السيرة الذاتية
للدكتور /أسامة الروبي
أستاذ قانون اإلجراءات المدنية المشارك بكلية الحقوق جامعة القاهرة
والمعار لكلية القانون جامعة الشارقة
أوال  :البيانات الشخصية :
-

االسم بالكامل  :أسامة روبي عبد العزيز الروبي.
الوظيفة الحالية  :أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص بكلية القانون – جامعة الشارقة.
رقم الهاتف المحمول باإلمارات .00971567330273 :
عنوان المراسالت الحالي باإلمارات  :كلية القانون جامعة الشارقة ( فرع خورفكان ) –
ص ب  81881 :خورفكان.
البريد االلكتروني بموقع الجامعة uelrouby@sharjah.ac.ae :
البريد االلكتروني الخاص Dr.ossama@hotmail.com :

ثانيا  :المؤهالت العلمية :
-

رقي إلى وظيفة أستاذ مشارك بحقوق القاهرة بموجب القرار الصادر باإلجماع من اللجنة العلمية
الدائمة للترقيات بمصر في .5001 / 6 / 52
دكتوراه في قانون المرافعات من جامعة ديچون بفرنسا في أكتوبر  5000بتقدير امتياز مع تهنئة
لجنة الحكم على الرسالة والتصريح بنشرها دون أية تعديالت.
دبلوما الدراسات العليا في القانون الخاص مايو  ، 8115وفي القانون العام مايو  8111من كلية
الحقوق جامعة القاهرة ،وحاصل على الترتيب األول في كل من الدبلومين.
ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة – دور مايو  8110بتقدير ممتاز.

ثالثا :التدرج الوظيفي واألكاديمي :
 -8عين في وظيفة المنسق األكاديمي لكلية القانون لفرعي جامعة الشارقة بخورفكان وكلباء
اعتبارا من  5082 / 1 / 6وحتى اآلن.
 -5يشغل وظيفة أستاذ مشارك بكلية القانون – جامعة الشارقة ( فرع خورفكان ) اعتبارا من
 5088 / 1 / 8وحتى اآلن.
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عين في وظيفة مستشار قانوني رئيسي باألمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية اإلماراتي،
إدارة حقوق اإلنسان  ،في أغسطس  5080وتقدم باستقالته في أغسطس .5088
يشغل وظيفة أستاذ مشارك بقسم قانون المرافعات بحقوق القاهرة اعتبارا من / 7 / 51
 5001وحتى اآلن.
عين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس منذ  5007 / 1 / 1وقد
انتهى التعاقد باستقالته بتاريخ .5080 / 7 / 7
عين في وظيفة أستاذ مساعد بقسم القانون بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط بجامعة الملك
فيصل بالمملكة العربية السعودية في العام الجامعي  ، 5004 / 5001وتقدم باستقالته في
يونيو 5004
عين في وظيفة مدرس (أستاذ مساعد) بقسم المرافعات بحقوق القاهرة في .5000 /85 /10

 -1عين في وظيفة مدرس مساعد بقسم المرافعات بحقوق القاهرة في .8111 / 88 / 87
 -1عين في وظيفة معيد بقسم المرافعات بحقوق القاهرة في .8118 / 5 / 4

