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ثانياً-المؤهالت العلمية:

 -دكتوراه في القانون المدني /جامعة نانت فرنسا1994 ،م ،بتقدير مشرف جداً ( ،عنوان أطروحة

الدكتوراه :تفريد تعويض الضرر الجسدي في المسئولية المدنية الالعقدية ،دراسة مقارنة في القانونين

الفرنسي والعراقي).

 ماجستير في القانون المدني ،جامعة بغداد1986 ،م ( عنوان رسالة الماجستير :األوضاع الظاهرةومدى حمايتها في القانون العراقي والمقارن) .ال يوجد تقدير بحسب النظام.
 بكالوريوس في القانون ،جامعة بغداد1982 ،م ،بتقدير جيد جداً ( ،ترتيب األول على الدفعة).ثالثاً -الرتبة العلمية الحالية :أستاذ منذ 2008م

رابعاً -الخبرات األكاديمية واإلدارية:

 مساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع وعميد كلية المجتمع ،جامعة الشارقة 2016 ،مستمر. أستاذ ،جامعة الشارقة 2008 ،مستمر. أستاذ مشارك ،جامعة الشارقة.2008- 2001 ، -أستاذ مشارك ،جامعة قطر.2001 ،

 أستاذ مساعد ،جامعة قطر.2001-1998 ، أستاذ مساعد ،جامعة اليرموك األردنية.1998-1994 ، عميد كلية القانون لدورتين ،جامعة الشارقة.2014-2008 ، رئيس قسم القانون الخاص ،جامعة الشارقة.2008-2006 ،2005-2004 ،خامساً -اإلنتاج العلمي:

أ -األبحاث المنشورة ( أو المقبولة للنشر) في مجالت علمية محكمة.
1- A la recherche du fondement de la réparation pour bruit d´avion, European
Journal of Social Sciences.(A joint paper in French) , Vol.54-No 2 February,
2017,pp.182-216.
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2- La qualification juridique des contrats d´affrètement et du transport maritime
en droit musulman et en droit positif français),Neptunus,e.revue, Centre de
Droit Maritime et Oceanique, Universite de Nantes-Francem vol.22,2016,2
 -3اإلتجاهات الحديثة للمسؤولية عن الفعل الضار ،دراسة نقدية مقارنة في القانونين اإلماراتي والقطري في
ضوووت تطووورات المسووؤولية فووي القووانون الفرنسووي ،منشووور فووي مجلووة الش وريعة والقووانون ،جامعووة اإلمووارات
العربية المتحدة،ع ،71س ،31يوليو 2017م.

 -4ض وومانات الرض ووا الح وور للمس ووتهلك ف ووي عقو وود اإلس ووتهالك المبرم ووة خ ووارج المش ووروعات التجاري ووة -د ارس ووة
مقارنة ،مقبول للنشر بتاريخ  ،2015/5/1مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 -5ضوومانات الرضووا الحوور للمسووتهلك فووي عقووود اإلسووتهالك المبرمووة عوون بعوود -د ارسووة مقارنووة ،مقبووول للنشوور
بتاريخ  ،2015/5/1مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 -6ضمان الضرر األدبي الناجم عن اإلصابات الجسدية ،المجلة المغربية لالقتصاد والقانون المقارن ،كلية
العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية ،جامعة القاضي عياض ،م اركش ،المغرب ،ع .2015 /53
 -7ضوومانات العاموول فووي التعووويض عوون إصووابات العموول فووي القووانون اإلم وواراتي .مجلووة الباحووا للد ارسووات
األكاديمية ،العلوم القانونية والسياسية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،ع ،4ديسمبر .2014

 -8موضوعية ضمان الضرر ،دراسة مقارنة مجلة الحقوق ،جامعة البحرين ،المجلد  /11العدد2014/1م.
 -9حووق المسووتهلك فووي الحصووول علووى الحقووائق ( المعلومووات والبيانووات الصووحيحة عوون السوولع والخوودمات)،
د ارسووة مقارنووة فووي القووانونين اإلموواراتي والبحرينووي .مجلووة المفكوور ،مجلووة علميووة متخصصووة فووي الحقوووق
والعلوم السياسية ،كلية الحقوق ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،ع ،8نوفمبر 2012م.
 -10تأمالت في أحكام ضمان الفعل الضار في قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحودة.
مجلووة الفك وور ،مجل ووة علمي ووة متخصص ووة ف ووي الحق وووق والعل وووم السياس ووية ،كلي ووة الحق وووق ،جامع ووة بس ووكرة،
الجزائر ،ع/7نوفمبر2011م.
 -11العالقة بين وكاالت السياحة والسفر وعمالئها  ،الطبيعوة القانونيوة ،اإلبورام ،التنفيوذ والمسوؤولية المدنيوة.
مجلة الحقوق ،جامعة الكويت ،ع ، 3س.2007/ 31

 -12األساس القانوني إللتزام المؤمن له بتقديم المعلومات ،دراسة نقدية في قوانون التوأمين الفرنسوي وقوانون
المعامالت المدنية اإلماراتي .مجلة الحقوق،جامعة الكويت،ع ،1س.2007 / 31
 -13تطوووير نظووام التعووويض عوون إصووابات العموول بووين الترقيووع والحلووول الجذريووة .مجلووة الشوريعة والقووانون ،
جامعة اإلمارات ،ع، 31س.2007، 21

 -14التزام المحتورف بتزويود المسوتهلك بالمعلوموات ،د ارسوة فوي القوانونين الفرنسوي واإلمواراتي ،مجلوة الحقووق
للبحوا القانونية واإلقتصادية جامعة اإلسكندرية ع ،2س 2007م.
 -15أسوومات النطوواق عل ووى الشووبكة العالميووة للمعلوماتي ووة ( االنترن ووت)  ،المفه وووم والنظ ووام الق ووانوني  ،د ارس ووة
مقارنة .مجلة الشريعة والقانون  ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة  ،س  ، 20ع .2006 ، 25
-16
-17

الوفات ( الدفع ) اإللكتروني .مجلة الحقوق،جامعة البحرين  ،المجلد  ، 3العدد ،1يناير  2006م.

