سيرة ذاتية
أوال :المعلومات الشخصية:
االسم

د .علي عبد الحميد تركي.

:

أستاذ مشارك ( أستاذ في الجامعة األصلية ).

الرتبة العلمية الحالية :
التخصص العام

:

القانون الخاص.

التخصص الدقيق

:

قانون المرافعات المدنية والتجارية ( قانون اإلجراءات المدنية ).

الجنسية

:

مصر

تاريخ ومكان الميالد :
الحالة االجتماعية

 – 1959/11/16مركز أشمون – محافظة المنوفية – مصر.
متزوج ويعول أربعة أبناء.

:

ثانيا :الشهادات العلمية:
المسمى
الدكتوراه

التخصص
القانون الخاص

(قانون المرافعات

المدنية والتجارية)
دبلوم العلوم الجنائية

الماجستير

دبلوم القانون

الليسانس

القانون

الخاص

الجهة المانحة

السنة

التقدير

كلية الحقوق –

أكتوبر
1998

جيد جدا

1985

جيد

1986

جيد

1982

جيد جدا

جامعة القاهرة

كلية الحقوق –
جامعة القاهرة

كلية الحقوق –
جامعة القاهرة

عنوان الرسالة
نطاق القضية في االستئناف
" دراسة تحليلية مقارنة "

وفقا للنظام يقدم بحثا في كل دبلوم

الرابع على الكلية

ثالثا :الخبرة األكاديمية:
المسمى

جهة العمل

معيد

كلية الحقوق – جامعة القاهرة – فرع الخرطوم.

مدرس

كلية الحقوق – جامعة القاهرة – فرع الخرطوم.

مساعد

(محاضر)
مدرس

(أستاذ

مساعد)

طبيعة العمل

كلية الحقوق – جامعة حلوان.

الفترة
1986 -1985

تدريس مادة التطبيقات
العملية

1995 -1986
1998 -1996

كلية الحقوق – جامعة حلوان.

2000 -1998

كلية الشريعة والقانون– جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

2002 -2001

كلية الشرطة– أكاديمية السلطان قابوس للعلوم الشرطية.
كلية القانون – جامعة الشارقة.

1

تدريس مواد التخصص

2003 -2002
 – 2003وحتى

2012/1/17
أستاذ

مشارك

رقيت إلى رتبة أستاذ مشارك بكلية القانون -جامعة
الشارقة اعتبا ار من .2012/1/17

رقيت إلى رتبة أستاذ بالجامعة األصلية التي أعمل بها (
أستاذ

2012/1/17

كلية الحقوق -جامعة حلوان ) ،وذلك بموجب قرار مجلس

وحتى اآلن

تدريس مواد التخصص
2015/6/30

الجامعة في  ( 2015/6/30قرار لجنة الترقيات صدر في
 ،2015/4/28واعتمده مجلس الكلية في 2015/5/14
).

رابعا :المساقات التي قمت بتدريسها:
اسم المساق

م

الجامعة أو الجهة التي تم التدريس فيها

قانون الم ارفعات المدنية والتجارية (،قانون

1

اإلجراءات المدنية ).

2

التنفيذ الجبري ( ،إجراءات التنفيذ ).

3

قانون اإلثبات.

4

الحقوق العينية.

5

القانون الدولي الخاص

كلية الحقوق – جامعة حلوان.

الفترة
2000 - 1998

2002 – 2001
كلية الشريعة والقانون  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
كلية القانون  -جامعة الشارقة.

 – 2003وحتى اآلن

كلية الحقوق – جامعة حلوان.

2000 - 1999

2002 - 2001
كلية الشريعة والقانون  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
كلية القانون  -جامعة الشارقة.

 – 2003وحتى اآلن

كلية القانون  -جامعة الشارقة.

2006 - 2003

كلية الشرطة – أكاديمية السلطان قابوس للعلوم الشرطية 2003 - 2002
كلية الشريعة والقانون – جامعة اإلمارات.

2002 - 2001

كلية القانون  -جامعة الشارقة.

2005 – 2003

6

المدخل إلى علم القانون

كلية القانون  -جامعة الشارقة.

 – 2006وحتى اآلن

7

مناهج البحث القانوني

كلية القانون -جامعة الشارقة

8

التدريب العملي الداخلي

كلية القانون -جامعة الشارقة

2013/2012 2010/2009
 2013/2012وحتى اآلن
اآلن

خامسا :اإل نتاج العلمي:
أ -األبحاث المنشورة في مجالت علمية محكمة:
م
1

جهة النشر

العنوان
القواعد التي تحكم حاالت واجراءات عدم صالحية القضاة وردهم
وتنحيتهم.

مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية واالقتصادية
– العدد الثالث عشر – أغسطس – سبتمبر
.2005

2

النظام القانوني لإلحالة إلى محكمة النقض الفرنسية إلبداء الرأي
في مسألة قانونية جديدة

2

" في مجال الدعاوى المدنية والتجارية واألحوال الشخصية ".
الحق في التقاضي بين االستعمال المشروع والتعسف

مجلة كلية الحقوق -تصدر عن كلية الحقوق

سلطة المحكمة في ندب الخبراء ( في المسائل المدنية والتجارية

مجلة القانون واالقتصاد – كلية الحقوق – جامعة

" دراسة تحليلية مقارنة ".

واألحوال الشخصية ) " ،دراسة في القانون اإلماراتي والقانون
المقارن ".

5

6

نظام الغرامة التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ األحكام القضائية ( دراسة
في القانون الفرنسي )

التحكيم بالقانون والتحكيم مع التفويض بالصلح ( دراسة تحليلية في
القانونين المصري والفرنسي )

قانون اإلجراءات المدنية والميثاق العربى لحقوق اإلنسان ).
بحث مشترك مع الدكتور /وائل عالم بعنوان.

8

بالبحرين -العدد األول .2011

القاهرة ( .تاريخ النشر العدد األول لسنة ،2009
وقد صدر متأخ ار في أول .) 2012

مجلة العلوم واألمن -تصدر عن أكاديمية شرطة
دبي ( تاريخ النشر العدد األول -يناير -2012
السنة العشرون ).

حبس المدين فى النظام القانوني اإلماراتي ( دراسة فى ضوء
7

كلية الحقوق -جامعة المنصورة -العدد  44أكتوبر
.2008

3

4

مجلة البحوث القانونية واالقتصادية -تصدر عن

مجلة حقوق حلوان (  ) 2012/10/16العدد
السابع عشر 2014

مجلة الدراسات القضائية -العدد الثاني عشر-
السنة السابعة -يونيو .2014

التزام القاضي بالفصل في النزاع

البحث منشور في مجلة الشريعة والقانون -تصدر

( دراسة تحليلية في ضوء نصوص القانون الفرنسي وآراء الفقه

عن كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية

وأحكام القضاء )

المتحدة -السنة  -29العدد  -63يوليو .2015

ب -األبحاث المقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة:
م

1

2

اسم المجلة

اسم البحث

البحث مقبول للنشر في مجلة الحقوق والبحوث

حجية حكم التحكيم واستنفاد المحكم لواليته " ،دراسة تحليلية

القانونية واالقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق

مقارنة في القانونين المصري والفرنسي ".

بجامعة اإلسكندرية -تاريخ القبول للنشر

التطورات الجديدة لنظام التحكيم في القانون الفرنسي ( دراسة
تحليلية في ضوء المرسوم رقم  48لسنة ) 2011

.2014/4/23

البحث مقبول للنشر في مجلة القانون واالقتصاد-
كلية الحقوق -جامعة القاهرة -تاريخ القبول للنشر
.2014/10/21

البحث مقبول للنشر في مجلة البحوث القانونية
3

نظرية المواعيد اإلجرائية

( دراسة تحليلية مقارنة في القانونين اإلماراتي والفرنسي )

واالقتصادية التي تصدرها كلية الحقو -جامعة

المنصورة -جمهورية مصر العربية -تاريخ القبول
للنشر في .2016/12/20

ج -الكتب:
م

تاريخ وجهة النشر

اسم الكتاب

3

1
2

نطاق القضية في االستئناف " دراسة تحليلية مقارنة ".
األحكام واألوامر وطرق الطعن فيها " مللف مشترك مع الدكتور/
بشندي عبد العظيم ".

الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي ( وفقا للقانون
3

االتحادي رقم  11لسنة  1992والقوانين المعدلة والمكملة له ).
الجزء األول -التنظيم القضائي وقواعد االختصاص ونظرية
الدعوى.

4

نطاق القضية في االستئناف

الطبعة األولى  -1998دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

 – 2000/1999دار النهضة العربية -القاهرة-
مصر.

