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 اإلقامة  /اإلمارات – الشارقة . العمل الحالي  :أستاذ القانون المدني المشارك  /كلية القانون –جامعة الشارقة مساعد العميد للدراسات العليا  ،لكلية القانون –جامعة الشاارقة لسانتين  16-15و17-16
 -تدريس فعلي في مختلف الجامعات من عام  2001ولحد األن .

المؤهالت:
 دكتوراه في القانون المدني مان كلياة الحقاو  /جامعاة الموصال للعاام  2006عاناالطروحة المعنونة (حالة الضرورة في التصرف القانوني – دراسة مقارنة ) .
 ماجستير في القانون المدني مان كلياة الحقاو /جامعاة الموصال للعاام  2000عانالرسالة ( المباشر والمتسبب في المسؤولية التقصيرية –دراسة مقارنة ).
 عضو الهيئة التدريسية في كلية الحقو  /جامعة الموصال مناذ العاام  2001ولحاد. 2009
 عضاااو الهيئاااة التدريساااية فاااي كلياااة القاااانون –جامعاااة الشاااارقة مااان العاااام 2009الكورس الربيعي  ,ولغاية الكورس الثاني . 2012
 حاليا ً استاذ مشارك في كلية القانون – جامعة الشارقة . 2014-2013 حاصل على شهادة الكفاءة باللغات األجنبية الحية  ,من مركا متخصاص بموجابشهادة تثبت ذلك (.جامعة الموصل  /كلية اآلداب – العرا )
 حاصاال علااى شااهادة الكفاااءة باللغااة العربيااة (.جامعااة الموصاال – كليااة اآلداب –العرا )
 -حاصل على شهادة ( طر التدريس) التي تؤهل للتدريس بعد الدكتوراه .
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 حاصال علاى شاهادة المشااركة فاي دورة ساالمة اللغاة العربياة التاي ن مهاا مركاتطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي في جامعة الموصل للفترة مان -3-18
 2013ولغاية . 2013-3-20
شهادات الحاسوب
 حاصل على شهادة الكفاءة في استخدام الحاسوب  ,دروة في الحاساوب مان مركاتقنية المعلومات – جامعة الشارقة 2010-2009
 حاصل على شهادة في الادورة التدريبياة لن اام (  ) PBالمتبا فاي ن اام السااعاتلجامعة الشارقة . 2013
 حاصل على شهادة في الدورة عن ن ام الحرم الجامعي )  ( My UDCالخااصبجامعة الشارقة . 2013
 حاصال علاى شاهادة فاي الادورة التدريبياة لن اام )  ( My Siteالخااص بجامعاةالشارقة . 2013
 الخباارة بن ااام الساااعات المعتماادة( المطبااق فااي دول الخلاايب العربااي  ,والجامعاااتالغربية ) .
 الخباارة باسااتخدام الحاسااب اآللااي  ,واألن مااة والباارامب المرتبطااة بن ااام الساااعاتالمعتمدة .
 المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة عن تقنية المعلومات ،التي أقامتها جامعةالشارقة قسم تقنية المعلومات لعام .2017-2016