رابعا  :الخبرة التدريسية واإلشراف والمناقشة للرسائل العلمية :
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التدريس منذ حصوله على درجة الدكتوراه في عام  ، 5000وذلك بكلية الحقوق جامعة
القاهرة من عام  5000إلى عام  5001ومن عام  5002إلى عام  5007؛ وبقسم القانون
بكلية العلوم اإلدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية في العام
الجامعي  5004 / 5001؛ وبكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس منذ عام  5007وحتى
 5080؛ وبكلية القانون جامعة عجمان منذ عام  5088وحتى عام  5081؛ وبكلية القانون
جامعة الشارقة منذ عام  5088وحتى اآلن .فضال عن التدريس لمدة ثالث سنوات لمادة
التدريبات العملية في قانون المرافعات لطلبة الفرقة الثالثة بحقوق القاهرة من عام 8111
حتى .8116
تدريس مقرري قانون اإلجراءات المدنية والتحكيم التجاري الدولي لطلبة الماجستير بكلية
القانون جامعة الشارقة في الفصلين الدراسيين األول والثاني للعام الجامعي .5086 / 5082
تدريس مقرر قانون اإلجراءات المدنية لطالب الماجستير بكلية القانون جامعة عجمان للعلوم
والتكنولوجيا في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، 5085 / 5088والفصل الدراسي
األول من العام الجامعي .5081 / 5085
تدريس مقررات مبادئ التنظيم القضائي  ،والتطبيقات القضائية المدنية  ،وقانون اإلجراءات
المدنية والتجارية والتنفيذ الجبري وقانون التحكيم وقانون اإلثبات لطلبة البكالوريوس بكلية
الحقوق جامعة السلطان قابوس منذ سبتمبر  5007وحتى يونيو  5080بنظام الساعات
المعتمدة.
تدريس مقرر اإلجراءات المدنية والتجارية مع التعمق لطلبة الدراسات العليا بكلية الحقوق
جامعة السلطان قابوس منذ عام  5007وحتى يونيو .5080
تدريس مقررات القواعد اإلجرائية لإلثبات المدني  ،تحرير صحف الدعاوى  ،قانون
المرافعات المدنية والتجارية  ،والتنفيذ الجبري بحقوق القاهرة بأقسام الكلية الثالثة  :القسم
العربي والقسم اإلنجليزي والقسم الفرنسي  ،وذلك منذ عام  5008وحتى عام .5007
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 -7تدريس مقرر قانون المرافعات (  ) 8منذ عام  5008وحتى عام  ، 5007ومقرر التنفيذ
الجبري (  ) 8منذ عام  5001حتى عام  ،5002وذلك لطلبة التعليم المفتوح ببرنامج
الدراسات القانونية العملية بجامعة القاهرة.
 -1تدريس مقرر التنفيذ الجبري مع التعمق لطلبة دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية
بحقوق القاهرة منذ عام  5001حتى عام .5002
 -1تدريس مقرر مبادئ قانون المرافعات لطلبة الدورة التمهيدية لدبلوم الدراسات العليا في
التحكيم منذ عام  5005وحتى .5007
 -80تدريس مقرر المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية للفرقة األولى بحقوق القاهرة منذ أكتوبر
 5008حتى أكتوبر .5001
 -88التدريس واإلشراف على قاعات األبحاث وتحكيمها بدبلومات الدراسات العليا في القانون
الخاص  ،والعلوم القضائية والتحكيم  ،وذلك منذ عام  5008وحتى عام .5007
 -85تدريس مقررات الحماية القانونية للملكية الفكرية والمدخل لعلم القانون ومناهج البحث
القانوني وحقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية  ،والقانون الدولي الخاص،
والحماية القانونية لعقود التجارة االلكترونية  ،وقانون اإلجراءات المدنية وإجراءات التنفيذ
الجبري والتحكيم التجاري الدولي  ،وذلك بكلية القانون جامعة الشارقة منذ عام 5088
وحتى اآلن.
 -81المشاركة في االمتحانات الشفوية وتحكيم أبحاث طالب الدراسات العليا بحقوق القاهرة في
الفترة من عام  5008إلى عام .5007
 -84تدريس مادة التدريبات العملية في قانون المرافعات لطلبة الفرقة الثالثة بحقوق القاهرة من
عام  8111حتى .8116
 -82اإلشراف والمناقشة لعدد كبير من رسائل الماجستير في قانون المرافعات والتنفيذ الجبري
والتحكيم لطلبة كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس منذ عام .5007
 -86تحكيم عدد من رسائل الماجستير لطالب الماجستير بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس
منذ عام  5088وحتى اآلن.
 -87اإلشراف على رسائل الماجستير بكلية القانون جامعة الشارقة.
 -81االشراف والمناقشة لعدد كبير من أبحاث تخرج طالب وطالبات جامعة الشارقة – فرعي
خورفكان وكلباء – منذ عام  5088وحتى اآلن.