الطبعة األولى  -2009دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

الطبعة الثانية  -2009دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

" دراسة تحليلية مقارنة "

شرح قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي ( وفقا للقانون االتحادي
5

رقم  11لسنة  1992والقوانين المعدلة والمكملة له ) .الجزء

األول -التنظيم القضائي وقواعد االختصاص ونظرية الدعوى
والخصومة القضائية.

شرح إجراءات التنفيذ الجبري ( ،وفقا لقانون اإلجراءات المدنية

6

االتحادي رقم  11لسنة  1992متضمنا آخر التعديالت بالقانون
رقم  30لسنة .) 2005

شرح إجراءات التنفيذ الجبري ( ،وفقا لقانون اإلجراءات المدنية

7

االتحادي رقم  11لسنة  1992متضمنا آخر التعديالت بالقانون

8

شرح إجراءات التنفيذ الجبري
ً
وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  13لسنة 1968

رقم  30لسنة .) 2005

( متضمنا آخر التعديالت بالقانون رقم  76لسنة ) 2007

شرح إجراءات التنفيذ الجبري ( ،وفقا لقانون اإلجراءات المدنية
9

االتحادي رقم  11لسنة  1992متضمنا آخر التعديالت بالقانون
رقم  30لسنة .) 2005

الطبعة الثانية ( مزيدة ومنقحة )  -2011دار
النهضة العربية -القاهرة -مصر.

الطبعة األولى  -2009دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

الطبعة الثانية  -2011دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

الطبعة األولى  -2011دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

الطبعة الثالثة  -2013دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

شرح قانون اإلجراءات المدنية ( وفقا للقانون االتحادي رقم 11
10

لسنة  1992والقوانين المعدلة والمكملة له متضمنا آخر التعديالت
بالقانون رقم  10لسنة  .) 2014الجزء الثاني -نظرية األحكام
واألوامر والقواعد العامة للطعن واالستئناف

شرح إجراءات التنفيذ الجبري ( ،وفقا لقانون اإلجراءات المدنية

11

االتحادي رقم  11لسنة  1992متضمنا آخر التعديالت بالقانون

12

شرح قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي ( وفقا للقانون االتحادي

رقم  10لسنة .) 2014

4

الطبعة األولى  -2015دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

الطبعة الرابعة  -2015دار النهضة العربية-
القاهرة -مصر.

الطبعة الرابعة  -2015دار النهضة العربية-

رقم  11لسنة  1992والقوانين المعدلة والمكملة له متضمنا آخر
التعديالت بالقانون رقم  10لسنة  .)2014الجزء األول -التنظيم

القاهرة -مصر.

القضائي وقواعد االختصاص ونظرية الدعوى والخصومة القضائية.
13

الوجيز في مبادئ إجراءات التنفيذ الجبري ( وفقا للقانون االتحادي
رقم  11لسنة  ،1992متضمنا آخر التعديالت بالقانون رقم 10

الطبعة األولى  -2015مكتبة الجامعة -الشارقة

لسنة ) 2014
14

سادسا :المشاركة في الملتمرات واللقاءات العلمية:
اسم الملتمر أو الندوة

م
1

ملتمر اإلعالم والقانون.

الجهة المنظمة
كلية الحقوق – جامعة حلوان.

حلقة دراسية :مالحظات حول قانون

التاريخ
 14-11مارس 1998

2

اإلجراءات المدنية االتحادي " نحو

3

ملتمر مسلولية المهنيين

4

ندوة ومعرض السالمة المرورية.

5

ندوة العدالة الجنائية في اإلسالم

 3إبريل 2006

6

ندوة القانون الدولي اإلنساني.

 23نوفمبر 2006

تبسيط إجراءات التقاضي ".

7

كلية القانون – جامعة الشارقة.

كلية القانون – جامعة الشارقة
بالتعاون مع شرطة الشارقة.

ملتمر مكافحة جرائم تقنية

ملتمر مدى مواءمة التشريع الوطني
8

في دولة اإلمارات العربية مع النظام

9

ندوة القضاء ودوره في التنمية.

كلية القانون – جامعة الشارقة.

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

10
11

طبيعتها وأحكامها ".
وجرائم تقنية المعلومات".

بإحدى جلسات
الملتمر

بورقة عمل –

 14أكتوبر 2003
 5 – 3إبريل 2004

التنظيم

 15-13مارس 2006

التنظيم

 11-10فبراير 2007

للندوة.