3

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:
 (-1االشااكاالت القانونيااة لملكيااة الطااائرة والقيااود القانونيااة علااى العقااارات المجاااورة
للمطاار) بحاان منشااور فاي مجلااة جامعااة الشااارقة للعلاوم الشاارعية والقانونيااة  ,العاادد
الثاني  ,المجلد العاشر لسنة . 2013
-2عقد التخاار –دراساة مقارناة  /منشاور فاي مجلاة الشاريعة والقاانون العادد التاسا
واالربعون السنة السادسة والعشرون لعام . 2012
-3الملكية في عقود البوت  /منشاور فاي مجلاة المعهاد القضاائي تصادر عان المعهاد
القضائي الحكومي -فرع للشارقة في العدد السادس لسنة .2011
-4اطفاااء حااق التصاارف  /منشااور فااي مجلااة الرافاادين لحقااو  /مجلااة علميااة محكمااة
تصدر عن كلية الحقو /جامعة الموصل  /العدد الراب عشر لسنة . 2002
-5الخطااو واهااره فااي تكييااف الحاااد /المفاااج  /منشااور فااي مجلااة الرافاادين للحقااو /
تصدر عن كلية الحقو جامعة الموصل لسنة .2003
-6الشكلية في العقود االلكترونية /منشور في مجلة الرافدين للحقاو تصادر عان كلياة
القانون جامعة الموصل المجلد  7العدد  25لسنة . 2005
-7الحق في الصيد  /منشور في مجلة جامعة تكريات االنساانية م مجلاة علمياة محكماة
تصدر من جامعة تكريت  /العرا  /لسنة  2005العدد . 7
-8عقد االباحة ( العارية شرعا ً)  /منشاور فاى مجلاة الرافادين للحقاو /مجلاة علمياة
محكمة تصدر عن كلية الحقو /جامعة الموصل لسنة . 2008
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-9مشكالت المسؤولية المدنية عان التلاو /البيئاي  /منشاور فاي مجلاة الرافادين  /عادد
خاص بالمؤتمر سنة . 2009
-10عالقة السببية في المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الهااتف المحماول  ,بحان
منشور في مجلة الفكر القانوني واالقتصادي  ,تصدر عن كلية الحقو  ,جامعة بنهاا ,
عدد خاص بالمؤتمر العلمي الراب للكلية . 2010 ,
-11التنفيذ على العقار المرهون تومينيا ً /بحن مشترك منشور في العدد  41المجلد
 11من مجلة الرافدين لحقو /جامعة الموصل لعام . 2009
Mortgage of who lost Possession Retroactively -12
Study in the UAE Civil Transactions Law No. 5 of 1985,
amended
(رهن من زالت ملكيته بوهر رجعي ) بحن باللغة اإلنكلي ية  ،بحن مقبول منشور في
العدد  54الرقم  3لشهر مارس .2017
.
 ( -13التركيبة العقدياة للمرابحاة المصارفية ) بحان منشاور فاي ماؤتمر كلياة القاانون
جامعاة الشااارقة المعناون ( قضااايا قانونياة معاصاارة فاي القاارن الحاادي والعشاارون )
المنعقد في إمارة الشارقة للفترة من  20-19نوفمبر لعام . 2014
 ( -14االستغالل وأهر عدم تن يم أحكامه في قانون المعامالت المدنياة اإلمااراتي ) ،
بحن منشور في مجلة القانون المغربي كلية الحقو  ،جامعة محمد الخاامس ،المغارب
 ،العدد  32لسنة . 2016
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 ( -15كسب حق التصرف بسبب الوفاة – دراسة تحليلية في القاانون المادني العراقاي
) بحن منشاور فاي مجلاة كلياة القاانون للعلاوم القانونياة والسياساية  ،تصادر عان كلياة
القانون والعلوم السياسية في كركاوك ،المجلاد الثالان  ،الجا ء األول  ،العادد الحاادي
عشر . 2014 ،
 -16نشار بحان فاي مجلاة القاانون المغرباي ( أكادال ) كلياة الحقاو  ،جامعاة محماد
الخاااامس ،المغااارب  ،العااادد  29لسااانة  ، 2015عناااوان البحااان ( الت اماااات مراكااا
المساعدة على اإلنجاب –دراسة في القانون اإلمااراتي رقام  11لسانة  2008والئحتاه
التنفيذية ) .
-17الضمان في عقاد التخاار – دراساة مقارناة – بحان مشاترك منشاور فاي مجلاة
صوت القانون  ،مجلة علمية متخصصة محكمة تصدر عن كلية القاانون  ،فاي جامعاة
الجيالني بو نعامة خميس مليانة ،الج ائر ،العدد  4أكتوبر . 2015