خامسا  :الخبرات المهنية واإلدارية واالستشارية وعضوية الجمعيات والمراكز
واللجان والمجالت العلمية:
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عضو لجنة التميز لكليات جامعة الشارقة بفرعي خورفكان وكلباء للعام الجامعي / 5086
.5087
عضو لجنة المؤتمرات لكليات جامعة الشارقة بفرعي خورفكان وكلباء بجامعة الشارقة للعام
الجامعي .5087 / 5086
رئيس لجنة اإلشراف على االمتحانات بكلية القانون جامعة الشارقة لفرعي خورفكان وكلباء
للعام الجامعي .5087 / 5086
عضو اللجنة االستشارية للمجلة المصرية للدراسات القانونية واالقتصادية اعتبارا من العام
.5087
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 -2عضو لجنة فحص طلبات التوظيف األكاديمية الشاغرة بقسم القانون الخاص بتاريخ 1 / 81
.5087 /
 -6عضو لجنة الدعم الفني والمنشورات للمؤتمر الدولي نحو قانون موحد للعقود في ظل أحكام
القضاء العربي" المزمع تنظيمه من كلية القانون بجامعة الشارقة في  81نوفمبر ، 5087
وذلك بتاريخ .5087 / 4 / 1
 -7عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي األول لفروع جامعة الشارقة  ،والمزمع تنظيمه من
فروع المنطقة الشرقية في ديسمبر .5087
 -1عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الطالبي األول لطلبة جامعة الشارقة والمزمع عقده بفرع كلباء
بجامعة الشارقة في فصل الخريف من العام الجامعي .5081 / 5087
 -1عضو لجنة تكريم المتميزين من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون جامعة الشارقة
للعام الجامعي .5086 / 5082
محكم بمجلة العلوم القانونية بكلية القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بإمارة
-80
عجمان – مارس .5086
محكم بالمجلة الدولية للقانون – كلية القانون جامعة قطر – مارس .5086
-88
محكم بمجلة الحقوق الكويتية – جامعة الكويت اعتبارا من تاريخ / 85 / 86
-85
.5082
عين في وظيفة المنسق األكاديمي لكلية القانون لفرعي جامعة الشارقة بخورفكان
-81
وكلباء اعتبارا من  5082 / 1 / 6وحتى اآلن.
 -84محكم بمجلة اآلداب والعلوم االجتماعية –جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان  -فبراير
.5082
 -82رئيس لجنة التحقيقات في المخالفات الطالبية لكليات الجامعة بفرعي خورفكان وكلباء –
جامعة الشارقة منذ تاريخ  5081 / 85 / 81وحتى .5082 / 1 / 18
 -86عضو لجنة الجداول الدراسية واالمتحانات لكليات الجامعة بفرعي خورفكان وكلباء –
جامعة الشارقة منذ تاريخ  5082 / 85 / 50وحتى األن.
 -87عضو لجنة الدراسات العليا لفرعي جامعة الشارقة بخورفكان وكلباء اعتبارا من / 1 / 50
 5086وحتى اآلن.
 -81رئيس لجنة أبحاث التخرج لطالب كلية القانون جامعة الشارقة ( بفرعي خورفكان وكلباء )
منذ عام  5085وحتى اآلن.
 -81رئيس لجنة إعداد الجداول الدراسية لكلية القانون بفرعي خورفكان وكلباء اعتبارا من / 51
 5082 / 1وحتى اآلن.
 -50عضو لجنة تقييم النشاط التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية بكلية القانون بفرعي خورفكان
وكلباء للعام الجامعي .5087 / 5086
 -58رئيس لجنة التحقيق في المخالفات الطالبية بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان
وكلباء ) للعام الجامعي .5082/5084
 -55عضو لجنة التدريب العملي بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان وكلباء) منذ عام
 5081وحتى وحتى .5086 / 1 / 18
 -51عضو اللجنة اإلمتحانية لفرعي خورفكان وكلباء اعتبارا من  5082 / 1 / 51وحتى اآلن.
 -54عضو لجنة تقييم النشاط التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية بكلية القانون جامعة الشارقة
(بفرعي خورفكان وكلباء ) اعتبارا من العام الجامعي  5082/5084وحتى العام الجامعي
الحالي .5087 / 5086
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 -52رئيس لجنة تقييم طرق التدريس بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان وكلباء)
خالل العام الجامعي .5084/5081
 -56عضو لجنة التحقيق في المخالفات الطالبية بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان
وكلباء) خالل العام الجامعي .5084/5081
 -57رئيس لجنة تقييم المساقات بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان وكلباء) خالل
العام الجامعي .5081/5085
 -51رئيس لجنة المكتبة بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان وكلباء) خالل العام
الجامعي .5081/5085
 -51عضو لجنة التدريب العملي بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان وكلباء) خالل
العام الجامعي .5081/5085
 -10عضو لجنة التحقيق في المخالفات الطالبية بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان
وكلباء) خالل العام الجامعي .5081/5085
 -18عضو لجنة تنسيق الجدول الزمني للمساقات بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان
وكلباء) خالل العام الجامعي .5085/5088
 -15رئيس اللجنة االجتماعية بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان وكلباء) خالل العام
الجامعي .5085/5088
 -11عضو لجنة التدريب بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان وكلباء) خالل العام
الجامعي .5085/5088
 -14عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي كلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان وكلباء) خالل
العام الجامعي .5085/5088
 -12عضو لجنة التحقيق في المخالفات الطالبية بكلية القانون جامعة الشارقة (بفرعي خورفكان
وكلباء) خالل العام الجامعي .5085/5088
 -16إعداد الخطط والبرامج والبحوث وتقييم البحوث والمشاركة في أعمال اللجان وإعداد
التقارير المتعلقة بحقوق اإلنسان والخاصة بوزارة الداخلية اإلماراتية في الفترة من أغسطس
 5080وحتى سبتمبر .5088
 -17االشتراك في العديد من لجان مناقشات مشروعات القوانين وتعديالت القوانين الخاصة بدولة
اإلمارات العربية المتحدة  ،ومنها  :مشروع قانون حقوق الطفل ؛ مشروع تعديالت قانون
مكافحة جرائم االتجار بالبشر ؛ مشروع قانون تنظيم المؤسسات العقابية واإلصالحية ؛
مشروع قانون األحداث الجانحين ؛ مشروع قانون اتحادي بشأن تدابير الخدمة المجتمعية
البديلة.
 -11إجراء العديد من المقارنات المعيارية حول موقف دول العالم والدول العربية وبصفة خاصة
دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالقوانين المختلفة واالنضمام للمعاهدات الدولية وإتباع
المواثيق واإلعالنات والمبادئ الدولية بصدد الموضوعات المرتبطة بحقوق اإلنسان.
 -11إعطاء العديد من االستشارات القانونية حول كافة القوانين واللوائح في النظام القانوني
اإلماراتي المرتبطة بمشكالت وانتهاكات حقوق اإلنسان  ،وغيرها من الموضوعات.
 -40إعداد وتأليف العديد من الكتيبات والبروشورات المتصلة بحقوق اإلنسان.
 -48عضو لجنة مشروع مركز التوفيق والتحكيم بكلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس بموجب
القرار رقم  5080 / 1الصادر في .5080 / 5 / 51
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 -45عضو لجنة البرامج والخطط الدراسية بكلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس للعام الجامعي
 ، 5080 / 5001وقد شارك في إعداد خطة الدراسة الجديدة للكلية .
 -41التدريس للقضاة المساعدين في الدورات التي أعدت بمعرفة وزارة العدل العمانية ،إلعدادهم
علميا لتولى وظيفة القضاء  ،خالل العامين الدراسيين  ، 5001/5007و .5001 / 5001
 -44عضو لجنة التوظيف بكلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس للعام الجامعي .5001 /5001
 -42عضو لجنة اختيار الكتب العلمية بكلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس للعام الجامعي
.5001 / 5007
 -46عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد بحقوق القاهرة اعتبارا من  ، 5007 / 2 / 18وقد
حضر العديد من ورش العمل والمؤتمرات الخاصة بنظم الجودة واالعتماد.
 -47عضو مجلس تأديب العاملين بجامعة القاهرة منذ أول أكتوبر  5006وحتى .5007 / 1 / 7
 -41عضو مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية
بمصر اعتبارا من  5006 / 85 / 57وحتى .5007 / 1 / 7
 -41عضو مركز التنمية اإلدارية ( منذ يوليو  5004وحتى أغسطس  ، ) 5007وشارك بتنظيم
الدورات التدريبية المختلفة  ،فضال عن المشاركة بالمحاضرة والبحث في نشاط المركز.
 -20صرح له بموجب األمر التنفيذي رقم  587بتاريخ  5006 / 8 / 8بممارسة أعمال
االستشارات القانونية  ،وذلك بعد موافقة مجلس كلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة  ،وقد
مارس العمل في عدد من مكاتب المحاماة واالستشارات القانونية.
 -28محامي باالستئناف العالي ومجلس الدولة ومقيد بجداول نقابة المحامين المصرية منذ عام
 5080وحتى اآلن.
 -25عضو معهد قانون األعمال الدولي (  ، ) 5004 – 5001وساهم في التنظيم والترجمة
للعديد من اللقاءات القانونية المشتركة مع الجانب الفرنسي.
 -21عضو مؤسس لجمعية قانون المرافعات المصرية  ،وشارك في تنظيم العديد من الندوات
التي نظمتها الج معية  ،ومنها إجراءات التحكيم  ،المشكالت العملية في التنفيذ الجبري ،مهنة
المحاماة  ،محاكم األسرة ….الخ.
 -24انتدب لمركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء المصري للعمل في المرحلة األخيرة لبناء
القاعدة القومية للتشريعات  ،وذلك منذ عام  8112حتى نهاية عام .8116
 -22عين كوكيل للنائب العام في مصر في عام  8111وتقدم باستقالته في نفس العام مفضال
مواصلة العمل األكاديمي في كلية الحقوق جامعة القاهرة.
 -26يجيد استخدام برامج الحاسب اآللي ( الكمبيوتر ) وشبكة االنترنت  ،والتدريس بنظام
(.) Power Points
 -27يجيد اللغة الفرنسية إجادة تامة.