بالحضور والمناقشة
التنظيم

التنظيم

 14فبراير 2007

حلقة نقاشية بعنوان " الدية،
ندوة " حماية حقوق الملكية الفكرية

التنظيم – ومقرر

والتنظيم واإلعداد

 27-26نوفمبر 2006

المعلومات.

طبيعة المشاركة

معهد التدريب والدراسات

القضائية بأبو ظبي باالشتراك

5

 22مارس 2007

بالحضور والمناقشة

 4فبراير 2008

بالحضور والمناقشة

مع شركة مايكروسوفت الخليج.
ملتمر " أصول النظام الجنائي

12

اإلسالمي ومنهجه في حفظ المدنية

13

ندوة " حماية المستهلك ".

".

ندوة " قانون المركز الوطني للوثائق
14

والبحوث في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ".

15

16

ندوة " أثر االتفاقيات الدولية على
القوانين الداخلية ".

ملتمر " الجوانب الجديدة للتنظيم

القانوني لحقوق الـملكية الفكرية ".

كلية القانون – جامعة الشارقة.
معهد التدريب والدراسات

القضائية بالتعاون مع جمعية
اإلمارات لحماية المستهلك.

 29إبريل – 1
مايو 2008

2009/2/17

بالحضور والمناقشة

معهد التدريب والدراسات
القضائية بالتعاون مع دارة
الدكتور سلطان القاسمي

2009/4/6

بالحضور والمناقشة

للدراسات الخليجية

معهد التدريب والدراسات
القضائية بالشارقة.

كلية القانون -جامعة الشارقة.

2009/4/26
-11/17

2009/11/20

ندوة القانون الجمركي الموحد لدول

معهد التدريب والدراسات

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

القضائية

18

ندوة حول التعليم اإللكتروني

جامعة الشارقة

2012/10/15

19

ندوة حول قانون الترجمة

معهد التدريب والدراسات

2012/10/17

17

بالتنظيم

بالحضور والمناقشة
عضو اللجنة
التنظيمية ولجنة

التوصيات للملتمر.

2012/5/1

بالحضور والمناقشة
بالحضور

20

ندوة القانون الدولي اإلنساني

القضائية

2013/3/26

21

ندوة القوانين والمعاهدات الدولية

الهيئة العربية للطيران المدني

2014/9/16-15

ندوة " جرائم الحرب في ضوء أحكام

معهد التدريب والدراسات

بالحضور
بورقة عمل ( مالمح
نظام التحكيم وفقا
التفاقية مونتلاير
لسنة .1999

22

القانون الدولي االنساني "

القضائية

2014/10/22

الملتمر اإلقليمي الرابع لمكافحة
23

الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في
منطقة الشرق األوسط وشمال

جمعية اإلمارات للملكية الفكرية

2014/11/10-9

إفريقيا.

24

ندوة " مكتب إدارة الدعوى "

معهد التدريب والدراسات
القضائية

6

2015/2/24

بالحضور والمناقشة

25
26
27
28

29

ندوة حقوق اإلنسان في الدستور
اإلماراتي

ورشة عمل " حلول مقترحة لتحسين
مسار التطوير العقاري "

ندوة " :العقد اإللكتروني "
محاضرة " االبتكار وحماية الملكية
الفكرية في دولة اإلمارات ".

الملتقى الدولي األول في التحكيم
التجاري واإلسالمي.

المجلس الوطني االتحادي

2015/6/1

غرفة تجارة وصناعة عجمان

2015/10/7

معهد التدريب والدراسات
القضائية

كلية القانون -جامعة الشارقة

2015/10/20
2016/11/10

مركز الشارقة اإلسالمي لدراسات
االقتصاد والتمويل بجامعة

الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم

2017/12/7

التجاري الدولي ( تحكيم ).
30

31

ندوة " قانون إيجار العقارات في
إمارة عجمان ".

ملتمر " قضايا معاصرة في القانون
الجوي والفضائي ".

غرفة تجارة وصناعة عجمان

2017/2/28

جامعة الشارقة والهيئة العامة

للطيران المدني ووكالة اإلمارات
للفضاء وهيئة مطار الشارقة

2017/2/22

الدولي.
ندوة " إشكاالت وتأثير التعامل

32

اإللكتروني -دراسة في القانون
الخاص ".
ندوة " مشاركة الدول النامية واألقل

 33نموا في فض المنازعات التجارية في
إطار منظمة التجارة العالمية ".

