Téléphone :
+973 1330 0001

Tel : 00336757534
12
Reims faculté
/ France
54 avenue de
Breteuil/
75007 Paris
France

التاريخ :
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