سادسا  :الجوائز وشهادات التقدير :
 -8شهادة تقدير للتميز في التنسيق األكاديمي لكلية القانون لفرعي جامعة الشارقة بخورفكان
وكلباء للعام الجامعي .5087 / 5086
 -5جائزة أفضل باحث بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس للعام الجامعي . 5080 / 5001
 -1شهادة تقدير من كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ومركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية لمساهمته المتميزة في إنجاح فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر
والذي نظم في أبوظبي تحت عنوان المعامالت االلكترونية في  50 / 81مايو . 5001
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 -4شهادة تقدير في  5001 / 4 / 55من كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس تقديرا لدوره
اإليجابي ومساهمته الفعالة في إنجاح فعاليات الملتقى الثقافي العاشر بالكلية في الفترة من 81
إلى  55أبريل .5001
 -2جائزة األستاذ المثالي لعام  5002المقدمة من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة .
 -6حاصل على عدد كبير من شهادات التقدير والجوائز العلمية أثناء فترة دراسته لليسانس
والماجستير والدكتوراه.

سابعا  :المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية واإلقليمية والدولية :
 -8ملتقى شباب الجامعة األول الذي نظمه فرع جامعة الشارقة بخورفكان بتاريخ / 2 / 1
.5087
 -5ندوة مشاركة الدول النامية واألقل نموا في فض المنازعات التجارية في إطار منظمة
التجارة العالمية  ،التي نظمتها كلية القانون بجامعة الشارقة بتاريخ .5087 / 4 / 50
 -1ملتقى خورفكان االقتصادي األول الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بخورفكان
بتاريخ .5087 / 4 / 81
 -4الملتقى األسري الثاني  5087الذي نظمته جامعة الشارقة فرع كلباء بتاريخ / 4 / 80
.5087
 -2الملتقى الدولي للفقه المصرفي اإلسالمي الذي انعقد بتاريخ  5087 / 5 / 51بفرع خورفكان
تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه هللا.
 -6المؤتمر الدولي لكلية القانون " قضايا معاصرة في القانونين الجوي والفضائي " في الفترة
 51-55فبراير .5087
 -7الملتقى الدولي في التحكيم التجاري واإلسالمي التحكيم الذي نظمه مركز الشارقة اإلسالمي
لدراسات االقتصاد والتمويل اإلسالمي بجامعة الشارقة بتاريخ  5086 / 85 / 7تحت رعاية
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه هللا.
 -1ندوة دولة السيد عون الخصاونة رئيس وزراء المملكة األردنية الهاشمية السابق وعضو
ونائب رئيس محكمة العدل الدولية  ،وهو اللقاء الذي تم تحت رعاية وحضور صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه هللا بتاريخ  5086 / 85 / 2بجامعة الشارقة.
 -1ندوة "الهوية الثقافية في ظل التحديات المعاصرة بفرع جامعة الشارقة بخورفكان بتاريخ 56
.5086 / 4 /
 -80ندوة إضاءات على حقوق الملكية الفكرية بفرع جامعة الشارقة بخورفكان بتاريخ / 1 / 5
.5086
 -88ندوة المسئولية القانونية الناشئة عن العنف المدرسي بالمركز الثقافي بكلباء بالتعاون مع
مدرسة جميلة بوحيرد للتعليم الثانوي  ،بتاريخ .5086 / 5 / 81
 -85ندوة العمل الطبي المخاطر واآلفاق  ..بمنظور تشريعي بالتعاون مع مستشفى كلباء العام
بتاريخ .5082 / 85 / 80
 -81المؤتمر السنوي الثاني لكلية القانون جامعة الشارقة بعنوان " قضايا قانونية معاصرة "
والمقام بكلية بجامعة الشارقة خالل الفترة  56-52نوفمبر .5082
 -84ندوة تنفيذ األحكام والسندات بين الواقع والطموح التي نظمها مجلس الشؤون اإلدارية
للقضاء بسلطنة عمان في الفترة من  2- 1مايو  5082م – مسقط – سلطنة عمان.