ندوة " االتجاهات الحديثة في قانون

34

العقوبات االتحادي المعدل بالمرسوم
بقانون رقم  7لسنة ." 2016

قسم القانون الخاص -كلية
القانون -جامعة الشارقة

كلية القانون -جامعة الشارقة

قسم القانون العام -كلية
القانون -جامعة الشارقة

2017/4/18

2017/4/20

2017/5/8

سابعا :تقويم األبحاث والكتب العلمية:
م

1
2

عنوان العمل المقيم

بحث " دعوى االستحقاق الفرعية في قانون الـ ــمرافعات اليمني "
" دراسة ُمقارنة ".

بحث " فسخ قرار التحكيم األجنبي كأحد أوجه الرقابة القضائية للقضاء
الوطني "

7

الجهة المستفيدة

التاريخ

مجلة جامعة الشارقة

 10مايو 2007

مجلة جامعة الشارقة

يوليو 2011

3

كتاب " أحكام التنفيذ الجبري في التشريع البحريني "

4

بحث " تسوية منازعات االتصاالت اإل لكترونية "

عمادة البحث العلمي
بجامعة البحرين

2012/5/28

مجلة معهد دبي
القضائي العلمية

2013/4/22

المحكمة

5
6
7

8
9

بحث " واقع الحقوق البيئية
في دساتير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ".
بحث " دور مكاتب االستشارات الهندسية في عقود البناء والتشييد
شـرح قـواعـد مـلـكـيـة األسـرة فـي

مجلة الدراسات القضائية
– تصدر عن المعهد

القضائي في أبو ظبي

قانون المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ( )5لسنة 1985م

مجلة الشريعة والقانون-

المبادئ األساسية التي تقوم عليها مرحلة المحاكمة

كلية القانون -جامعة

دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
حقيقة وسائل المشرع اإلماراتي في تسوية منازعات العمل الجماعية وتقييمها

اإلمارات العربية المتحدة

2013/10/23
2014/10/29
2015/4/9

2015/6/15
2015/9/1

مجلة العلوم القانونية-
10

دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في قانون اإلجراءات المدنية
اإلماراتي رقم  11لسنة  1992وتعديالته

كلية القانون -جامعة
عجمان للعلوم

2016/3/20

والتكنولوجيا

المعاينة والخبرة في أحكام وقواعد اإلثبات ( حسب القانون اإلماراتي رقم 10
لسنة ) 1992

11

مجلة جيل لألبحاث

القانونية -طرابلس-

2016/10/10

لبنان

( أصول المرافعات المدنية والتجارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة " محاكم
إمارة أبو ظبي نموذجا " ).

معهد دبي القضائي

2017/2/26

ثامنا :المشاركة في مناقشة بحوث الدراسات العليا ورسائل الماجستير:
م

الجهة المستفيدة

اسم البحث أو الرسالة

التاريخ

صفة

المشاركة

بحث تخرج الطالب /خالد أحمد عبد
1

اهلل حمد العمري ،والمعنون بـ "

2

بحث تخرج الطالب /شعيب أهلي،

الطلبات العارضة ".

المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية –
دبي.

8

- 2004
2005

مناقش

والمعنون بـ " الدفع بشرط التحكيم".
رسالة ماجستير للطالب /طالب بن

3

راشد بن خلف العبري والمعنونة بـ "
التدخل في الدعوى وفق قانون

كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس -
عمان

اإلجراءات المــدنية العماني ".

عضو في
لجنة

2008/8/11

المناقشة

اإلشراف على رسائل الماجستير
التالية:

 -1رسالة الطالبة /آمنة راشد

العويس ( النظام العام في قانون
اإلجراءات المدنية ).

 -2رسالة الطالبة /هند الهوني (

ابتداء من

تعدد المحاكم العليا وأثره على توحيد

 2013إلى

التطبيق القانوني ).

كلية القانون -جامعة الشارقة

 -3رسالة الطالبة /عائشة سالم

4

مشرف

تاريخ المناقشة

ومناقش

الشامسي ( ،التدخل في الخصومة )
 -4رسالة الطالبة /شذى سرور

البددواوي ( ،تصدي محكمة النقض
للفصل في المسائل المدنية ).

 -5رسالة الطالبة /جواهر الكتبي( ،

قيد اإلشراف

النظام القانوني لمكتب إدارة الدعوى

حتى اآلن

).

اإلشراف على رسالة الدكتوراه

كلية القانون -جامعة الشارقة

للطالبة /منيرة عبد اهلل ( ،األعمال
الوالئية في القانون اإلماراتي )

اإلشتراك في مناقشة رسالة ماجستير
5

للطالبة /منيرة ( ،ابطال حكم التحكيم

حتى اآلن

2015/6/14

في القانون اإلماراتي ).