مالحظات نقدية علوى الكتوابين األول والثواني المنظموين لزلت ازموات(الحقوق الشخصوية) والعقوود مون

ق ووانون المع ووامالت المدني ووة لدول ووة اإلمو وارات العربي ووة المتح وودة .مجل ووة الشو وريعة والق ووانون  ،كلي ووة الشو وريعة
والقانون ،جامعة اإلمارات ،السنة ( )19العدد (.2005 ،)23
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-18

مباح ووا ف ووي أس وواس المس ووئولية ع وون الفع وول الض ووار ف ووي الق ووانون اإلم وواراتي وفقو واً ألص وووله م وون الفق ووه

اإلسووالمي ( د ارسووة مقارنووة ) .مجلووة حقوووق حل ووان للد ارسووات القانونيووة واالقتصووادية  ،جامعووة حل ووان ،
العدد ( ، )13أغسطس -ديسمبر  2005م.

 -19المهنو ووي ،المفهو وووم واإلنعكاسو ووات القانونيو ووة .مجلو ووة الحقو وووق للبحو وووا القانونيو ووة واإلقتصو ووادية  ،جامعو ووة
اإلسكندرية ع ، 1س 2003م .
-20

رجوووع المووؤمن علووى الغيوور المسووئول عوون الضوورر ،د ارسووة فووي القووانونين الفرنسووي واإلموواراتي .مجلووة

الحقوق للبحوا القانونية واإلقتصادية  ،جامعة اإلسكندرية ،ع  ، 1السنة  2002م .

-21

المس ووئولية المدني ووة ع وون األضو ورار البيئيو ووة فوووي ض وووت أحكو ووام الفعو وول الضو ووار فو ووي القوووانونين األردنو ووي

والفرنسي .مجلة المنارة،جامعة آل البيت ،المجلد الخامس  ،ع2000، 2م.
 -22الضوورر وتعويضووه وفووق أحكووام الفعوول الضووار فووي القووانون الموودني األردنووي وقووانون المعووامالت المدنيووة
اإلماراتي ،دراسة في ضووت قواعود الفقوه اإلسوالمي ،مجلوة األمون والقوانون كليوة شورطة دبوي  ،س  ، 6ع

 ، 2يوليو 1998م.
-23

الفعوول غيوور المشووروع ( اإلض ورار) كأسوواس للمسووئولية المدنيووة فووي الفقووه اإلسووالمي والقووانون الموودني

األردني .مجلة المنارة  ،جامعة آل البيت األردنية ،الومجلد الوخامس،ع ، 2تموز 1997م.
 -24الموووطن الوودولي فووي التش وريع المقووارن ،مجلووة د ارسووات ،الجامعووة االردنيووة ،المجلوود ،24ع  ، 2كووانون
األول .1997

 -25التعووويض العقووابي  ،د ارسووة مقارنووة ،مجلووة أبحوواا اليرموووك  ،جامعووة اليرموووك األردنيووة  ،المجلوود ،13
ع1997 ،4م.
-26

سلطة القاضي التقديرية إزات طلب الفسوخ لعودم التنفيوذ ،مجلوة العلووم القانونيوة كليوة القوانون ،جامعوة

بغداد ،المجلد الثامن ،ع 1989 ، 2، 1م.
ب -أبحاث المؤتمرات والندوات العلمية:

 -1المعوالم األساسوية لتجربوة إموارة دبوي فوي مجوال التطووير العقواري ،د ارسوة قانونيوة .موؤتمر النظوام القوانوني
للعقار ودوره في التنمية وترقية االستثمار ،جامعة خميس مليانة ،الجزائر 28-27 ،ابريل .2016

 -2حووق المسووتهلك فووي الرجوووع عوون العقوود فووي القووانون المقووارن وموودى الحاجووة لتقريوره فووي القووانون اإلموواراتي،
مؤتمر قضايا قانوية معاصرة الثاني ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 26-25 ،نوفمبر .2015
 -3المسووؤولية المدنيووة لمشووغل المنشووأة النوويووة بموجووب المرسوووم اإلتحووادي رقووم ( )4لعووام 2012م فووي شووأن
المسووؤولية المدنيووة عوون األض ورار النوويووة .وقووائع مووؤتمر الطاقووة بووين القووانون واإلقتصوواد ،كليووة القووانون،

جامعة اإلمارات2013 ،م.

 -4اإلتجاهات العامة لضمان األضرار النووية البيئية في القوانون اإلمواراتي ،موؤتمر النظوام القوانوني لحمايوة
البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري ،كلية الحقووق والعلووم السياسوية ،جامعوة  8مواي،1954
قالمة ،الجزائر.

 -5إشو ووكاالت قو ووانون المعو ووامالت المدنيو ووة اإلمو وواراتي ،عيو وووب الصو ووياغة وتعو وودد المرجعيو ووات .مو ووؤتمر قو ووانون
المعامالت المدنية بين األصالة والمعاصرة ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 2013م.
 -6دور القضات في تطوير قواعد ضمان الفعل الضار في القانون اإلماراتي .وقائع مؤتمر دور القضات في
الخصومة ،وحدة الهدف وتعدد األدوار ،كلية الحقوق-جامعة بيروت العربية ،فبراير 2010م.
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 -7ضمانات العامل في التعويض عن إصابات العمل في القانون اإلماراتي ،منشور في كتاب بحوا الندوة
العلمية ( إضاتات على قانون العمل اإلتحادي رقم  8لسنة  ،) 1980إصدارات جامعوة اإلموارات ،كليوة
القانون2008م.