-7-

 -82ندوة اإلشكاالت األسرية المنظمة بفرع جامعة الشارقة بخورفكان بالتعاون مع محكمة كلباء
االتحادية االبتدائية بتاريخ .5082 / 1 / 86
 -86المؤتمر الدولي للتحديات المستجدة للحق في الخصوصية الذي انعقد بكلية القانون الكويتية
العالمية بدولة الكويت في الفترة من  82إلى  / 86فبراير .5082 /
 -87ندوة القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمسئولية الناقل الجوي المنظمة بمعرفة الهيئة
العربية للطيران المدني في الفترة من  82إلى  86سبتمبر  5084بمدينة الرباط بالمغرب.
 -81مؤتمر الشارقة الدولي األول في التمويل اإلسالمي المنعقد بجامعة الشارقة في  6-2نوفمبر
.5084
 -81مؤتمر جامعة الشارقة حول " قانون المعامالت المدنية بين األصالة والمعاصرة " المنعقد
بجامعة الشارقة في  51 -57فبراير .5081
 -50اللقاء الخليجي األول لمكافحة جرائم االتجار بالبشر  ،المنعقد في دولة اإلمارات العربية
المتحدة – أبوظبي  ،خالل الفترة .5088 / 4 / 1-1
 -58مؤتمر المعامالت االلكترونية – الحكومة االلكترونية  ،والذي انعقد في أبوظبي في الفترة
من  81إلى  50مايو  5001ونظمته كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ومركز
اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية.
 -55شارك في عدد من المؤتمرات الوطنية والدولية المنعقدة بالقاهرة ومنها  :التحكيم  ،تولى
المرأة القضاء  ،تنظيم مهنة المحاماة وعمل القضاة باالشتراك مع جانب إيطالي  ،وضمان
الجودة واستراتيچيات تطوير التعليم العالي ،وذلك في الفترة من عام  5008إلى عام .5007

ثامنا  :المحاضرات العلمية واإلسهامات في مجال األنشطة الطالبية :
-8
-5
-1
-4
-2
-6
-7
-1

مستشار الجمعية العلمية للطالب بكلية القانون جامعة الشارقة ( فرع خورفكان ) للعام
الجامعي  5082 / 5084بموجب القرار رقم  80لسنة  5084الصادر في / 80 / 82
.5084
إلقاء محاضرة بعنوان " خصوصية إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية في
القانون اإلماراتي " في ندوة اإلشكاالت األسرية المنظمة بفرع جامعة الشارقة بخورفكان
بالتعاون مع محكمة كلباء االتحادية االبتدائية باريخ .5082 / 1 / 86
إلقاء محاضرة بندوة وسائل االتصال الحديثة وأثرها على المجتمع التي انعقدت بجامعة
الشارقة ( فرع خورفكان ) بعنوان " المحكمة المدنية االلكترونية "  ،بتاريخ / 4 / 82
.5084
إلقاء محاضرة بندوة إكسبو دبي  5050بكلية القانون – جامعة الشارقة ( فرع خورفكان )
بعنوان " تجارب الدول األخرى وتزايد أهمية التحكيم " بتاريخ .5084 / 1 / 85
إلقاء محاضرة بعنوان " دعوى مسئولية الناقل الجوي " بندوة كلية القانون – جامعة الشارقة
( فرع كلباء ) حول " المسئولية القانونية لشركات النقل " وذلك بتاريخ .5081 / 4 / 54
إلقاء محاضرة بعنوان " العنف األسري من منظور حقوق اإلنسان "بندوة كلية القانون –
جامعة الشارقة ( فرع خورفكان ) حول العنف األسري ،وذلك بتاريخ .5085 / 85 / 85
إدارة ندوة الحماية القانونية للمستهلك التي أقيمت من قبل كلية القانون بجامعة الشارقة –
فرع كلباء وانعقدت بالمركز الثقافي بكلباء بتاريخ .5085 / 4 / 51
إلقاء محاضرة بندوة كلية القانون – جامعة الشارقة ( فرع خورفكان ) حول " حق اإلنسان
في بيئة نظيفة " وذلك بتاريخ .5085 / 4 / 80
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 -1إلقاء محاضرة بندوة كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس حول ورقة عمل مقدمة منه
بعنوان " دور االدعاء العام في الدعوى المدنية في النظام القانوني العماني " وذلك بتاريخ
.5080 / 4 / 81
 -80عضو لجنة تقييم المحاكمات الصورية الطالبية المشكلة في العام الجامعي 5001 / 5001
بكلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس.
 -88اإلشراف األكاديمي على عدد من طالب كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس منذ العام
األكاديمي  5001 / 5007وحتى يونيو .5080
 -85إلقاء محاضرة علمية – كمتحدث رئيسي ووحيد – بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس
بتاريخ  5001 / 4 / 8حول " المشكالت العملية التي يثيرها التوقيع االلكتروني في اإلثبات
في المسائل المدنية والتجارية ".
 -81رائد اللجنة الثقافية باتحاد طالب كلية الحقوق جامعة القاهرة منذ عام  5005وحتى عام
 ، 5007وشارك في تنظيم وإدارة العديد من اللقاءات والندوات المختلفة بالكلية.
 -84رئيس تحرير أول مجلة ثقافية تصدر عن اللجنة الثقافية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ،تحت
مسمى ( مجلة الحقوق ) ،والتي صدر العدد األول منها في يونيو  ، 5002والثاني في مايو
.5007