 -18المشااااركة فاااي ماااؤتمر ( الن اااام القاااانوني للعقاااار ودوره فاااي التنمياااة وترقياااة
االسااتثمار )  ،الااذي عقدتااه كليااة القااانون – جامعااة الجيالنااي بااو نعامااة – الج ائاار –
يومي  – 28-27إبريل 2016 -في الج ائر العاصمة  ،وكانت ,ورقة البحن المقدماة
هي (المرقي العقاري القطري ) .
 -19نشاار بحاان بعنااوان ( مراك ا اإلخصاااب ) فااي مجلااة األماان والقااانون الساانة 24
العااادد /1شاااهر ينااااير ،لعاااام  ، 2016تصااادر المجلاااة عااان أكاديمياااة شااارطة دباااي ،
اإلمارات العربية المتحدة .
 -20بحان مشاترك بعناوان ( حكام رفا أجها ة اإلنعااي مان المياؤوس مان شاافاءهم )
دراسة طبية قانونية  ،بحن مقدم إلى مؤتمر االورام الدولي في اإلمارات Emirates
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 ، 2016 ،Oncology Conference 2016وهو بحن مشترك م د .محمد زكاي
أحمد .
 ( -21الت احم بين البائ المحتفظ بالملكية ودائني المشاتري ) بحان مقباول للنشار فاي
مجلة العلوم القانونية  ،كلية القانون  ،جامعة بغداد . 2016-12-22 .
Author Rights in software programs -22
A comparative study
حقو المؤلف في برامب الحاسوب بحان باللغاة اإلنكلي ياة ،مقباول للنشار فاي المجلاة
األوربية للعلوم اإلنسانية ،EJSS ،بموجب كتاب القبول النشار  54410بتاوريخ -5-1
.2017
 ( -23مسااؤولية المطااور العقاااري فااي القااانون القطااري –دراسااة مقارنااة فااي قااانون
تن يم التطوير العقاري رقم  6لسنة  ) 2014بحق مقبول للنشر في مجلة كلية القاانون
الكويتيااة العالميااة  ،بموجااب كتاااب قبااول النشاار الماارقم /105ص 2017بتاااريخ -2-1
.2017
 ( -24التعويض عن ن ع الملكية للمنفعة العامة دراسة تحليلية فاي القاانون اإلمااراتي
) بحاق مقباول للنشار فاي مجلاة القااانون واالقتصااد ،التاي تصادر عان كلياة الحقااو –
جامعة القاهرة بموجب الكتاب الصادر عن عميد الكلية المارقم  3562بتااريخ -5-17
.2017
-25Contractual Structure of Banking Cost-Plus Financing
“Murabaha" Research in Emirati Legislation.
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التركيبة العقدية للمرابحة المصرفية –دراسة في التشري اإلماراتي بحن باللغة
اإلنكلي ية ،منشور في مجلة British Journal of Humanities and Social
Sciences 1
July 2017, Vol. 17
 -26خصوصية بي العقار على الخريطة ،بحن مقبو للنشر في مجلة القانون
واالقتصاد ،تصدر عن كلية الحقو  ،جامعة القاهرة.2017 ،
الكتب المنشورة
 (-1المباشر والمتسبب في المسؤولية التقصيرية ) كتاب منشور في دار الثقافة للنشار
والتوزي  ,عمان . 2004
( -2حالة الضرورة في التصرف القانوني ) منشور في دار الكتب القانونية  ,القاهرة
. 2010 ,
-3عقد اإليجار في قانون المعامالت المدنياة اإلمااراتي والقاوانين المحلياة لاماارات ,
الدار الجامعية للنشر الشارقة . 2012
 -4أحكام قانون اإلهبات اإلماراتي  ،كتاب منهجاي يادرس فاي كلياة القاانون  ،جامعاة
عجمان  ،وهو تاوليف مشاترك ما د .ردياد فتاال  ،منشاور فاي دار النهضاة العربياة ،
. 2017
المواد التي قمت بتدريسها :
اوالً :في جامعة الموصل ( العراق )
 - 1درسااات مساااا الحقاااو العينياااة االصااالية والتبعياااة للمرحلاااة الرابعاااة الدراساااة
الصباحية والمسائية في كلية الحقو جامعة الموصل  ,منذ العام  2001ولغاية العام
. 2007
 - 2درست مساا العقاود المدنياة للمرحلاة الثالثاة دراساة صاباحية مان العاام 2007
ولغاية العام  2009في كلية الحقو  /جامعة الموصل .
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 - 3درست مسا تاريخ القانون وشريعة حماورابي لطلباة المرحلاة االولاى  /دراساة
مسائية في كلية الحقو  /جامعة الموصل  ,منذ العام . 2003-2000

