السيرة الذاتية
االسم:
بكر عبد الفتاح فهد السرحان.
الرتبة األكاديمية الحالية:
أستتتام ارتتاي فتتن ال تتا ن الختتا
(ال ساطة ت التحكيم).

 /قتتا ن الت اضتتن المتتد ن ت الت تتايط ت الدتتر لبديلتتة لف ت

ال اعتتا

التعليم ت ال يايا التعليمية
* 2005م :التتتتتتدكت ياة فتتتتتتن ال تتتتتتا ن الخا

/جااعتتتتتتة ليتتتتتتد  /ا لتتتتتتترا /بريدا يتتتتتتاPass).

.(Clear

* 2001م :الماجستتتتتتتتتتتتير فتتتتتتتتتتتن قتتتتتتتتتتتا ن األعمتتتتتتتتتتتا  /جااعتتتتتتتتتتتة ليتتتتتتتتتتتد  /ا لتتتتتتتتتتتترا /بريدا يتتتتتتتتتتتا.
* 1999م  :الماجستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتير فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ن الخا

/ال ااعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة األيد يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة /األيدن.

* 1996م :البكتتتتال يي س فتتتتن ال تتتتا ن /ال ااعتتتتة األيد يتتتتة /األيدن /األت علتتتت الكليتتتتة بت تتتتدير ااتيتتتتا .
*  24آب – 7أيل 2007م :ياية أكاديمية إل عدة جااعا أاريكية فتن لتخ ةدتة تدت ير تتدييا ال تا ن
فن ال ااعتا األيد يتة المدع اتة اتل قبتخ ابتة المحتاايل األاتريكييل ت أكاديميتة تدت ير التعلتيم األاريكيتة.
(تم ياية كليا ال ا ن فن أهم ال ااعا األاريكية فن تاليتن تاشت دل ت ب ستلفا يا .ت قتد تتم ا طتى علت
آليتتتتتتتتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتتتتتتتتدييا استتتتتتتتتتتتتتتتاقا ال تتتتتتتتتتتتتتتتا ن المختلفتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتن هتتتتتتتتتتتتتتتتذ ال ااعتتتتتتتتتتتتتتتتا )
اللغا
العربيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.
ا لي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.
الحض ي تالمرايكة فن تيشا العمخ ت المؤتمرا :
* المشاركة و الحضور في العديد من ورشات العمل و الملمرمتات خايا لا فلي ا رخ و فلي بتيطان لا ،أهمهلا:
* ممرمت اإلجتاءات القضائ ة :نحو رعزيز ضمانات العدل وخولة القانو الذي نظمتل كا لة القلانو فلي جامعلة
ال تملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو .2009
* ممرمت التنظ م القانوني لإلعالم فلي ضلوء التشلتيعات و المعلاي ت الوطن لة جامعلة اإلالتاء .2009 2008
* مللللمرمت التشللللتيعات ال ل للللة فللللي الللللدول العتب للللة :الللل ر ع اهللللا و رطويتهللللا -جامعللللة ال تمللللو .2006
* كل ملن الملمرمت ا ول و المللمرمت الالاني المتعاقل ن بتطللويت مهنلة القلانو و التعال م القلانوني فلي ا رخ  .رللم
عقدهما في ا رخ بتعاية كل ملن وراررلي العلدل و التعال م العلالي فلي ا رخ و نقابلة المحلام ن ا ملتيي ن.
* ممرمت"محيمللة القللت الح لاخي و العشللتين التيم للة" و المتعاللب بت ل ا ت التطللور التينولللوجي عا ل المحللاكم
التقا دية .رم عقد هذا الممرمت في كا ة القانو في جامعة ل در انجاتتا المماية المتحدة .2003
* المللللللللللللللللللللللللللللللم رمت العللللللللللللللللللللللللللللللالمي لاتحيلللللللللللللللللللللللللللللل م فللللللللللللللللللللللللللللللي الشللللللللللللللللللللللللللللللارية .2013
لاقلللللللللللللانو الجلللللللللللللوي وال ضلللللللللللللائي الشلللللللللللللارية .2017 2016
* الملللللللللللللمرمت العلللللللللللللالمي
** أيضتتتتتتتتتتتتتتتتتا حضتتتتتتتتتتتتتتتتت ي العديتتتتتتتتتتتتتتتتتد اتتتتتتتتتتتتتتتتتل تيشتتتتتتتتتتتتتتتتتا العمتتتتتتتتتتتتتتتتتخ اتتتتتتتتتتتتتتتتتل ا تتتتتتتتتتتتتتتتتخ:
* ورشللللللللللللات عملللللللللللل معللللللللللللدة مللللللللللللن ي لللللللللللل نقابللللللللللللة المحللللللللللللام ن ا مللللللللللللتيي ن ،أهمهللللللللللللا:
 الوالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاطة و الت لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاو ال علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال. التلللللللللللللللللدريت ال علللللللللللللللللال و مهلللللللللللللللللارات ا للللللللللللللللللتعام لرقن لللللللللللللللللات التعاللللللللللللللللل م الت لللللللللللللللللاعاي .*ورشة عم بعنوا "ا ااة و رنظ م االرصاالت" منظمة من ي معهد  Adam Smithبالتعاو مل شلتكة
 Priceو ه لللللللللللللللللللللللة رنظلللللللللللللللللللللل م يطللللللللللللللللللللللا االرصللللللللللللللللللللللاالت.
Waterhouse
* ورشلللللللللللللللللللللة عمللللللللللللللللللللل حلللللللللللللللللللللول فلللللللللللللللللللللن الت لللللللللللللللللللللاو و بلللللللللللللللللللللتام العقلللللللللللللللللللللوخ.
* ورشة عم بعنوا "التتي ص و نق التينولوج ا" منظملة ملن ي ل "جمع لة ي لتاء التلتاي ص فلي اللدول
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العتب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة".
* العديلللد ملللن الورشلللات حلللول ال حلللظ القلللانوني و رنظللل م الويللل /رلللم عقلللدها فلللي جامعلللة ل لللدر بتيطان ا.
اهايا الحاس ب
* اهايا الكمبي تر المتعل ة ب ظام ال دت الراالة لــــ:
;)Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint, Access
Internet Skills.