تاسعا  :الدورات التدريبية وورش العمل :
-8
-5
-1
-4
-2

-6
-7
-1

ورشة عمل تدريبية بعنوان اإلرشاد األكاديمي ومخرجات الجداول الفصلية بفرع خورفكان
بتاريخ .5087 / 1 / 1
ورشة عمل تدريبية بعنوان مخرجات التعليم وآليات التقويم بفرع خورفكان بتاريخ / 85 / 1
5086
ورشة عمل تدريبية بعنوان توثيق معايير الجودة واالعتماد في الملفات االلكترونية للمساقات
والبرامج بفرع خورفكان بتاريخ .5086 / 88 / 87
دورة تدريبية بعنوان " مهارات استخدام تقنيات الحاسوب المتقدمة في مجال العمل
األكاديمي " منظمة بمعرفة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة بتاريخ
.5086 / 2 / 85
دورة تدريبية بعنوان " توظيف تقنية المعلومات في إدارة المساقات األكاديمية وقياس
المخرجات التعليمية " منظمة بمعرفة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة
الشارقة  ،بتاريخ .5086 / 4 / 58
دورة تدريبية بعنوان " مهارات استخدام تقنية المعلومات في مجال التعليم األكاديمي "
منظمة بمعرفة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة على مدار يومي 4
و.5086 / 5 / 88
دورة تدريبية بعنوان " استخدام تقنية المعلومات في التدقيق وكشف االقتباس لألبحاث
العلمية " منظمة بمعرفة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة  ،بتاريخ 1
.5086 / 5 /
دورة تدريبية بعنوان " المهارات التطويرية في استخدام الخدمات اإللكترونية في جامعة
الشارقة  ")UOS e-Services( -منظمة بمعرفة مركز التعليم المستمر والتطوير المهني
بجامعة الشارقة  ،بتاريخ .5086 / 8 / 51
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 -1دورة تدريبية بعنوان " النظم و اللوائح الجامعية ألعضاء الهيئة التدريسية " منظمة بمعرفة
مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة  ،بتاريخ .5086 / 8 / 57
 -80دورة تدريبية بعنوان التطبيقات االلكترونية في مجال التعليم المنظمة بمعرفة قسم تقنية
المعلومات بجامعة الشارقة  ،بتاريخ .5082 / 88 / 81
 -88دورة تدريبية بعنوان " اإلرشاد األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس " نظمت بمعرفة مركز
التعليم المستمر بجامعة الشارقة بتاريخ .5082 / 80 / 55
 -85ورشة عمل بعنوان " التحكيم " نظمت بمعرفة معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة
بتاريخ .5082 / 80 / 1
 -81دورة تدريبية بعنوان " تطبيقات قانون األحوال الشخصية بين القضاء الفرنسي واإلماراتي "
نظمت بمعرفة معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة بتاريخ  5082 / 6 / 1بمقر
المدينة الجامعية بالشارقة.
 -84ورشة عمل بعنوان أسس ومتطلبات االعتماد األكاديمي وآليات تقويم مخرجات التعلم ،
المنظمة بمعرفة دائرة ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية واالعتماد بجامعة الشارقة بتاريخ
.5084 / 85 / 86
 -82ورشة عمل حول منظومة المؤهالت اإلماراتية وتقويم المساقات والبرامج بجامعة الشارقة
بتاريخ .5081 / 2 / 51
 -86دورات تدريبية في طرق التعليم والتعلم الحديثة (نظام البالكبورد  )Black Boardنظمت
بجامعة الشارقة – فرع خورفكان بتاريخ . 5081 / 1 / 58
 -87معرض وورشة عمل بعنوان " مسرح الجريمة " المنظمة بمعرفة جامعة الشارقة – فرع
خورفكان بالتعاون مع إدارة شرطة المنطقة الشرقية بخورفكان  ،وذلك بتاريخ / 85 / 1
.5085
 -81دورة تدريبية في الفترة من  82إلى  ( 5001 / 6 / 87فترة مسائية ) في استخدام
التكنولوجيا في التدريس منظمة بمعرفة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
بجامعة القاهرة.
 -81دورة تدريبية في الفترة م من  82إلى  ( 5001 / 6 / 87فترة صباحية ) في الجوانب
القانونية والمالية للجامعات منظمة بمعرفة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة القاهرة.
 -50دورة تدريبية في الفترة من  51إلى  5001 /7 / 10في معايير الجودة في العملية التدريسية
منظمة بمعرفة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
 -58دورة تدريبية في الفترة من  50إلى  5001 / 7 / 55في مهارات التفكير منظمة بمعرفة
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
 -55دورة تدريبية في الفترة من  84إلى  5001 / 7 / 86في نظام الساعات المعتمدة منظمة
بمعرفة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
 -51ورشة عمل بعنوان " تدريب المتدربين (  " ) Training of trainersوالتي انعقدت
بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس بتاريخ .5001 / 8 / 7
 -54ورشة عمل بعنوان " التخطيط االستراتيجي لمنظومة التعليم العالي " والتي انعقدت بكلية
الصيدلة بجامعة القاهرة  ،ونظمها مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة بتاريخ 6
.5007 / 6 /
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 -52ورشة عمل بعنوان " ضمان الجودة واالعتماد – مفاهيم وآليات " والتي انعقدت بكلية دار
العلوم بجامعة القاهرة  ،ونظمها مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة بتاريخ / 5
.5007 / 7
 -56دورة تدريبية في الفترة من  81إلى  5004 / 85 / 50في أساليب البحث العلمي منظمة
بمعرفة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
 -57دورة تدريبية في إعداد المعلم الجامعي بمعهد الدراسات والبحوث التربوية ( شعبة إعداد
المعلم الجامعي ) بجامعة القاهرة في الفترة من  8114 /8 / 82إلى .8114 /8 / 57