ثانيا  :في كلية دهوك الجامعة ( شمال العراق )
 - 1درساات مااادة (مسااا ) الحقااو العينيااة لطلبااة المرحلااة الرابعااة فااي كليااة القااانون
/جامعة دهوك االهلية في شمال العرا  ,للعام الدراسي . 2008-2007
 - 2درساات مااادة (مسااا ) العقااود المدنيااة للمرحلااة الثالثااة فااي كليااة القااانون /جامعااة
دهوك االهلية للعام . 2008-2007
ثالثا ً  :في األمارات ( جامعة عجمان )
 -1درساات مااادة ( مسااا ) الماادخل لدراسااة القااانون  ,فااي كليااة القااانون  /جامعااة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا  ,الكورس الخريفي للعام الدراسي . 2009
 -2درساات مااادة ( مسااا ) أهااار االلت ا ام ( ماادني  )3فااي كليااة القااانون  ,جامعااة
عجمان للعلوم والتكنولوجيا  ,الكورس الخريفي للعام الدراسي . 2009
 -3درست مادة (مسا ) اإلجاراءات المدنياة  ( 1المرافعاات المدنياة )  ,فاي كلياة
القاااانون  /جامعاااة عجماااان للعلاااوم والتكنولوجياااا  ,الكاااورس الخريفاااي للعاااام
الدراسي . 2009
 -4درست مسا ( العقود المساماة ) فاي الفصال الصايفي  ,للعاام , 2010-2009
في جامعة عجمان – فرع الفجيرة .
ثالثا  :في جامعة الشارقة
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-1درست مادة (مسا ) مصادر االلت ام دير اإلرادية ( مدني  )2في كلية القانون
/جامعة الشارقة  ,في الكورس الخريفي للعام الدراسي  2010- 2009وكنت في
حينها محاضر فقط ( مساوع ) .
 -2درست مادة ( مسا ) الحقو العينية األصلية  ,في كلية القانون  /جامعة الشارقة
 ,في الكورس الخريفي للعام الدراسي  , 2009وكنت حينها محاضر ( مساوع ).
 -3درست مسا العقود المسماة  ,في الكورس الربيعي  ( 2010-2009متعاقد معه
)
 -4درست مسا