با ضافة إل دتيا اتعددة فن الكمبي تر تم ع دها فن جااعة ليد  /ا لترا /المملكة المتحدة أهمها:
;Access Workshop/ Uni. of Leeds
;HTML Authoring using Dreamweaver MX Workshop / Uni. of Leeds
\Effective Report Creation MS Word Workshop / Uni. of Leeds.







ا اال االهتمام البح ن ت الم ر يا العلمية:
ت بركخ تثيق بكخ ال:
*االهتمام بالم اال البح ية فن كخ فرت ال ا ن الخا
* الت اضن المد ن ت الت ايط تالدر البديلة لف ال اعا (تحكيم تتساطة)
* ال ا ن المد ن ت ال ا ن الدتلن الخا .
العديد ال االبحاث الم ر ية تالم ب لة لل رر فن ا ى علمية اعتمدة تاحكمة.
أهم ا بحاث المنشورة و المق ولة لانشت:
 1بحظ في الوااطة المدن ة عنوان ":الوااطة عا يد القاضي الوال  ::الماه لة و ا هم لة و اإلجلتاءات:
خرااة رق م ة في القانو ا رخني .".بحظ منشور لدى المجاة ا رخن لة فلي القلانو و العالوم الي اال ة
مجاة عام ة معتمدة و محيمة ،و رصدر عن عماخة ال حظ العامي في جامعة ممرة في ا رخ .
 2بحللظ فللي الت ا ل أمللام المحللاكم المدن للة عنوان ل " :التنظل م القللانوني ا رخنللي لات ا ل القضللائي مللن يللالل
الشللتكات الصا:للة" :رنظ ل م ييللتحب المتاجعللة" .بحللظ منشللور لللدى مجاللة خرااللات عاللوم الشللتيعة و
القلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللانو ،
مجاللة عام للة معتمللدة و محيمللة ،و رصللدر عللن عمللاخة ال حللظ العامللي -الجامعللة ا رخن للة فللي ا رخ .
 3بحظ في موضو نق ماي ة العقارات في القلانو الملدني ا رخنلي عنوانل " :التعهلد بنقل ماي لة عقلار
في القانو المدني ا رخني :نصو القانو رقتأ معا كوحدة واحدة و ل ت بمعزل علن بعضلها" .بحلظ
منشلور لللدى مجالة المنللارة لا حلوث و الدرااللات مجالة عام للة معتملدة و محيمللة ،و رصلدر عللن عمللاخة
ال حلللللللللللللللللللللللظ العاملللللللللللللللللللللللي فلللللللللللللللللللللللي جامعلللللللللللللللللللللللة ل ال للللللللللللللللللللللل /فلللللللللللللللللللللللي ا رخ .
 4بحظ في موضو الطعن بل التم ز أملام المحلاكم المدن لة عنوانل  " :ا إلذ بلالتم ز فلي النظلام
القضائي ا رخني :خرااة رق م ة في ظل يلانو أ:لول المحاكملات المدن لة ريلم 24
ليللنة  1988و رعديالر ل " .بحللظ مق للول لانشللت لللدى مجاللة الحقللوا جامعللة ال حللتين مجاللة عام للة
معتمللللللللللدة و محيمللللللللللة  ،و رصللللللللللدر عللللللللللن جامعللللللللللة ال حللللللللللتين فللللللللللي ممايللللللللللة ال حللللللللللتين.
 5بحظ في موضو رن ذ أحيام التحي م المدن ة و التجارية عنوان  " :ل ة رن ذ أحيام التحي م فلي ا رخ :
خرااة رق م ة في ظ يلانو التحيل م ريلم  31ليلنة  .2001بحلظ مق لول لانشلت للدى مجالة المنلارة
لا حوث و الدرااات مجاة عام ة معتمدة و محيمة ،و رصلدر علن عملاخة ال حلظ العاملي فلي جامعلة ل