عاشرا  :األبحاث العلمية والمؤلفات العامة وأوراق العمل :
( أ ) -مؤلف منشور في الخارج باللغة الفرنسية :
La Cour de cassation et le contrôle de l’application de la loi civile et
commerciale : étude comparée franco-égyptienne . « Contribution à l’étude
de la protection procédurale des droits de l’homme » , Presses Universitaires
du Spetentrion, Paris, France , 2002.

( ب ) -أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر أو جاري تحكيمها في المجالت
العلمية المحكمة :
-8
-5

-1

-4
-2
-6

خصوصية األحكام اإلجرائية لدعوى مسئولية الناقل الجوي وفقا لالتفاقات الدولية والقانون
المصري  ،بحث محكم ومقبول للنشر بتاريخ  5087 / 1 /1بالعدد األول لعام  5081بمجلة
الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية بجامعة االسكندرية.
ضمانات استقالل القضاء – دراسة مقارنة بين األنظمة القانونية في مصر واإلمارات
وسلطنة عمان وألمانيا  ،بحث مشترك  ،محكم ومقبول للنشر بمجلة البحوث القانونية
واالقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة  ،وذلك في العدد الثامن
والخمسون اكتوبر .5082
المشكالت اإلجرائية للتوقيع االلكتروني أمام القضاء المدني – دراسة مقارنة بين القوانين
المصري والفرنسي والعماني واإلماراتي  ،بحث محكم ومقبول للنشر بمجلة األمن والقانون
بأكاديمية شرطة دبي بتاريخ  ، 5084 / 4 / 57وتم نشره بالسنة  ، 51العدد الثاني يوليو
.5082
األحكام اإلجرائية لإلثبات بالدليل الكتابي – دراسة تحليلية مقارنة في قواعد اإلثبات ونظام
التوقيع االلكتروني  ،بحث محكم ومقبول للنشر بمجلة القانون واالقتصاد  ،لسنة .5080
حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات واالدعاء مدنيا بتزويره وفقا لقانوني اإلثبات
والمعامالت االلكترونية العمانيين – دراسة مقارنة بالقانونين المصري والفرنسي  ،بحث
محكم ومقبول للنشر بالمجلة القضائية للمحكمة العليا بسلطنة عمان .5080
ضوابط تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين في منازعات عقود التشييد الهندسي – دراسة
مقارنة في قانون التحكيم المصري وأنظمة التحكيم العربية والدولية  ،بحث محكم ومنشور
بمجلة القانون واالقتصاد  ،العدد  ، 18لسنة .5001
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 -7تنظيم واختصاصات القضاء المدني في سلطنة عمان – دراسة مقارنة بالنظام القضائي
المصري  ،بحث محكم ومنشور بمجلة اتحاد الجامعات العربية  ،العدد  ، 57أبريل .5001

( ج ) -أبحاث محكمة ومنشورة أو مقبولة للنشر في أعمال مؤتمرات
وندوات علمية:
-8
-5

-1

-4

-2

-6

خصوصية األحكام اإلجرائية لدعوى مسئولية الناقل الجوي وفقا لالتفاقات الدولية والقوانين
الوطنية  ،بحث مقبول بالمؤتمر الدولي لكلية القانون " قضايا معاصرة في القانونين الجوي
والفضائي " في الفترة  51-55فبراير .5087
تطبيق مبدأ عالنية المحاكمة بين الواقع والمأمول  -دراسة مقارنة بين األنظمة القانونية في
فرنسا ومصر واإلمارات  ،بحث محكم ومقبول في وقائع المؤتمر السنوي الثاني لكلية
القانون جامعة الشارقة بعنوان " قضايا قانونية معاصرة " والمقام بكلية بجامعة الشارقة
خالل الفترة  56-52نوفمبر .5082
القوة التنفيذية للمحررات الموثقة دراسة مقارنة بين القوانين المصري والعماني والفرنسي ،
بحث محكم ومنشور في أعمال الندوة العلمية " تنفيذ األحكام والسندات بين الواقع والطموح
" التي نظمها مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء بسلطنة عمان في الفترة من  2 - 1مايو
 5082م – مسقط – سلطنة عمان.
التوازن بين عالنية المحاكمة ومبدأ الخصوصية دراسة مقارنة بين أحكام الشريعة اإلسالمية
والقوانين الوضعية في فرنسا ومصر والكويت واإلمارات  ،بحث محكم ومنشور في أعمال
المؤتمر الدولي للتحديات المستجدة للحق في الخصوصية الذي انعقد بكلية القانون الكويتية
العالمية بدولة الكويت في الفترة من  82إلى  / 86فبراير .5082 /
دعوى مسئولية الناقل الجوي وفقا لالتفاقات الدولية والقوانين الوطنية  ،بحث مقدم بندوة
القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بمسئولية الناقل الجوي المنظمة بمعرفة الهيئة العربية
للطيران المدني في الفترة من  82إلى  86سبتمبر  5084بمدينة الرباط بالمغرب  ،مجلة
الهيئة العربية للطيران المدني .5084 ،
حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات واالدعاء مدنيا بتزويره – دراسة مقارنة في القوانين
الفرنسي والمصري واإلماراتي والعماني  ،بحث محكم ومنشور في واقع المؤتمر العلمي
السابع عشر لكلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة والذي انعقد في أبوظبي في
الفترة من  81إلى  50مايو .5001