قانون اإلجراءات المدنية  ,في الكورس الربيعي 2010-209

(متعاقد معه )
 -5في الكورس الخريفي  , 2011-2010درست مسا ( قانون التنفيذ ) .
 -6وفي الكورس الخريفي  2011-2010درست مسا ( مصادر االلت ام اإلرادية)
.
 -7في الكورس الخريفي  2011-2010درست مسا ( أحكام االلت ام ) .
 -8حاليا ً الكورس الخريفي لعام  2014-2013أدرس المساقات ( الدخل لدراسة
القانون  ,قانون العمل (شعبتين) ,العقود المسماة (شعبتين) .
رابعاً :في جامعة الهاي الهولندية – فرع العراق ( في مدينة نينوى )
-1درست مسا ( القانون المدني ) لطلبة الماجستير الفرع الخاص في
جامعة من العام . 2009- 2007
-2درست مسا ( قانون المرافعات المدنية ) لطلبة الماجستير الفرع الخاص
في جامعة الهاي الدولية  ,من العام . 2009-2007
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-3درست مسا (القانون الدولي الخاص ) لطلبة الماجستير الفرع الخاص
,من العام 2009-2007
-4درست مسا ( القانون التجاري ) لطلبة الماجستير الفرع الخاص من
العام . 2009-2007

 خدمة المجتمع والمقاالت -1نشر مقال في مجلة المي ان  ،تصدر عن وزارة العدل اإلماراتية  ،العدد 186
لسنة  ، 2015الصفحة  ، 28وعنوان المقال ( آراء في الشفعة في قانون المعامالت
المدنية ) .
-2المشاركة في اللقاء التعريفي حول عمل مكتب االلت ام في جامعة الشارقة – الذي
ن مته كلية القانون –جامعة الشارقة يوم 2015-11-4
-3الحضور في يوم كلية القانون – لحقو اإلنسان  ،الذي ن مته كلية القانون –
جامعة الشارقة . 2015-12-10
-4المشاركة في البرنامب التدريبي الذي ن مه مرك التعليم المستمر والتطوير
المهني  /في جامعة الشارقة حول موضوع ( الن م واللوائح الجامعية في شؤون
الوظائف القيادية في الكليات )  ،خالل الفترة من  26-24من شهر نوفمبر ( )11لعام
. 2015
 -5المشاركة في البرنامب التدريبي ( طر التدريس الحديثة ) الذي ن مه (معهد
القيادة األكاديمية في التعليم العالي ) –جامعة الشارقة – الذي ن م خالال الفترة من
 18-16نوفمبر ( – )11لعام . 2015
-6المشار كة في البرنامب التدريبي المعنون ( المحاضرة الفعالة ) الذي ن مه معهد
القيادة االكاديمية في التعليم العالي  ،جامعة الشارقة  ،خالل الفترة  24-23من شهر
نوفمبر – . 2015 -11
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 -7المشاركة في ورشة العمل المعنونة ( قانون ممارسة المحاماة ) التي أقامها معهد
التدريب والدراسات القضائية في الشارقة يوم . 2015-10-22
-8المشاركة في ورشة العمل التي أقامها معهد التدريب والدراسات القضائية –
الشارقة – حول موضوع – التحكيم – الذي عقد يوم . 2015-10- 8
-9الحضور في الندوة العلمية ( العقد اإللكتروني – دراسة مقارنة ) التي عقدت في
معهد التدريب والدراسات القضائية ( في الشارقة ) يوم . 2015-10- 20
-10المشاركة في الندوة العلمية ( قانون السلطة القضائية في دولة اإلمارات العربية
) التي ن مها معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة  ،يوم . 2015-10-11
-11المشاركة في حضور جلسات المجلس اإلستتشاري إلمارة الشارقة  ،في جلسة
المجلس الرابعة من الفصل التشريعي الثامن  ،التي عقدت يوم الخميس
. 2014/12/11
-12المشاركة في حضور ندوة براءة االختراع المنعقدة في المعهد القضائي إلمارة
الشارقة ليوم . 2013-12-16
-13المشاركة في ندوة معهد الدراسات واالبحا /القضائية  ,الشارقة  ,2013حول
الملكية الفكرية .
-14المشاركة في ندوة معهد الدراسات واالبحا /القضائية
 ,حول جرائم االتجار بالبشر التي انعقدت في الشارقة  ,مقر المعهد  ,يوم
. 2013/12/26
-15نشر مقال في مجلة المعهد الصادرة عن معهد دبي القضائي بعنوان ( الحق
الشخصي خير من الحق العيني أحيانا ً ) العدد  16لسنة . 2013
-16مقالة بعنوان (األهلية في العقد الطبي وفق القانون الطبي رقم  10لسنة 2008
االتحادي )  ,منشورة في مجلة آفا علمية التي تصدر عن جامعة الشارقة الثامن
لسنة  , 2010ضمن مجلة المنبر الجامعي  ,العدد  71لسنة . 2010
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 -17المشاركة في القاء محاضرات في دورة التعليم المستمر التي ن متها كلية
الحقو في جامعة الموصل في الفصل الدراسي االول من العام  2013بعنوان (بي
وايجار اموال الدولة )التي القيت على عدد من منتسبي الدوائر الحكومية في
المحاف ة .
 -18الحضور في ندوة جرائم المخدرات التي عقدت في مبنى كلية القانون  ،جامعة
الشارقة  ،يوم 2016-5-15
 -19حضور المحكمة الصورية التي تم تن يمه في كلية القانون  ،جامعة الشارقة يوم
. 2016-5-16
 -18حضور الندوة التي القاها األستاذ البروفسور دايفيد كانت  ،حول موضوع
قواعد التحكيم  ،التي القاها في مبنى كلية القانون  ،جامعة الشارقة  ،يوم -4-5
.2016
 -19المشاركة في النداوة التي أقامتها كلية القانون يوم  2016-9-22حول عنوان ،
دور طبيب األسنان الجنائي ( الشرعي ) في كشف الجرائم  ،والتي أقيمت في مبنى
كلية القانون  ،جامعة الشارقة .
 -20المشاركة في النداوة التي أقامتها كلية القانون يوم  2016-11-10حول عنوان ،
االبتكار وحماية الملكية الفكرية في دولة اإلمارات  ،والتي أقيمت في مبنى كلية
القانون  ،جامعة الشارقة .
 -21المشاركة في ندوة كلية القانون التي أقيمت حول موضوع التعديالت األخيرة
على القانون المدني الفرنسي وتوهيراتها على القوانين العربية بتاريخ 2016-11-27
الساعة في مبنى الكلية .
 -22المشاركة في الندوة التي أقيمت في كلية القانون –جامعة الشارقة حول (اتفاقية
نيويورك وتطبيق القانون األجنبي) التي أقيمت بتاريخ .2106-12-8
 -23المشاركة بورقة عمل في ندوة إشكاالت وتوهير التعامل االلكتروني دراسة في
القانون الخاص  ،التي أقيمت في مبنى كلية القانون –جامعة الشارقة يوم -4-18
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 .2017بمداخلة عنوانها (المسؤولية المدنية لم ود خدمات التصديق وفق قانون
المعامالت والتجارة االلكترونية  ،رقم 1لسنة .) 2006