ال لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل /فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي ا رخ .
 6بحظ في موضو ا حيام القضائ ة المدن ة المتنايضة عنوان " :مشياة الحيم ن المتنايضل ن و الحالول
المقترة لها ما ب ن عاخة المحاكمة و التم ز -خرااة رحا ا لة فلي ظل يلانو أ:لول المحاكملات المدن لة
ا رخني" .بحظ منشور لدى مجاة ممرة لا حوث و الدرااات مجالة عام لة معتملدة و محيملة ،و رصلدر
علللللللللللللللن عملللللللللللللللاخة ال حلللللللللللللللظ العاملللللللللللللللي فلللللللللللللللي جامعلللللللللللللللة ممرلللللللللللللللة فلللللللللللللللي ا رخ .
 7بحظ في موضو يانو العم المدني عنوان " :م هوم اإلنهلاء ي لت المشلتو لعقلد العمل ي لت محلدخ
المدة في ظ يانو العم ا رخني :يمو في النص و انحتاف في التط ب" ،بحظ مق ول لانشت لدى
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 و رصلدر علن عملاخة ال حلظ العاملي فلي جامعلة،مجالة عام لة معتملدة و محيملة

مجاة أبحاث ال تملو
. ال تمو في ا رخ

8) “Speedy Enforcement of Domestic Arbitral Awards: Analytical Study under
the Emirati Civil Procedures Law”. Arab Law Quarterly. Published Dec.
2016.
9) The timescale for arbitrators' work: comparative study between the Emirati
Law and the Jordanian Law". Accepted for publication, Bahrain school of
Law (Alhoquq Journal/ Bahrain) 2016.
10) The Separability of Arbitration Agreement in the Emirati Law, Arbitration
International. 2016
11) Conciliation As a Dispute Resolution Means in Emirati Law: Analytical study
under the Newly Conciliation Enacted Law of 2016, European Journal of
Social Sciences, 2017
12) Confirmation of Arbitral Awards in Emirati Civil Procedures Law: Analytical
Comparative Study with the Kuwaiti Law, Alhoquq Journal/Kuwait, 2016
13) Conflict of Competence in Civil Litigation: The Problem and Solution in
Emirati Law Analytical Study, University of Sharjah, Sharia’h and Law
Journal, 2016
14) The Nature of Pleading with Arbitration Agreement and its' effect on
Appealing against the decision reached on it before the Court of Appeal:
Analytical Study in the Emirati Law University of Sharjah, Sharia’h and Law
Journal,2017
15) Judicial Notification and the Parties' Role in it: An Assessment Study Under
The Emirati Federal Civil Procedures Law No. 11 of 1992 and its
amendments, Int. Review of Law, 2016
16) Nemo Judex in Sua Causa: Apparent Bias Prevention in Jordanian Law:
Comparative Analytical Study of Judges Disqualification Cases, Global
Journal of Comparative Law, 2017