 -8مس ووئولية الطبي ووب المهني ووة ف ووي الق ووانون الفرنس ووي .م ووؤتمر المس ووؤولية المهني ووة ،جامع ووة بي ووروت العربي ووة،
 2000م ،ومنشور في المجموعة التخصصية للمهنيين ،مكتبة الحلبي الحقوقية ،بيروت2000 ،م.
ج -الكتب المنشورة:

 -1الموووجز فووي شوورر مصووادر االلت وزام فووي ق وانون المعووامالت المدنيووة االتحووادي ،مكتبووة الجامعووة -الشووارقة،
مؤلف مشترك.2015 ،
 -2عقوود المقاولووة فووي قووانون المعووامالت المدنيووة لدولووة اإلموارات العربيووة المتحوودة ،مكتبووة الجامعووة -الشووارقة،
.2015

 -3أحكووام قووانون تنظوويم عالقووات العموول اإلتحووادي رق ووم  8لسوونة  1980وتعديالتووه ،مؤل ووف مشووترك ،مكتبووة
الجامعة ،إثرات للنشر والتوزيع ،الشارقة-عمان.2012 ،
 -4الم وودخل لد ارس ووة الق ووانون .مؤل ووف مش ووترك ،مكتب ووة الجامع ووة ،إثو ورات للنشو وور والتوزيوووع ،الشو ووارقة-عموووان،
2011م.

 -5المصادر اإلرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلمواراتي ،مؤلوف مشوترك ،مكتبوة الجامعوة ،إثورات
للنشر والتوزيع ،الشارقة-عمان.2011 ،
 -6المصادر غير اإلرادية لاللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي وفقاً ألصوله من الفقه اإلسالمي.
مكتبة الجامعة ،إثرات للتنشر والتوزيع ،الشارقة-عمان.2010 ،

 -7أحكام العقود المسماة في قانون المعامالت المدنيوة لدولوة اإلموارات العربيوة المتحودة  ،الجوزت األول ،عقود
البيووع .ط ، 1دار وائوول للنشوور ،عمووان -األردن  ،2005 ،ط ،2آفوواق مشوورقة ناشوورون ،الشووارقة-عمووان
2011م /ط ،3مكتبة الجامعة ،الشارقة.2015 ،
 -8شرر القانون المدني األردني  ،مصادر الحقوق الشخصية ( االلت ازموات)  /د ارسوة مقارنوة .مكتبوة الفجور،
إربد -األردن  ،1997 ،ثم دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،عدة طبعات.

 -9شرر القانون المدني األردني  ،العقود المسماة  ،في المقاولة ،الوكالة  ،الكفالة .دارالثقافة للنشر والتوزيع
عمان -األردن .1996 ،
سادساً -المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية.

 -1مؤتمر النظام القانوني للعقار ودوره في التنمية وترقية االستثمار ،كلية الحقوق ،جامعة خميس مليانة،
الجزائر 28-27 ،أبريل  ،2016ببحا قدم في الجلسة اإلفتتاحية ،ورئاسة جلسة من جلسات المؤتمر.
 -2مؤتمر قضايا قانوية معاصرة الثاني ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 26-25 ،نوفمبر  ،2015ببحا
ورئيس الجلسة اإلفتتاحية.

 -3مؤتمر التنمية البشرية بين الواقع والطمور ،جامعة التنمية البشرية ،السليمانية ،العراق ،فبراير 2014م.
بورقة عمل.
 -4مؤتمر النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري .كلية الحقوق ،جامعة 8
ماي  ،9145قالمة ،الجزائر 10-9 ،ديسمبر ،2013 ،ببحا ورئيس الجلسة اإلفتتاحية.
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 -5مؤتمر الطاقة بين القانون واإلقتصاد ،كلية القانونن جامعة اإلمارات 8-6 ،مايو ،2013ببحا.
 -6مؤتمر قانون المعامالت المدنية بين األصالة والمعاصرة ،كلية القانون ،جامعة الشارقة،28-27 ،
فبراير  ، 2013ببحا ورئيس الجلسة االفتتاحية.

 -7مؤتمر الشريعة والقانون ،جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية 7-6 ،مارس2012م .ببحا ،متحدا
رئيس ،مع جائزة مالية تقديرية.
 -8مؤتمر تأمالت في قانون المعامالت المدنية بعد مرور ربع قرن على صدوره في ضوت مستجدات
العصر ،معهد دبي القضائي ،مارس  ،2011ببحا.

 -9مؤتمر قواعد اإلستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات،
 27-25ابريل ،2011رئيس جلسة.
 -10مؤتمر دور القضات في الخصومة ،وحدة الهدف وتعدد األدوار ،كلية الحقوق -جامعة بيروت
العربية .فبراير 2010م ،ببحا.

 -11ندوة إضاتات على قانون العمل اإلتحادي رقم( )8لسنة  1980في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية 25-24 .نوفمبر  ،2008ببحا وئيس جلسة.
 -12مؤتمر أصول النظام الجنائي اإلسالمي ومنهجه في حفظ المدنية ،كليتا القانون والشريعة -جامعة
الشارقة 25-23 ،مايو  ،2008تنظيم ورئاسة جلسة.
 -13ندوة حماية المستهلك ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية 24-23 ،أكتوبر ،2007ببحا.
 -14ندوة الحماية الشرعية والقانونية للمستهلك ،جمعية الحقوقيين اإلماراتية 4 ،مارس ،2007بورقة علمية.
 -15المؤتمر األول للطب والقانونن مركز اإلمارات الدولي للقانون 17-16 ،أبريل  ،2006بورقة علمية.
 -16ندوة حقوق المرضى والمسؤولية عن األخطات الطبية .كلية الحقوق ،جامعة السلطان قابوس ،عمان،
/11-9أبريل  ،2006بورقة علمية.

 -17مؤتمر الجوانب القانونية واألمنية لصناعة السياحة ،كلية شرطة دبي 5-3 ،أبريل  ،2006ببحا.
 -18مؤتمر القانون والكمبيوتر ،كلية القانون ،جامعة اليرموك االردنية13-12 ،يوليو  ،2004ببحا.
 -19الندوة الدولية األولى للتأمين والقانون ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 15-14 ،مايو  ،2003ببحثين،
أحدهما مشترك  +تنظيم.
 -20مؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات
العربية المتحدة 12-10 ،مايو  ،2003ببحا.