( د ) -أبحاث وأوراق عمل ومؤلفات عامة باللغة العربية :
 -8تسبيب أحكام اإلثبات المدني  ،مجلة الميزان وزارة العدل اإلماراتية  ،العدد  501يونيو
.5087
 -5الدور اإليجابي للقاضي في اإلثبات المدني  ،مجلة الميزان وزارة العدل اإلماراتية  ،العدد
 811فبراير .5087
 -1مبادئ وإجراءات اإلثبات المدني في النظام القانوني اإلماراتي  ،الطبعة األولى متضمنة
أحكام قانوني اإلثبات والمعامالت والتجارة االلكترونية وأحدث أحكام المحاكم العليا بدولة
اإلمارات العربية المتحدة  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة .5084 ،
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 -4الحماية الخاصة للطفل من الجرائم المنظمة الكترونيا  ،مقال منشور بمجلة الشرطة ()111
اإلماراتية  ،عدد ديسمبر .5080
 -2حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات وفقا لقانون المعامالت والتجارة االلكترونية اإلماراتي،
مقال منشور بمجلة الشرطة ( )111اإلماراتية  ،عدد فبراير .5088
 -6دور االدعاء العام في الدعوى المدنية في النظام القانوني العماني  ،ورقة عمل مقدمة بندوة
كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس بتاريخ .5080 / 4 / 81
 -7األحكام واألوامر وطرق الطعن فيها  ،وفقا ألحدث تعديالت قانون المرافعات المصري ،دار
النهضة العربية  ،القاهرة  ،الطبعة األولى .5001
 -1قواعد اإلجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان  ،دار النهضة العربية ،
القاهرة ،الطبعة األولى .5001
 -1الوسيط في شرح قانون اإلثبات العماني  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة  ،الطبعة األولى
 ، 5001والطبعة الثانية .5080
مبادئ المرافعات والتنظيم القضائي في سلطنة عمان  ،دار النهضة العربية ،
-80
.5001
 -88المبادئ العامة في التنفيذ الجبري ،طبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.5007 ،
 -85الوجيز في قانون المرافعات  ،طبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح .5007 ،
 -81التنفيذ الجبري على العقار وفقا ألحكام قانون التمويل العقاري  ،الطبعة األولى  ،دار النهضة
العربية.
 -84الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية  ،ج  ، 5دار النهضة العربية . 5006 ،
 -82التنفيذ الجبري والتمويل العقاري  ،مؤلف مشترك  ،مقرر على جميع طلبة شعبة القانون
بالكليات التكنولوجية المصرية 4 ( 5001–5002 ،طبعات ).
 -86المبادئ العامة في اإلثبات  ،مؤلف مشترك  ،مقرر على جميع طلبة شعبة القانون بالكليات
التكنولوجية المصرية  4 ( 5001 –5002 ،طبعات ).
 -87المرافعات المدنية والتجارية  ،مؤلف مشترك  ،مقرر على جميع طلبة شعبة القانون بالكليات
التكنولوجية المصرية  4 ( 5001–5002 ،طبعات ).
 -81التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية  ،مؤلف مشترك مع األستاذ الدكتور العميد /
أحمد السيد صاوي  ،دار النهضة العربية .5002 ،
 -81تحرير صحف الدعاوى بين النظرية والتطبيق  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة – 5001 ،
 ( 5007أربع طبعات ).
 -50تنفيذ المحررات الموثقة  ،ورقة عمل مقدمة إلى مركز الدراسات القانونية واالقتصادية
بحقوق القاهرة عام .5005
 -58التدريبات العملية في قانون المرافعات المدنية والتجارية  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة
 4 ( 5007 – 5005طبعات ).
 -55الوجيز في القواعد اإلجرائية لإلثبات المدني  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة – 5005
 6 ( 5007طبعات ).
 -51تطبيقات قضائية في قانون المرافعات  ،الناشر دار النهضة العربية  ،القاهرة .8112
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:  مؤلفات باللغة الفرنسية-) ( ه
1- La Cour de cassation et le contrôle de l’application de la loi civile et
commerciale : étude comparée franco-égyptienne . « Contribution à
l’étude de la protection procédurale des droits de l’homme » , thèse ,
DIJON, 2000 , Presses Universitaires du Spetentrion , France , 2002.
2- Leçons de Terminologie juridique (destinées aux étudiants de la
Faculté de Droit de l’Université du Caire) , Dar El Nahda El Arabia,
Le Caire 2001.
***************
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