 -24المشاركة بالحضور في ندوة الدول النامية واألقل نمواً في فض المنازعات
التجارية في إطار من مة التجارة العالمية التي عقدت في مبنى كلية القانون –جامعة
الشارقة يوم .2017-4-20

 -25القاء محاضرة في جامعة الغرير /كلية القانون ،حول موضوع المقاولة في
قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ذلك الثالهاء الموافق  2017-5-9الساعة بعد
ال هر في مبنى جامعة الغرير.
ممارسة مهنة المحاماة
-1عملت في المحاماة منذ العام  1996ولغاية العام  2001وتوكلت في العديد من
الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية  ,ولدي العديد من القرارات القضائية التي تثبت
ذلك .
 -2وكيل عام مخول بالتفاوض عن مجموعة شركات لمعان التا العامة المحدودة ,
مجموعة شركات ذات نشاط تجاري وصيرفي واعمال مقاوالت واستيراد وتصدير
األشراف على رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه
-1رسالة الماجستير الموسومة ب (عقد التخار ) للطالاب احماد محماد صاديق  ,فاي
كلية الحقو  /جامعة الموصل  , 2013 ,وهي دراسة في القانون المدني
-2اطروحاااة الااادكتوراه الموساااومة ب (حماياااة المساااتهلك فاااي نطاااا النقااال الجاااوي)
.للطالب مدحت صالح  ,كلية الحقو  /جامعة الموصل .2013
 -3عقد اإلخصاب – جامعة الشارقة . 2014
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-4شرط المن من التصرف – جامعة الشارقة . 2015
-5ت احم الحقو المالية – جامعة الشارقة . 2015
-6أحكام اإلخالء في تشريعات دولة اإلمارت. 2016،
 -7المسؤولية المدنية عما يسقط من السماء 2017،
مناقشة اطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير ( خارج جامعتي –الموصل )
-1المساهمة في مناقشة اطروحة الادكتوراه فاي الجامعاة االمريكياة – لنادن  ,فاي عاام
 , 2011المعنونة ( الحماية المدنية لبرامب الحاسوب ) .
-2المساهمة في مناقشة رسالة الماجساتير ( ن رياة الابطالن والفسااد فاي عقاد الا وا
في قانون االحوال الشخصية )  ,نوقشت فاي جامعاة الساليمانية  /كلياة القاانون (شامال
العرا ) عام . 2009
-3المساهمة في مناقشة رسالة الماجستير ( الحقو دير المالية للا وجين الناشائة عان
عقد ال وا –دراساة مقارناة )  ,نوقشات فاي كلياة القاانون والسياساة  ,جامعاة صاال
الدين (اربيل ) شمال العرا . 2008
-4المساهمة في مناقشة رسالة الماجستير ( االفتراض القاانوني فاي قاانون المرافعاات
المدنيااة –دراسااة مقارنااة ) نوقشاات فااي كليااة القااانون والسياسااة /جامعااة صااال الاادين
(اربيل ) شمال العرا . 2008
-5الساهمة في مناقشة رسالة الماجستير ( االلت ام بضمان السالمة فاي عقاد الحضاانة
) نوقشت في كلية القانون /جامعة السليمانية  /شمال العرا . 2009
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االشتراك في مناقشات الماجستير والدكتوراه (في دولة اإلمارات) اآلتية :
-1عضو لجنة مناقشة  ،لرسالة الماجستير في القانون المدني عاام ، 2018-5-18
عنااوان الرسااالة (شاارط المنا ماان التصاارف)  ،مكااان المناقشااة جامعااة الشااارقة –
كلية القانون – فرع كلباء.
 -2عضو لجنة مناقشة ،لرسالة الماجستير فاي القاانون المادني فاي ،2017-5-18
في مبنى الكلية  ، M1كلية القانون  /جامعة الشارقة.
. -3المساهمة في مناقشة رسائل ماجستير فاي جامعاة الشاارقة وجامعاة عجماان ،
علااى ماادار الساانوات  2015-2012عاان (حمايااة المسااتهلك  ،اختراعااات العمااال ،
فصل العامل تعسفيا ً ).
 -5المساهمة في مناقشة رسالة الماجستير المعنونة ب ( الضرر المرتد في قاانون
المعامالت المدنية اإلماراتي) ،بتاريخ  2017-5-24فاي مبناى كلياة القاانون –
جامعة الشارقة .
 -6المسااهمة فااي مناقشااة أطروحااة الاادكتوراه ( المسااؤولية المدنيااة عاان األضاارار
النووية – دراسة تحليلياة مقارناة ) فاي مبناى كلياة القاانون  ،جامعاة الشاارقة ،
قاعة البخاري. m1 ،
اللجان العلمية واالدارية:
اوال ً  :في جامعة الشارقة
رئيس لجان
 رئيس لجنة ت لم أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة الشارقة للعام .2015-2014-

رئيس اللجنة االمتحانية في كلية القانون –جامعة الشارقة للعام .2015-2014

-

رئيس لجنة اإلرشاد األكاديمي في كلية القانون – جامعة الشارقة . 2016 ،

16

 رئيس لجنة دراسة الملفات المتقدمين لوظيفة أستاذ مساعد في القانون المدني فيجامعة الشارقة – فرع الذيد  ،بموجب القرار رقم  28للعام ، 2016-2015
رئيس قسم القانون الخاص .
-

رئيس لجنة فحص طلبات التوظيف األكاديمي في قسم القانون الخاص لدرجة
القانون المدني ،للعام .2017-2016

 رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة  ,لكلية القانون /جامعة الشارقة  /فرعخورفكان بموجب القرار رقم  19للعام  , 2010-2009الصادر من عمادة كلية
القانون في . 2010/4/ 25
 رئيس لجنة اإلرشاد األكاديمي للطلبة للعام  2011-2010لفرع كلية القانون فيخورفكان  ,بموجب القرار رقم  , 24الصادر من عمادة كلية القانون في الشارقة
2010/10/17
ب-عضوية اللجان
 عضو المجلس االستشاري األكاديمي لجامعة الشارقة للعام . 2015-2014 عضو المكتب االستشاري لكلية القانون .2017-2016-

عضو اللجنة العلمية في مؤتمر قضايا قانونية معاصرة الثاني  ،الذي أقامته
كلية القانون  ،جامعة الشارقة يومي  26-25من شهر نوفمبر لعام . 2015

 عضو لجنة فحص طلبات التوظيف في كلية القانون – جامعة الشارقة -2016 ، 2017للمتقدمين في القسم الخاص  ،بموجب قرار القسم رقم  27في -3-13
.2017
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-