مناقش

كلية القانون -جامعة الشارقة

اإلشتراك في مناقشة رسالة ماجستير
6

قيد اإلشراف

2017/4/15

للطالبة /مريم أحمد خلفان ( ،دور
الترجمة أمام القضاء ).

مناقش

عاش ار :المحاضرات العامة:
المكان

عنوان المحاضرة

قسم القانون الخاص  -كلية القانون

حجية الحكم القضائي

– جامعة الشارقة

9

التاريخ
2006/10/31

حادي عشر :الورش التدريبية:
عنوان الورشة

م
1

حلقة تدريب بشأن برنامج " بال ك بورد إلدارة
التعليم اإللكتروني ".

الصفة

التاريخ

المكان

متدرب

2005/12/13

جامعة الشارقة

متدرب

 25 – 22يناير
2006

جامعة الشارقة

متدرب

2006 - 2005

جامعة الشارقة

التعليم المبني على المخرجات وآليات التقويم
2

– برنامج تنمية مهارات أعضاء هيئة
التدريس.

3
4
5
6
7

متابعة سبع وحـدات مـن دورة القيـادة الدوليـة

للحاسب اآللي (( ICDL

اجتيــاز الــدورة التدريبيــة لبرنــامج " :اســتخدام

التكنولوجيا في التدريس ".

متدرب

 2006/6/19إلى
2006/7/22

اجتيــــاز الــــدورة التدريبيــــة لبرنــــامج " :تقيــــيم

 2006/8/1إلى

اجتيــــاز الــــدورة التدريبيــــة لبرنــــامج " :إعــــداد

 2006/8/5إلى

2006/8/3

التدريس ".

وكتابة البحوث ونشرها دوليا ".
حلقة عمل " أسبوع البالك بور د التوجيهي".

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق.

2006/8/7
متدرب

 14يناير 2007

جامعة الشارقة

دورة تدريبية للسادة معاوني القضاء في
8

موضوع " :التقنية الحديثة كوسيلة في
اإلجراءات القضائية ".

9
10
11
12
13
14
15

دورة تدريبية للسادة معاوني القضاء في
موضوع " :اختصاصات رلساء األقسام ".
اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج " :أخالقيات
البحث العلمي ".

أسبوع التوجيه /البالك بورد /سيمنار ودورات
تدريبية.

البرنامج التدريبي السنوي ألعضاء هيئة
التدريس – جامعة الشارقة.
اجتياز الدورة التدريبية لبرنامــــــج" :
مشروعات البحوث التنافسية ".

اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج " :مهارات
االتصال ".

برنامج الدورة التدريبية على تقنية المعلومات

مدرب

 24مايو 2007

مدرب

 14يونيه 2007

المعهد العالي للعلوم القانونية
والقضائية  -دبي

 2007/8/2إلى

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

متدرب

 21أغسطس 2007

جامعة الشارقة

متدرب

 29أغسطس 2007

جامعة الشارقة

متدرب

متدرب
متدرب
متدرب

10

2007/8/4

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق.

 2008/7/26إلى
2008/7/28

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

 2008/7/29إلى

التدريس والقيادات بجامعة الزقازيق.

2008/7/31

-2009/2/15

جامعة الشارقة -مركز تقنية

2009/3/26

المعلومات

دورة تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة

16

والعاملين في المجال القانوني في موضوع" :

 29ديسمبر 2010

مدرب

معهد دبي القضائي

تنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية ".
17
18
19
20
21
22

اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج " :نظام
الساعات المعتمدة "

اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج " :العرض
الفعال "

اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج " :تنظيم
الملتمرات "
اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج " :اإلدارة
الجامعية "

اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج " :الجوانب
المالية والقانونية "

اجتياز الدورة التدريبية لبرنامج " :مشروعات
البحوث التنافسية "

برنامج تدريبي بعنوان :النظم واللوائح
23

الجامعية في شلون الوظائف القيادية في

متدرب
متدرب

من -24

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2012/7/26

التدريس والقيادات بجامعة حلوان.