 -21حلقة نقاشية بعنوان ( مشروع قانون األحوال الشخصية ،دراسة تحليلية نحو رؤية مشتركة) ،المجلس
األعلى لشؤون األسرة ،قطر 23-22 ،يناير 2001م ،بورقة علمية.
 -22مؤتمر مسئولية المهنيين ،كلية الحقوق ،جامعة بيروت العربية 5-3 ،أبريل  ،2000ببحا.

 -23حلقة عمل التشريعات البيئية في األردن والمسئولية عن التلوا ،جمعية البيئة األردنية ،مؤسسة
فريدريش ناومان األلمانية 22-20 ،مايو  ،1995بورقة عمل.
سابعاً -المشاركة في الحلقات النقاشية:

 -1حلقة نقاشية بعنوان ،الدية ،طبيعتها وأحكامها ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 22 ،مارس  .2007تنظيم
وادارة النقاش.
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 -2حلقة دراسية ( مالحظات حول قانون اإلجراتات المدنية اإلتحادي نحو تبسيط إجراتات التقاضي).
كلية القانون -جامعة الشارقة 14 ،أكتوبر  ،2003تنظيم وادارة النقاش.
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حلقة دراسية عن ( تقارير تقييم األدات الوظيفي ) ،كلية القانون-جامعة الشارقة 5 ،فبراير.2003

تنظيم وادارة النقاش.

 -4حلقة دراسية ،تبعات الشيك بدون رصيد بين المسئولية الجزائية المدنية ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 3نوفمبر  ،2002تنظيم الحلقة وادارة النقاش.
 -5مؤتمر مدى مواتمة التشريع الوطني في دولة اإلمارات العربية مع النظام األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية .كلية القانون ،جامعة الشارقة 11-10 ،فبراير  ،2007تنظيم.

 -6مؤتمر مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،بالتعاون مع معهد التدريب
والدراسات القضائية االتحادي وشركة االتصاالت المتحدة دو 27-26 ،نوفمبر  ،2007تنظيم.
 -7ندوة القانون الدولي اإلنساني ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 23 ،نوفمبر  ،2006تنظيم.

 -8ندوة العدالة الجنائية في اإلسالم ،كلية القانون ،جامعة الشارقة 3 ،ابريل  ،2006تنظيم.
 -9ندوة ومعرض السالمة المرورية ،كلية القانون-جامعة الشارقة بالتعاون مع إدارة شرطة الشارقة،
 15-13مارس  ،2006تنظيم.
 -10حلقة نقاشية عن مشروع قانون األحوال الشخصية القطري بعنوان ( األسرة بين الواقع والطمور)،
المجلس األعلى لشؤون األسرة في دولة قطر 23-21 ،يناير .2001
ثامناً -تقويم اإلنتاج العلمي والبحثي.

أ -تقويم اإلنتاج العلمي ألغراض الترقية.

 -1ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة الزيتونة األردنية الخاصة ،األردن 2016م.
 -2ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،األردن.2016 ،
 -3ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة مؤتة ،األردن.2016 ،

 -4ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة الملك عبدالعزيز ،السعودية.2015 ،
 -5ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة العربية األمريكية ،جنين ،فلسطين.2014 ،
 -6ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية ،األردن.2014،

 -7ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة الشرق األوسط الخاصة ،األردن.2014 ،
 -8ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة آل البيت األردنية.2014 ،
 -9ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة اإلسرات الخاصة ،األردن.2013 ،
 -10ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية2013 ،م.
 -11ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة فيالدلفيا األردنية.2012 ،
 -12ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة اليرموك األردنية.2012 ،

 -13ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة المملكة ،البحرين.2012 ،
 -14ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ ،جامعة ذي قار العراقية.2012 ،
 -15ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة العلوم التطبيقية2011 ،م.
 -16ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية.2012 ،
 -17ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية.2011 ،
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 -18ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،الجامعة األردنية.2011 ،
 -19ترقية عضو هيئة تدريس إلى درجة أستاذ مشارك ،جامعة البحرين.2010 ،
-

ب-

تقويم الكتب والرسائل الجامعية واألبحاث العلمية .

مقاربات جديدة لحماية البيئة في الدول العربية بموجب قانون الطاقة النووية ،مجلة اآلداب والعلوم

اإلجتماعية ،جامعة السلطان قابوس /سلطنة عمان.2017 ،

-

قواعد العمل الطبي وقيام المسؤولية الطبية ،دراسة فقهية وقانونية ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين.2017 ،

-

الحبس التنفيذي في ظل نظام التنفيذ السعودي ،مجلة كلية القانون الكويتية.2016 ،

-

وظائف حسن النية في قانون المعامالت المدنية االماراتي رقم ( )5لسنة  ،1985دراسة مقارنة ،مجلة كلية

-

القانون الكويتية.2016 ،

ح قوق الطفل ذات الصبغة الشخصية بين القانون القطري واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،الصندوق

القطري لألبحاا.2016 ،
-

القواعد الخاصة بتوثيق التوقيع االلكتروني في قانون المعامالت االلكترونية السوداني لسنة ،2007مجلة
العلوم الشرعية والقانونية،جامعة الشارقة.2016 ،

-

التحكيم في منازعات التأمين ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية ،جامعة الشارقة.2016 ،

دفوع دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون اإلنجليزي ،مجلة الشريعة والقانون،
جامعة اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،

-

كتاب الوجيز في أحكام الحقوق العينية األصلية في القانون اإلماراتي ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
.2015

-

فكرة الملك العام في مجال حقوق المؤلف ،مجلة الحقوق ،جامعة الكويت.2015 ،

-

ضوابط تشغيل الحدا في اتفاقيات منظمة العمل العربية والنظام السعودي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة
اإلمارات العربية المتحدة.2015 ،

-

البنات على أرض الغير في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني المصري ،دراسة مقارنة،

-

تطبيق الملكية القانونية والملكية النفعية في التمويل اإلسالمي ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية-جامعة

مجلة العلوم القانونية ،جامعة عجمان.2015 ،
الشارقة2015 ،م.