عضو لجنة أعداد ملف االعتماد األكاديمي لبرنامب الماجستير في القانون الجاوي
والفضائي في كلية القانون –جامعة الشارقة . 2016

 عضو لجنة إعاادة الن ار فاي أدوات قيااس مخرجاات الماجساتير والادكتوراه للعاام. 2016-2015

 عضو اللجنة العلمية للمتلقى الدولي الثاني لمؤتمر ( الن ام القاانوني للعقاار ودورهفااي تنميااة وترقيااة االسااتثمار ) الااذي ن متااه كليااة القااانون فااي جامعااة الجياللااي بااو
نعامة – خميس مليانة ( الج ائر ) للفترة من  28- 27أفريل للعام . 2016

 عضاااو لجناااة دراساااة ملفاااات المتقااادمين لجاااائ ة تكاااريم أعضااااء هيئاااة التااادريسالمتمي ين في الكلية للعام الجامعي . 2016-2015
 عضاااو لجناااة أعاااداد تقاااويم المخرجاااات التعليمياااة لبرناااامب البكاااالوريوس للعااااماالكاديمي  2017-2016بموجب القرار المرقم . 2016-5-16
 عضو لجنة الخطة االستراتيجية لكلية القانون -جامعاة الشاارقة ، 2017 /بموجابالقرار رقم  8لسنة -16
 عضو لجنة المكتبات في كلية القانون – جامعة الشارقة . 2016 عضو لجنة االعتماد األكاديمي ألعداد ملف االعتماد لكلية القانون . 2016 ، -عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية . 2016
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 عضو مجلس الدراسات العليا على مستوى الجامعة . 2016عضو اللجنة االمتحانية , 14-13وعضو اللجنة االجتماعياة  ,كلياة القاانون  ،جامعاة
الشارقة .
 عضو اللجنة األمتحانية للعام  ,2010-2009لفرع كلية القاانون فاي خاور فكاان –جام الشارقة  ,بموجب نفس القرار السابق .
 عضو لجنة التادريب العملاي للطلباة للعاام  , 2010-2009لفارع كلياة القاانون فايخورفكان .
 عضااو لجنااة اإلرشاااد األكاااديمي للعااام  , 2010-2009لطلبااة كليااة القااانون فاارعخور فكان.
 عضااو اللجنااة التحقيااق فااي مخالفااات الطلبااة فااي كليااة القااانون فاارع خورفكااان ,بموجب القرار رقم  22للعام  , 2011-2010الصادر من عمادة كلياة القاانون فاي
الشارقة بتوريخ . 2010/10/17
 عضو اللجنة االمتحانية لطلبة كلية القانون فارع خورفكاان  ,بموجاب القارار رقام 21الصادر من عمادة كلية القانون  ,في . 2010/10/17
 عضو لجنة إنجاز ملف اعتماد برنامب الماجستير في القانون الجوي والفضاائي-16. 17
اللجان في جامعة الموصل -كلية القانون ( العراق )
 -1رئيس لجنة أسكان الطلبة في العرا

للعام . 2008

-2عضو اللجنة االمتحانية في العرا منذ العام  2001الى العام . 2008
-3عضو لجنة االرشاد التربوي للطلبة في العرا

لعام . 2001

-4عضو لجنة الدراسات العليا 2006الى  2007في العرا
-5عضو لجنة تقويم رسائل الماجستير  2007في العرا .
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.