من -28

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

2012/7/30

متدرب

2012/8/5 -3

متدرب

2013/7/29-27

متدرب

2013/7/31-30

متدرب

2013/8/5-3

التدريس والقيادات بجامعة حلوان.
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة حلوان.
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

التدريس والقيادات بجامعة حلوان.
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

التدريس والقيادات بجامعة حلوان.
مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة

التدريس والقيادات بجامعة حلوان.
جامعة الشارقة -مركز التعليم

مدرب

المستمر والتطوير المهني

الكليات ( العمداء و رلساء األقسام ).
ثاني عشر :المقاالت القانونية واللقاءات التلفزيونية:
م

عنوان النشاط

الصحيفة أو المجلة

التاريخ

1

لقاء تلفزيوني في برنامج " بعد المداولة "

قناة الشارقة الفضائية

ديسمبر 2005

2

مقال بعنوان " :القضاة الجائز طلب ردهم ".

3
4
5
6

7

مارس 2007

مقال مطول بعنوان " :دور النيابة العامة في

يونيو 2007

الدعوى المدنية ".
مقال مطول بعنوان " :ماهية المحاماة وقيد

مجلة الميزان -مجلة شهرية

المحامين وممارستهم للمهنة ".

تصدر عن وزارة العدل.

مقال مطول بعنوان " :واجبات المحامين

أكتوبر 2007
نوفمبر 2007

وحقوقهم وضماناتهم وتأديبهم ".

مقال مطول بعنوان " :منع المدين من السفر

مارس 2008

كأحد وسائل إكراه المدين على التنفيذ ".
مجلة دبي القانونية ( ،مجلة

مقال مطول بعنوان " :موقف المشرع اإلماراتي

فصلية تصدر عن النيابة

من حبس المدين كــوسيلة للتنفيذ ".

العامة بدبي ).

11

يونيه 2008

8

قواعد أداء الخبير لمهمته.

9

التنفيذ ضد الغير

10

تنفيذ األحكام واألوامر والسندات األجنبية

11

القوة التنفيذية لحكم التحكيم

مجلة الميزان -مجلة شهرية

إبريل 2009

تصدر عن وزارة العدل.

مجلة القانوني -مجلة تصدر
عن الجمعية العلمية لطالب

العدد الثالث -نوفمبر 2009

كلية القانون بجامعة
الشارقة.

مجلة المعهد -مجلة تصدر
عن المعهد العالي للعلوم

القانونية والقضائية في دبي

العدد الرابع -سبتمبر 2010

مجلة الميزان -مجلة شهرية
تصدر عن وزارة العدل.

العدد  120ديسمبر 2010

ثالث عشر :اإلستشارات والخدمات المجتمعية األخرى:
م

عنوان االستشارة أو الخدمة

الجهة المستفيدة

1

عضو مجلس تأديب معاونو أعضاء هيئة التدريس بمعهد

معهد العلوم والدراسات الفلكية

العلوم والدراسات الفلكية بحلوان -مصر

بحلوان

2

إعداد دراسة حول تعديل بعض نصوص قانون اإلجراءات
المدنية اإلماراتي ( ،القانون االتحادي رقم  11لسنة .)1992

وزارة العدل
اإلشراف على أعمال الهيئة

3

4
5

6

7

مستشار للهيئة اإلدارية للجمعية العلمية لطالب كلية القانون.
إعداد دورة تدريبية حول تنفيذ األحكام واألوامر والسندات
األجنبية وفقا للقانون اإلماراتي
إعداد دورة تدريبية حول " مهارات التفكير اإلبداعي في

صياغة التشريعات " ( باالشتراك مع أ .د .وائل عالم ).
اإلشراف على فريق الكلية في مسابقة متكوم للمحاكمة
الصورية

اإلدارية للجمعية العلمية لطالب
كلية القانون.

معهد دبي القضائي
معهد التدريب والدراسات
القضائية -أبو ظبي
كلية القانون

التاريخ
2000/1999
نوفمبر 2007
2009/2008
2010/2009
2010/12/29
2014/3/26
من شهر يناير حتى
تاريخ المسابقة في
2015/5/2

إعداد دورة حول اللوائح والمراكز القيادية في جامعة الشارقة

رابع عشر :عضوية اللجان األكاديمية واإلدارية ( نموذج ألهم واللجان):
(أ) -على مستوى الجامعة:
12

مركز التعليم المستمر والتطوير
المهني -جامعة الشارقة

م

اسم اللجنة والمنصب

عمل اللجنة

الجهة

التاريخ
 2003حتى 2005

1

لجنة القضايا الطالبية – عضو عن

البت في المشاكل األكاديمية الطالبية التي

اللجنة الثقافية – عضو عن كلية

اإلعداد والتنظيم لألنشطة الثقافية العامة

ليست من صالحية األقسام والكليات.