-

األحكام المتعلقة بتعارض األثر الرجعي مع حق الغير في القانون المدني ،مجلة جامعة الحدود الشمالية،
السعودية.2015 ،

التنظيم القانوني للتمويل اإلسالمي العقاري ،دراسة تطبيقية على التنظيم القانوني لتمويل المساكن في دولة

اإلمارات العربية المتحدة ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية-جامعة الشارقة2015 ،م.
-

كتاب الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية وفقاً ألحكام قانون المعامالت المدنية رقم  5لسنة ،1985

-

ا لوعد بالتفضيل في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي (دراسة مقارنة) ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية-

جامعة عجمان.2015 ،

جامعة الشارقة2015 ،م.
-

المسؤولية العقدية لمنتج الدوات في النظام القانوني االتحادي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت،
.2015
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-

المسؤولية الجزائية عن اإلعتدات على البيانات الشخصية االلكترونية ،دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية
والقانون .أطروحة دكتوراه ،الجامعة االسالمية العالمية ماليزيا2014 ،م.

 الضَّمانات في نشاط التَّرقية العقارية بعد االستالم ِّالنهائي للمشروع العقاري ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين،
.2014

 دور إ اردة المشرع في تفسير النصوص القانونية ،مجلة الشريعة والقانونن جامعة اإلمارت.2014 ،موقف القانون المدني األردني من نظرية الوفات مع الحلول ،دراسة تحليلية تقييمية ،مجلة الدراسات
االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس2014 ،م.

 الجوانب القانونية للعقد المبرم بين شركات استضافة المواقع اإللكترونية والعمالت دراسة في التشريعاإلماراتي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت2014 ،م.
 اتجاه القضات الفرنسي نحو التوسع في مفهوم المسؤولية عن فعل الغير دون التقيد بالحاالت الخاصة( دراسة تشمل مسؤولية األندية الرياضية ورابطة المشجعين وغيرهم عن فعل الغير) ،مجلة العلوم القانونية،

جامعة عجمان.2014 ،

 كتاب المسؤولية الشرعية والقانونية عن األعمال الهندسية ،مركز جمعة الماجد للثقافة والتراا،دبي.2013، دراسة نقدية لنطاق تطبيق قانون حماية المستهلك العراقي ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية-جامعة الشارقة،- Précision du caractère déterminé ou indéterminé du contrat en droit .2013
 ، françaisمجلة العلوم القانونية ،جامعة عجمان.2013،

 اإلضراب العمالي في ميزان الفقه والقانون؛ دراسة على ضوت أحكام الفقه اإلسالمي وقانون العملاإلماراتي ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية-جامعة الشارقة.2013 ،
 إشكاالت اتفاق التحكيم ،دراسة مقارنة ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين.2013 ، -تكوين العقد بالوسائط االلكترونية الذكية ،دراسة مقارنة ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين.2013 ،

 دور توقعات المستهلك في تحديد المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2013 ،
 اإلعالن التجاري عبر اإلنترنت وحماية المستهلك ،دراسة مقارنة بين التشريعات األردنية والكندية في منطقةكيبك ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2013 ،
 -حق المعاق في المساعدة القانونية بين الواقع والمأمول ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين.2013 ،

 تعويض األضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج النفط" دراسة مقارنة بين القانون اإلماراتي والقانونالعراقي" ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2013 ،
 الشكلية في عقود نقل التكنولوجيا ،مجلة الحقوق،جامعة البحرين.2013 ، -العرف العقدي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2013 ،

 الوفات بغير الشيت المستحق ذاته في القانون المدني األردني ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2013،
 الضوابط الموضوعية للكشف عن الغلط الجوهري في العقد ومدى اتصاله بعلم العاقد اآلخر في القانونالمدني ،مجلة الحقوق،جامعة البحرين.2012 ،

 -قراتة في عقد تسجيل أسمات النطاق ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2012 ،
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 الطبيعة القانونية لمصادر االلتزام اإلرادية في األنظمة القانونية المقارنة ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2012 ،
 -الوكيل الذكي ،تطور تقني أم إنقالب على القواعد؟ ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2012 ،

 أهمية إعداد دفترالشروط العامة والخاصة للمناقصات ضمن نطاق أحكام قانون المناقصات العامة الكويتي،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2012 ،
 كتاب أحكام المعاشات والتأمينات االجتماعية في دولة اإلما ارت العربية المتحدة ،كلية القانون ،جامعةعجمان.2012 ،

 كتاب عقد التأمين ،كلية القانون،جامعة عجمان.2012 ، الحماية القانونية ألصناف النباتية المهندسة وراثياً ،مجلة (المعيار) ،كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون،.2012

 المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات القروض االستهالكية تجاه العميل المقترض دراسة في القانونالفرنسي والكويتي ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2011 ،

 نطاق التزام المقاول والمهندس باإلعالم في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع اإلنشائية ،المجلة األردنيةفي القانون والعلوم السياسية.2011 ،
 أثر البيئة الرقمية في تطور مفهوم العقد،دراسة مقارنة لتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي في ضوتقواعد ( اليونيسترال) ،مشروع بحثي ،الصندق القطري لرعاية البحا العلمي.2011 ،

 المسؤولية الجنائية عن الجرائم األخالقية المستحدثة في قانون العقوبات القطري -دراسة مقارنة ،مشروعبحثي ،الصندق القطري لرعاية البحا العلمي.2011 ،
 التكييف القانوني للعقد المبرم جزئياً بوسائل الكترونية في القانونين األردني واإلماراتي ،مجلة العلوم الشرعيةوالقانونية-جامعة الشارقة.2011 ،

 المسؤولية عن األضرار التي تلحق من أعمال البنات في القانون األردني ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2010 ،
 تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع التجاري االلكتروني ،دراسة قانونية مقارنة ،مجلةالشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2010 ،
 حق األجانب في ملكية العقارات ملكية تامة في دولة قطر ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت،.2010

 االلتزام باإلعالم في عقود التجارة االلكترونية ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2010 ، أصول صياغة القواعد القانونية وتفسيرها من منظور لغوي ،مجلة العلوم الشرطية والقانونية ،أكاديميةالعلوم الشرطية ،الشارقة.2010 ،

 المسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات اإلنترنت عن المحتوى غير المشروع ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2009،
 الطبيعة القانونية لمسؤولية جرار التجميل في القانون المدني األردني ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعةاإلمارت.2009 ،

 مدى توافق المشرع األردني في قواعد الجنسية مع متطلبات المجتمع الدولي وأثر ذلك في العالقات الدوليةالخاصة ،مجلة العلوم الشرعية والقانونية-جامعة الشارقة.2009 ،
9

 الحماية القانونية للبيانات الشخصية ،مجلة الحقوق-جامعة الكويت.2009 ، أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون األردني ،مجلة مؤتة للبحوا والدراسات -جامعة ،مؤتة األردنية،.2008

 تقدير الضرر األدبي والتعويض عنه  ،دراسة مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارت.2008 ، مشروعية عقود بيع واستخدام األسلحة غير التقليدية في القانون المدني األردني واإلتفاقيات الدولية ،مجلةالشريعة والقانون /جامعة اإلمارت.2008 ،
-

مشروع بحثي بعنوان المسؤولية المدني لمهندسي ومقاولي البنات والمنشآت الثابتة األخرى  ،دراسة خاصة

في الضمان العشري في القانوين القطري والفرنسي ،الصندوق القطري لألبحاا .2008 ،

 بحا النيابة في التعاقد في القانون المدني األردني ،مجلة مؤتة للبحوا والدراسات -جامعة مؤتة األردنية،.2008
 -كتاب الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية ،جامعة البحرين.2003 ،

 رضا حامل البطاقة اإلئتمانية بالعقد والحماية التي يقررها المشرع له ،مجلة الحقوق ،جامعة البحرين،.2003
 أحكام الضرر المتغير بعد القضات بالتعويض ،مجلة جامعة الشارقة.2002 ، سبب الطلب القضائي أمام محكمة اإلستئناف ،مجلة أبحاا اليرموك جامعة اليرموك األردنية.1998 ، رسالة ماجستير بعنوان ( ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني األردني ،دراسة مقارنة )  ،جامعة آلالبيت األردنية.1998 ،

 كتاب (الشركات التجارية في القانون األردني دراسة مقارنة مع قوانين الشركات في (العراق ،لبنان،السعودية ،مصر) ،جامعة مؤتة األردنية.2007 ،
تاسعاً -األشراف على رسائل وبحوث الدراسات العليا ومناقشتها.

 -1رسالة الماجستير للطالب ميثم التمار ،بعنوان ( قانون حماية المستهلك الكويت ،دراسة نقدية في إطار
األحكام الموضوعية) ،2017 ،مستمر.

 -2رسالة الماجستير للطالبة إيمان اليحيائي بعنوان ( ضمانات رضا المستهلك في القوانين المدنية وقوانين
حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ،مشرف،تمت المناقشة عام 2017م.
 -3أطروحة الدكتوراه للطالب عمر العزاوي بعنوان ( تقنين الفقه اإلسالمي في المعامالت المدنية " د ارسة
قانونية لمنهجية التقنين وتطبيقاته في نطاق الفعل الضار" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،مشرف،
 2014مستمر.

 -4أطروحة الدكتوراه للطالب وائل أبو طه بعنوان ( المسؤولية المدنية عن األضرار النووية " دراسة تحليلية
مقارنة" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،مشرف ،2014 ،مستمر.
 -5رسالة الطالبة نورة راشد الحمودي بعنوان ( حماية المستهلك من الدعاية التجارية الخادعة في القانون
اإلماراتي ،كلية القانون /جامعة الشارقة ،مشرف ،2012 ،نوقشت.

 -6رسالة الماجستير للطالبة نورة المصلي بعنوان ( الخطأ الفني للطبيب في القانون اإلماراتي) ،كلية
القانون /جامعة الشارقة ،مشرف ،2012 ،نوقشت.
 -7رسالة ماجستير للطالب وائل أبو طه بعنوان (الحماية القانونية للبيانات الشخصية) ،كلية القانون،
جامعة الشارقة ،مشرف ،2011 ،نوقشت.
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 -8رسالة ماجستير للطالبة حصة الهاشمي بعنوان (ضمانات حماية المشتري في بيع عقار تحت
اإلنشات) ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،مشرف ،2011 ،نوقشت.
 -9رسالة ماجستير للطالبة هبة الحمادي بعنوان (حق المستهلك في الحصول على المعلومات في القانون
اإلماراتي) ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،مشرف ،2011 ،نوقشت.

 -10رسالة ماجستير للطالب أحمد سمير قرني الموسومة بو( عقود اإلذعان في الفقه اإلسالمي-دراسة
مقارنة بالقانون) ،كلية الشريعة -جامعة الشارقة ،مشرف مشارك ،2008 ،نوقشت.
 -11رسالة الطالب أيمن محمد حسين عبدالرزاق بعنوان ( رجوع المؤمن على الغير المتسبب بالضرر في
القانون اإلماراتي والمقارن) ،كلية القانون -جامعة عجمان ،اإلما ارت ،رئيس لجنة مناقشة.2013 ،

 -12النظام القضائي في الساحل المتصالح من  ،1971-1890كلية اآلداب ،جامعة الشارقة ،مناقش،
.2013
 -13حماية المستهلك عبر الشبكة العالمية للنعلوماتية(االنترنت) في القانون الدولي الخاص ،كلية
القانون-جامعة الشارقة ،مناقش.2009 ،

 -14رسالة الماجستير للسيد سالم الرواشدة الموسومة بو ( ضمان الضرر الجسدي في القانون المدني
األردني ،دراسة مقارنة ) ،جامعة آل البيت األردنية ،مناقش.1998 ،
 -15بحا تخرج الطالب عمار محمد المرزوقي الموسوم بو ( عقد المقاولة من الباطن وفقاً ألحكام قانون
المعامالت المدنية ) ،المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية – دبي ،مناقش.2006 ،

 -16بحا تخرج الطالب راشد أحمد المالك الموسوم بو( اليمين الحاسمة في اإلثبات ) ،المعهد العالي
للعلوم القانونية والقضائية – دبي ،مناقش.2006 ،
 -17بحا تخرج القاضي خالد الطورة للحصول على الدبلوم العالي للقضات الموسوم بو(اإلجتهادات
القضائية في إنتهات الوكالة غير القابلة للعزل ) ،المعهد القضائي األردني ،مشرف ورئيس لجنة

المناقشة.1997 ،

 -18بحا تخرج القاضي إبراهيم الساليطة للحصول على الدبلوم العالي للقضات بعنوان ( وقف الدعوى
المدنية) ،المعهد القضائي األردني ،مناقش.1997 ،
عاشراً -المحاضرات العامة.