-6عضو اللجنة العلمية في فرع القانون الخاص  , 2013-2012كلية الحقاو جامعاة
العرا .
المؤتمرات والنشاطات البحثية االخرى
 المشاركة في مؤتمر الفضاء الذي أقامته ،كلية القانون –جامعة الشارقة للفترة مان ،2017/2/23-22بصفة رئيس جلسة.
 المشاركة في مؤتمر الفضاء  ،الذي ن متاه هيئاة الطياران المادني ووكالاة الفضااءفي اإلمارات  ،وذلك في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي لعام . 2016
-1المشاااركة فااي مااؤتمر قضااايا قانونيااة معاصاارة الااذي أقامتااه كليااة القااانون  /جامعااة
الشااارقة فااي الفتاارة ماان  26-25نااوفمبر لعااام  2015بورقااة عماال بعنااوان ( مسااؤولية
المطور العقاري في القانون القطري )
 -2المشاركة في ماؤتمر كلياة القاانون – جامعاة بنهاا  ,فاي جمهورياة مصار العربياة
لعام  , 2010ببحن في بعنوان ( عالقة الساببية فاي المساؤولية المدنياة الناشائة عان
أضرار الهاتف المحمول ) دراسة تحليلية .
-3المشاااركة فااي مااؤتمر كليااة القااانون جامعااة الموصاال حااول البيئااة الااذي اقاايم عااام
 , 2009في الموصال  /العارا  2009ببحان عنواناه (مشاكالت المساؤولية المدنياة
عن التلو /البيئي) .
 -4المشاااركة ( بالحضااور فقااط ) فااي مااؤتمر كليااة القااانون –جامعااة الشااارقة لعااام
 2011حول الملكية الفكرية .
-5المشاركة في مؤتمر كلية القانون جامعة عجمان لعاام  2011حاول الملكياة الفكرياة
ببحن عنوانه ( الموازنة باين حاق المؤلاف وحاق المتعاقاد معاه وحاق الغيار فاي إطاار
برامب الحاسوب ) .
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-6المشاركة في الندوة العلمية حول إشكاالت وتوهير التعامل االلكتروناي ،التاي عقادت
فااي جامعااة الشااارقة – كليااة القااانون بتاااريخ 2017-4-18 ،وكااان عنااوان المداخلااة(
المسااااؤولية المدنيااااة لماااا ود خاااادمات التصااااديق وفااااق قااااانون المعااااامالت والتجااااارة
االلكترونية رقم  1لسنة .)2006
-7المشااااركة فاااي نااادوة االتجاهاااات الحديثاااة فاااي قاااانون العقوباااات االتحاااادي المعااادل
بالمرسوم بقانون رقم  7لسنة  ، 2016التي عقدت يوم األهناين الموافاق ، 2017-5-8
في مبنى كلية القانون – جامعة الشارقة.
عضوية مجالت علمية لتحكيم البحوث :
 عضااو لجنااة التحكاايم الاادائم لمجلااة الحقااو – مجلااس النشاار العلمااي – الكوياات –بموجاب الخطاااب الصااادر ماان رئاايس تحرياار رقاام الكتاااب  1507فااي -12-16
. 2015
 تحكيم بحو /للترقية  ،لجامعة مؤتة – األردن  ،بتاريخ . 2016-11-24اوالً  :تقييم البحوث الداخلية :
تقييم هال /بحو /قدمت للمشاركة فاي ماؤتمر كلياة القاانون جامعاة الشاارقة ( قضاايا
قانونية معاصرة ) الذي عقد يومي  2015/11/ 26-25والبحو /هي:
-1ن رية الجحود المبستر للعقد وضرورة تقنينا في القوانين العربية .
 -2التعويض دير النقدي عن األضرار النووية .
 -3االحكام العامة لن ام الملكية المشتركة في القانون اإلماراتي .
ثانيا ً  :التقييم البحوث الخارجي
 -1تقييم بحن لمصلحة مجلة العلاوم القانونياة  ،مجلاة علمياة محكماة تصادر عان كلياة
القانون  /جامعة عجمان  ،عنوان البحن ( المسؤولية المدنية لمن هم في حكام الطبياب
في القانون الفرنسي ) رقم البحن  ، )0134 ( ،بتاريخ -26أكتوبر – . 2015
 -2تقييم بحن لكلية اإلمام مالك – في دبي فاي  ، 2015-12-8عناوان البحان ( القاوة
المل مة التفا التحكيم وأهر اإلخالل بها ) .
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 -3تم اختياري من قبل للمجلس العلمي لالنضامام الاى قائماة محكماي مجلاة الحقاو ،
بموجااب الكتاااب الماارقم  1507الصااادر عاان رئاايس تحرياار الملجااة بتاااريخ -12-16
. 2015
-4تحكيم بحن لمعهد الدراسات القضائية /الشارقة  ،بموجاب كتاابهم المارقم  4فاي -1
 ، 2016-11وعنااوان البحاان هااو (المسااؤولية الموضااوعية القائمااة علااى الضاارر فااي
مجال المعلوماتية –دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي) .
 -7تقييم بحن بعنوان ( االنعكاسات القانونية لتنفياذ البحان الطباي علاى اإلنساان )
حسب كتاب التكليف من مجلة كلياة إلماام مالاك فاي دباي ( المعياار) والماؤر
في .2016/12/6
 -8تقييم بحن بعناوان( عقاد الا وا وطار إبراماه علاى شابكة اإلنترنات) حساب
كتاااب التكليااف ماان مجلااة كليااة إلمااام مالااك فااي دبااي ( المعيااار) والمااؤر فااي
.2107/2/22
عضوية الجمعيات والنقابات :
 عضو جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين . 2017 عضو نقابة المحامين العراقيين منذ العام . 2001- 1996 عضو المكتب االستشاري لكلية الحقو جامعة الموصل منذ العام 2006- 2001 عضو نقابة المعلمين العراقيين العام . 2009 عضو إتحاد الحقوقيين العراقيين لعام . 2014/2013أنتهى بحمد هللا وفضله .
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