كلية القانون.

 2006حتى 2008
 2009حتى 2012
 2015حتى 2016

2

القانون.

3

مجلس تأديب العاملين

4

لجنة الجداول الدراسية

5

بعض المهام األخرى

جامعة
الشارقة

على مستوى الجامعة.

البت في مخالفات العاملين بالجامعة
إعداد السياسة العامة لطرح الجداول
الدراسية

2006/2005
 2011حتى 2014
2014 -2013

 -1إعداد مذكرات للدفاع في قضايا ضد
الجامعة.

 -2إبداء الرأي حول تعديال بعض

على فترات متفرقة

القوانين.

(ب) -على مستوى الكلية والقسم:

1

عضو لجنة التدريب العملي بالكلية

2

رئيس لجنة التدريب العملي بالكلية.

تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالتدريب العملي
الخارجي للطلبة.

عضو لجنة التحقيق في مخالفات

التحقيق في كافة مخالفات الطلبة والتي تحال

4

عضو اللجنة االمتحانية بالكلية.

تنظيم واعداد كافة المسائل المتعلقة

5

رئيس اللجنة االمتحانية بالكلية.

6

عضو لجنة تقييم المكتبة.

7

عضو لجنة التعليم والتعلم بالكلية.

8

عضو لجنة الخريجين بالكلية.

3

إلى اللجنة من عميد الكلية.

الطلبة بالكلية.

كلية

القانون

باالمتحانات النهائية بالكلية.
إبداء المقترحات حول تطوير مكتبة الكلية،
ومقتنيات مكتبة الجامعة بالنسبة للكتب
القانونية.

2004/2003
وحتى اآلن

2005/2004
من  2003وحتى
2010
من  2003وحتى
2008
2008/2007
2005/2004
2006/2005

إبداء المقترحات نحو تحسين وتطوير العملية
التعليمية بالكلية ،وقياس مخرجات البرامج،

وزيادة عدد الطلبة المقبولين ،وتشجيع التعلم

2008/2007

المبني على المخرجات واستخدام التقنية.

تدقيق السجالت الدراسية للطلبة المرشحين
للتخرج.

13

2008/2007

9

10

11

11

عضو لجنة تقويم مخرجات

برنامج البكالوريوس بالكلية.

دراسة نتائج تقويم المخرجات التعليمية واقتراح

2008/2007

البت في معادلة المساقات القانونية التي

2008/2007

يدرسها الطلبة خارج الجامعة.

2009/2008

الحلول التطويرية بشأنها.

عضو لجنة معادلة المساقات بالكلية.

تتولى استخالص ما ورد من مالحظات ،سواء

عضو لجنة تقييم طرق التدريس

من الطلبة أو من الزمالء ،حول طرق

بالكلية.

2010/2009

2008/2007

التدريس.
إعداد توقيتات محاضرات المساقات التي

رئيس وعضو لجنة الجداول الدراسية

تطرحها الكلية خال العام الدراسي.

بالكلية

من  2008حتى
اآلن

تحديد أهداف البرنامج األكاديمي والقسم
12

عضو لجنة تقويم المخرجات التعليمية
بقسم القانون الخاص.

قسم
القانون

الخاص
13
14

والمساقات التي يطرحها ،واقتراح وسائل

القياس التي سيتم تطبيقها ،دراسة نتائج

المخرجات التعليمية على مستوى مساقات

 2006حتى 2008

القسم واقتراح الحلول التطويرية بشأنها.

أمين سر مجلس قسم القانون الخاص.

إعداد محاضر مجلس القسم.

من  2004وحتى
2008

عضو لجنة إعداد ملف إعادة االعتماد

إعداد ملف إعادة االعتماد لبرنامج

نوفمبر 2009

لبرنامج البكالوريوس بالكلية.

البكالوريوس بالكلية.

يناير 2015

كلية

15

عضو لجنة المسابقات العلمية.

16

منسق مساق إجراءات التنفيذ

القانون

تحديد المسابقات العلمية التي تشارك فيها

الكلية ،والمشرف على تدريب الطلبة في
مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم
للمحاكمة الصورية.

قسم

القانون

الخاص

14

التنسيق بين مدرسي المساق بخصوص توحيد
المسائل الداخلة في االمتحان

2015/2014