* اؤلف للعديد ال الكتب الدياسية
التتدتلن/ ال افتتة ال ا ية/ الت فيتتذ ال بتترط المتتدةخ إل ت ال تتا ن/ التحكتتيم/قتتا ن ا جتترااا المد يتتة
)الخا (قيد التحكيم
الخبرة العملية
. فتتتن جااعتتتة الرتتتايقة/  أستتتتام ارتتتاي فتتتن ال تتتا ن الختتتا ت يئتتتيا قستتتم ال تتتا ن الختتتا:*حاليتتتا
 فتتتن جااعتتتة اليراتتت/  أستتتتام ارتتتاي فتتتن ال تتتا ن الختتتا ت يئتتتيا قستتتم ال تتتا ن الختتتا/*ستتتاب ا
.  عضتتتتتتتت هي تتتتتتتتة تتتتتتتتتدييا فتتتتتتتتن كليتتتتتتتتة ال تتتتتتتتا ن فتتتتتتتتن جااعتتتتتتتتة اليراتتتتتتتت:2011  التتتتتتتت2005*
. عضتتتتتتتت هي تتتتتتتتة تتتتتتتتتديي ا فتتتتتتتتن كليتتتتتتتتة ال تتتتتتتتا ن فتتتتتتتتن جااعتتتتتتتتة الرتتتتتتتتايقة: حتتتتتتتتت اآلن2011 ا اال التدييا
. ) يانو التقاضي المدني الواائ ال دياة لح النزاعات لالتحي م والوااطة خرااات عا ا وأول ة-(
.)العقوخ المدن ة وااللتزامات ويانو اإلا ات المدني-(
.) الدرااات القانون ة بالاغة اإلنجا زية-(
. ) القانو الدولي الصا-(
.
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* ارتتتتتتتتتتتتتتر علتتتتتتتتتتتتتت تعضتتتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتتتان ا اقرتتتتتتتتتتتتتتة يستتتتتتتتتتتتتتائخ دكتتتتتتتتتتتتتتت ياة ت ااجستتتتتتتتتتتتتتتير
* ةداا ت راطا أكاديمية ت عااة:
*حاليتتتتتتا يئتتتتتتيا ل تتتتتتة الدياستتتتتتا العليتتتتتتا فتتتتتتن قستتتتتتم ال تتتتتتا ن الختتتتتتا فتتتتتتن جااعتتتتتتة الرتتتتتتايقة
* ستتتتتتاب ا يئتتتتتتيا ل تتتتتتة الدياستتتتتتا العليتتتتتتا فتتتتتتن قستتتتتتم ال تتتتتتا ن الختتتتتتا فتتتتتتن جااعتتتتتتة اليراتتتتتت .
* ساب ا فن كلية ال ا ن/جااعة اليرا  :يئيا بر ااج الماجستتير فتن ال تا ن الت تايط فتن قستم ال تا ن
الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن جااعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اليراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .
* ساب ا فن كليتة ال ا ن/جااعتة اليرات  :يئتيا بر تااج الماجستتير فتن ال تا ن المتد ن فتن قستم ال تا ن
الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن جااعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اليراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .
* المرايكة كمديب لفريق ال أيبعة طىب ال كلية ال ا ن فن جااعتة اليرات افست ا أفرقتة اتل جااعتا
دت اتتل ا تتخ بريدا يتتا ت ال اليتتا المتحتتدة األاريكيتتة ت ه ل تتدا فتتن استتاب ة المحاكمتتة ال ت يية فتتن قتتا ن
ا عتتىم ت المع ت دة فتتن جااعتتة أكستتف يد/ا لترا /بريدا يتتا فتتن شتتهر آماي اتتل العتتام  .2009حيتتع ع تتد
الم ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب ة باللغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ا لي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.

* عض ية ل ان فن ال ااعة:
عض الل ة التحضيرية لمؤتمر " :ا جرااا ال ضائية :حت تع يت ضتما ا العتد تدتلتة ال تا ن" ت
المع د فن ال ااعة فن العام .2008
ساب ا فن كلية ال ا ن/جااعة اليرا /عض ل ة تد ير ال دة فن كلية ال ا ن.

عض ل ة الكفااة /كلية ال ا ن -جااعة اليرا  .2007ت فن هذا العتام ح تلا الكليتة

عل الترتيب األت فن ااتحان الكفااة ال ااعية.
عض ا تخب ل سم ال ا ن الخا فن ا لا الكلية -جااعة اليرا .2007/ 2006

عض ل ة المكتبة /كلية ال ا ن -جااعة اليرا .2007

عض ل ة اعادلة المساقا  /كلية ال ا ن /جااعة اليرا للعام الدياسن 2007/2006

عض ل ة التح يق فن اخالفا الدلبة/الف خ األت ال العام ال ااعن 2009/2008

عض ل ة ا يشاد ت الت جيه للعام الدياسن  - 2006/2005كلية ال ا ن.