 -1محاضرة عن تجربة تقنين الفقه اإلسالمي في بعض القوانين المدنية العربية ،العراقي ،واألردني،
واإلماراتي ،المنتدى اإلسالمي في الشارقة.2012 ،
 -2محاضرات في القانون الطبي ،حول األخطات الطبية والتزام الطبيب بعدم إفشار االسرار الطبية  .كلية
الطب ،جامعة الشارقة.)2007-2006 /2006-2005 ( ،

 -3نظرات في أحكام الفعل الضار في القانون اإلماراتي ،قسم القانون الخاص ،جامعة الشارقة.2006 ،
 -4القانون وموقفه من األوبئة ،ندوة ( كيف نتعامل مع مرض أنفلون از الطيور) ،كلية العلوم الصحية،
جامعة الشارقة.2006 ،

 -5التعويض عن إصابات العمل في القانون اإلماراتي ،الواقع والطمور ،كلية القانون ،جامعة الشارقة،
.2005
 -6النظام القانوني ألسمات النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.2004 ،
 -7المركز القانوني لللقيحة -البييضة اإلنسانية الملقحة ،كلية القانون  -جامعة الشارقة.2001 ،
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 -8البيع التجاري الداخلي في ضوت أحكام قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم  16لسنة 1971م،
كلية الشريعة والقانون ،جامعة قطر.2000 ،
 -9اإلنجاب اإلصطناعي ،نظرة شرعية وقانونية إليه ،كلية الشريعة والقانون -جامعة قطر.1999 ،

 -10المباديت العامة لضمان الضرر ،دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الفرنسي ،كلية الشريعة
والقانون ،جامعة قطر.1999 ،
حادي عشر -الورش التدريبية.

 -1أربع دورات تدريبة في برنامج النظم وااللوائح الجامعية ألاعضات الهيئة اإلدارية في جامعة الشارقة،
بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني من  16-77يونيو .2015

 -2ورشة عمل عن برنامج  ، Taskstreamمتدرب ،مايو  ،2013جامعة الشارقة.
 -3ورشة عمل عن تقويم المخرجات التعليمية وقواعد المؤهالت اإلماراتية ومعايير اإلعتماد األكاديمية،
متدرب ،فبراير  ،2013جامعة الشارقة.
 -4ورشة عمل تقويم البرامج األكاديمية والمساقات ،متدرب ،ديسمبر  ،2012جامعة الشارقة.
 -5ورشة التعليم المبني على تشكيل المجموعات في مجال التعليم العالي ،متدرب ،مارس  ،2011جامعة
الشارقة.

 -6برنامج التأهيل القانوني لمساعد الم ارقب اإلداري ،حول أحكام قانون المعاشات والتأمينات اإلجنماعية،
فبراير-أبريل  ،2008مدرب ،مردز التعليم المستمر ،جامعة الشارقة.
 -7البرنامج التدريبي السنوي ألعضات هيئة التدريس ،جامعة الشارقة ،متدرب ،أوغست  ،2007جامعة
الشارقة.

 -8ورشة عمل الدراسات العليا ،متدرب ،نوفمبر  ،2007جامعة الشارقة.
 -9اسبوع التوجيه ،البالكبورد ،سيمنار ودورات تدريبية ،متدرب ،أوغست  ،2007جامعة الشارقة.
 -10حلقة عمل ،أسبوع البالكبورد التوجيهي ،متدرب ،يناير  ،2007جامعة الشارقة.
 -11دورة القيادة الدولية للحاسب اآللي ) ،(ICDLمتدرب ،2006 ،جامعة الشارقة.

 -12ورشة عمل تعريفية لرؤسات األقسام األكاديمية في شأن التعليم ،الدراسات العليا ،اإلرشاد األكاديمي
واألمور المالية ،متدرب ،نوفمبر  ،2006جامعة الشارقة.
 -13التعليم المبني على المخرجات وآليات التقويم – برنامج تنمية مهارات أعضات هيئة التدريس ،متدرب،
يناير  ،2006جامعة الشارقة.

 -14حلقة تدريب بشأن برنامج بالكبورد إلدارة التعليم اإللكتروني ،متدرب ،ديمبر  ،2005جامعة الشارقة.
 -15تطوير المعلومات اإلدارية والقانونية لضباط القوات المسلحة القطرية ( في مجال العقود واإلتفاقيات)،
مدرب ،أكتوبر  ،1999جامعة قطر.
 -16ورشة تطوير طرق التدريس ،سبتمبر  ،1998جامعة قطر.
ثاني عشر -المقاالت القانونية واللقاءات الصحفية والتلفزيونية.