ا ري قسم ال ا ن الخا  /كلية ال ا ن -جااعة اليرا للعام الدياسن .2009/2008

ارشد أكاديمن لدلبة كلية ال ا ن المس ليل فن عام .2005

عض ل ة ا تخابا ا لا اتحاد الدلبة ال ا ن /جااعة اليرا .2007/2006 /

يئيا عدة ل ان تح يق فن اخالفا ل ا يل ال ااعة.

عض الم لا أالست افن األعل لمخالفا ا لفن جااعة اليرا .

فن جااعة الرايقة عل سبيخ الم ا

عضو لجنة الصط :المتكزية عا ميتوى الجامعة :خرااة ورطويت يط :اليا ة وبايي اليا ات في
الجامعة2015 2014.
رئ ت لجنة الصط :والمناهج في اليا ة :خرااة ورطويت يط :كا ة القانو 2015 2014
رئ ت لجنة الصط :والمناهج في اليا ة :خرااة ورطويت يط :كا ة القانو 2013 2012
عضو لجنة اعتماخ ماجيت ت القانو الجوي وال ضائ ااعام الدرااي 2016 2015
عضو لجنة االعتماخ ا كاخيمي 2017 2016
عضو لجنة االعتماخ ا كاخيمي 2016 2015
عضو لجنة رقويم المصتجات التعا م ة بتنامج ماجيت ت2013 2012
عضو لجنة رقويم المصتجات التعا م ة بتنامج ماجيت ت2014 2013
عضو لجنة رقويم المصتجات التعا م ة بتنامج ال يالوريوس لاعام الدرااي 2016 2015
عضو لجنة رقويم المصتجات التعا م ة بتنامج ماجيت ت وخكتوراه لاعام الدرااي 2015 2014
عضو لجنة عاخة االعتماخ ا كاخيمي ل تنامجي الماجيت ت في اليا ة 2015 2014
عضو لجنة التجي ت من خباوم ل بيالوريوس ورحديد الصطة الدراا ة الالرمة لذلك 2017 2016
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عضو لجنة الم زان ة
رئ ت لجنة القضايا الطالب ة ومعاخلة الميايات
عضو لجنة ال عاات
عضو لجنة ممرمت القانو الجوي وال ضائي الذي ا عقد عام 2017 2016
عضو لجنة الصطة الينوية لايا ة
عضو مجات اليا ة
عضو لجنة الدرااات العا ا اليا ة
عضو لجنة عداخ التقتيت الينوي لايا ة
رئ ت لجنة ال عاات لاقيم
رئ ت لجنة الدرااات العا ا لاقيم
ايضا:
رئ ت لجنة الصطة اإلاتتار ج ة ور ع االر ايات الدول ة في اليا ة 2017 2016
عضو لجنة االرشاخ ا كاخيمي لايا ة 2012 2011
عضو لجنة التدريب العماي لاطا ة
رئ ت لجنة رقويم النشاط التدرييي القيم 2014 2013
عضو لجنة رقويم طتا التدريت القيم 2014 2013
عضو لجنة الميت ات لايا ة 2014 2013
 عضو لجنة عام ة ماتق التحي م الدولي اإلاالمي2016 مشتف مشار عا طال ة خكتوراة جامعة جنوب كوينزالند ااتتال ا .2016مق م لاعديد من ا بحاث كات من مجاة محيمة.
مق م بحاث مقدمة من ممايات محا ة
مق م بحاث في جوائز عام ة لميابقة أفض مقال حول يانو اإلعالم .2010
عضو لجنة عداخ الدباوم المهني التحي م الدولي اإلاالمي لمتكز التدريب والصدمة المجتمع ة في الجامعة
+محاضت لطا ة الدبوم في متكز التدريب الميتمت لمنتي ن من يارج الجامعة لمحام ن وميتشارين يانون ن
ومهن ن 2016
أيضا/حاليا كرئيا ل سم ال ا ن الخا  /جااعة الرايقة /عض تيئيا العديد ال الل ان فن الكلية تال سم.
* عض ية جمعيا اه ية:
 احتتتتتتا ذم أستتتتتتتام اتتتتتت ات لمه تتتتتتة المحااتتتتتتاة /عضتتتتتت فتتتتتتن ابتتتتتتة المحتتتتتتاايل ال ظتتتتتتااييل األيد يتتتتتتيل. -احكم تأيضا تسيط ةا اعتمد لدى ت اية العد فن األيدن لف ال اعا المد ية تالت ايية تدياً.
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