 -1لقات صحفي عن كلية القانون بجامعة الشارقة ،مجلة الشرطة والمجتمع ،القيادة العامة لشرطة عجمان،
 3أبريل .2011
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 -2مقال بعنوان( التزام الطبيب باعالم مريضه بمخاطر العالج) ،مجلة الميزان ،و ازرة العدل اإلماراتية،
ع ،130نوفمبر .2010
 -3ضمانات العامل في التعويض عن إصابات العمل في القانون اإلماراتي ،) ،مجلة الميزان ،و ازرة العدل
اإلماراتية ،ع ،110يماير .2009

 -4تقرير تلفزيوني عن تملك األجانب الحر للعقارات في إماراة دبي ،قناة العقارية الفضائية ،عدة نشرات
مسائية 20 ،يناير .2007
 -5تقرير تلفزيوني عن قانون التسجيل العقاري الجديد في إمارة دبي ،قناة العقارية الفضائية ،عدة نشرات
مسائية 7 ،ديسمبر .2006

 -6مقال بعنوان ( الطبيب وااللتزام بالمحافظة على السر الطبي) ،جريدة الخليج  ،ملحق الصحة والطب،
 25نوفمبر .2007
 -7مقال عن قانون التسجيل العقاري الجديد في دبي وبعض الشؤون العقارية ،جريدة الخليج ،الشارقة،
.2006

 -8مقال بعنوان ( مؤسسات اإلستشفات العامة والمسئولية المدنية) ،جريدة الخليج  ،ملحق الصحة والطب،
 2ديسمبر .2006
 -9مقال بعنوان ( الضوابط القانونية لنقل وزراعة األعضات البشرية في القانون اإلماراتي) ،جريدة الخليج،
ملحق الصحة والطب 30 ،ديسمبر .2006

 -10لقات صحفي مطول عن قانون التسجيل العقاري الجديد في إماراة دبي ،جريدة الخليج اإلقتصادي22 ،
ديسمبر .2006
 -11مقال بعنوان (الطب عن ُبعد والمسؤولية المدنية لألطبات وممارسي المهن الطبية) ،جريدة الخليج،
ملحق الصحة والطب 17 ،ديسمبر .2005

 -12مقال بعنوان ( لألطبات فقط  :كيف تتجنب األخطات الطبية؟) ،جريدة الخليج ،ملحق الصحة
والطب 11،ديسمبر .2004
 -13مقال بعنوان (المسئولية عن الحوادا الطبية والتشريع المأمول) ،جريدة الخليج ،ملحق الصحة والطب،
 19يونيو .2004
 -14برنامج حوار القانون ،األخطات الطبية وجوانب أخرى في مسئولية األطبات ،قناة الشارقة الفضائية،
 15سبتمبر .2002

 -15لقات صحفي مطول نشر في حلقتين حول (المسئولية المدنية لألطبات) ،صحيفة الوطن القطرية،
 15-14يناير .2001
 -16ندوة تلفزيونية لمناقشة مشروع قانون األحوال الشخصية القطري الجديد ،تلفزيون قطر.2001 ،
 -17مقال بعنوان ( العنصرية في القضات الفرنسي ) ،جريدة الشرق القطرية25 ،سبتمبر .1999

 -18مقال بعنوان (عندما يكون القانون سلماً على المقصرين حرباً على اليقظين المتبصرين !!) ،جريدة
الشرق القطرية 10 ،يوليو .1999

ثالث عشر -اإلستشارات والخدمات المجتمعية األخرى.

 -1محكم معتمد ،مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ،2013 ،مستمر.
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 -2عضو خبير بالهيئة العلمية لمجلة الباحا ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنه،
الجزائر ،2014 ،مستمر.
 -3عضو خبير بالهيئة العلمية لمجلة المفكر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة ،الجزائر،
 ،2010مستمر.

 -4تقييم برنامجي الماجستير في القانون والماجستير في القانون التجاري ،جامعة العلوم التطبيقية ،مملكة
البحرين.2012 ،
 -5عضو اللجنة العلمية لمركز البحوا والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية ،دائرة القضات ،إمارة
أبوظبي بموجب قرار وكيل دائرة القضات رئيس المركز.2010 ،

 -6عضو وأمين سر هيئة تحرير مجلة العلوم الشرعية والقانونية ،جامعة الشارقة.2008/2007 ،
 hW -7اإلجابة على بعض اإلستفسارات عن قانون التسجيل العقاري الجديد في دبي وبعض الشؤون
العقارية ،مجلة الطابو ،دائرة االراضي واألمالك بدبي.2006 ،

 -8حلقات دراسية لبعض القوانين اإلماراتية من خالل عضويتي في جمعية الحقوقيين ،جمعية الحقوقيين
اإلماراتية ،تواريخ مختلفة.
 -9عضو لجنة مناقشة مشروع قانون األحوال الشخصية القطري ،رئاسة المحاكم الشرعية في دولة قطر،
.2001
رابع عشر -عضوية المجالس واللجان األكاديمية واإلدارية ( نموذج ألهم المجالس واللجان في جامعة
الشارقة).

 -1مساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع  2016/1/10مستمر.
 -2عميد كلية القانون ،عضو مجلس العمدات .2014-2008
 -3عضو مجلس البحا العلمي.

 -4عضو مجلس الدراسات العليا.
 -5عضو لجنة الترقيات المركزية في الجامعة.
 -6عضو لجنة شؤون الموظفين.
 -7عضو لجنة ضبط السلوك العام للطلبة.

 -8عضو لجنة تظلم اعضات هيئة التدريس.
 -9عضو لجنة القضايا الطالبية.
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عضو لجنة النظم واللوائح الجامعية.

 -11عضو هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية.
 -12رئيس أو عضو عشرات مجالس تأديب أو لجان تحقيق ألعضات هيئة التدريس او العاملين في الجامعة.
 -13عضو لجنة الجائزة التشجيعية السنوية ألعضات هيئة التدريس ،فئة خدمة المجتمع.

 -14رئيس لجان وضع لوائح متعددة في الجامعة ( الئحة اإلحتشام والمظهر العام ،الئحة منع التدخين ،الئحة
اإلبتعاا ،لوائح البحا العلمي).
 -15رئاسة أو عضوية العديد من لجان تقويم المخرجات التعليمية واإلعتماد األكاديمي على مستوى القسم
والكلية.
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 -16رئاسة أو عضوية لجان الترقيات العلمية والبحا العلمي والمؤتمرت والندوات والتدريب العملي على
مستوى القسم والكلية.
 -17عضوية لجان مؤقتة للتطوير األكاديمي واإلداري على مستوى الجامعة والكلية.
انتهى بحمد اهلل
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