السيرة الذاتيـــــــــــة ()C.V
االسم الثالثي

 :عماد الدين أحمد عبد الحي.

تاريخ الوالدة

.1965/1/5 :

مكان ورقم القيد  :سورية قرية كفر كرمين خـ .20/18
الوضع العائلي  :متزوج  +أربعة أوالد.
اللغات األجنبية  :الفرنسية (جيد جداً)  +اإلنكليزية (جيد).
المعلوماتية

 :جيد جداً.

المؤهالت العلمية:
 إجازة في الحقوق (بكالوريوس) ،الدورة الفصلية الثانية ،كلية الحقوق بجامعةة حلة  ،سةورية ،نتيجةةامتحانات العام الدراسي .1987-1986
-

ماجسةتير فةي العلةةوم القانونيةة للبحةةار ،كليةة الحقةةوق ،جامعةة نانةةف ،فرنسةا ،عنةةوا الرسةالة "وكية
السفينة في القانو التجاري البحري السوري" ،بتاريخ .1994/10/12

 دكتوراه في القانو التجاري البحري ،كلية الحقوق ،جامعة نانف ،فرنسا ،عنةوا األطروحةة "وكيةالسفينة في النق البحري الدولي -دراسة مقارنة مع القانو الفرنسي" ،بتاريخ .1997/11/29
الخبرات العلمية الجامعية:
-

معيةةةد فةةةي كليةةةة الحقةةةوق ،قسةةةل القةةةانو التجةةةاري ،جامعةةةة حلةةة  ،سةةةوريا ،مةةةن  1988/7/19إلةةة
.1992/10/11

-

معيد موفد إلة فرنسةا ،منحةة مةن الحكومةة الفرنسةية للحصةوع علة الةدكتوراه فةي القةانو التجةاري
البحري من  1992/10/12إل .1998/1/12

-

أسةةتام مسةةاعد بقسةةل القةةانو التجةةاري ،بكليةةة الحقةةوق جامعةةة حل ة بسةةوريا مةةن  1998/1/13حت ة
.2006/6/26

-

أستام مشارك ،كلية الحقوق ،جامعة حل  ،من  2006/6/27حت .2013/9/17

-

أسةةتام مشةةارك فةةي كليةةة القةةانو  ،جامعةةة العةةين للعلةةوم والتكنولوجيةةا ،اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة مةةن
 2013/9/18حت .2015/9/17

-

أسةةتام مشةةارك (أكةةاديمي زا)ةةر) فةةي كليةةة القةةانو  ،جامعةةة الشةةارقة ،اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة مةةن
 2015/9/27حت .2016/8/30
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-

أسةةتام مشةةارك فةةي كليةةة القةةانو بجامعةةة الشةةارقة ،اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة مةةن  2016/9/1حت ة
.2018/6/3

-

أستام فةي كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة ،اإلمةارات العربيةة المتحةدة اعتبةاراً مةن  2018/6/4وحتة
تاريخه.

الجوائز العلمية:
 جا)زة جامعة الشارقة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجاع البحث العلمي.2017-2016
 جا)زة كلية القانو بجامعة الشارقة بالحصوع عل المركز األوع للمتميزين بحثيا ً من أعضاء الهيئةالتدريسية في الكلية في العام الجامعي .2016-2015
األبحاث والمؤتمرات والمؤلفات العلمية:
أوالا -األبحاث المقبولة والمنشورة:
 -1د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "مستقب وثيقة الشحن اإللكترونيةة ووثيقةة الشةحن التقليديةة فةي
التجةةارة البحريةةة" ،بحةةث محكةةل ومقبةةوع ومنشةةور فةةي مجلةةة بحةةوة جامعةةة حلةة  ،سلسةةلة العلةةوم
االقتصادية والقانونية ،العدد  /39/لعام  ،2005طبقا ً للوثيقة رقل  362تاريخ .2005/4/19
 -2د .معن ديوب ،د .عماد الدين عبدالحي وسامر أحمد (بحث مشترك)" ،واقع قطاع التأمين في سةورية
وأثره في التنمية االقتصةادية واالجتماعيةة" ،بحةث محكةل ومقبةوع ومنشةور فةي مجلةة جامعةة تشةرين
للبحوة والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم االقتصةادية والقانونيةة بتةاريخ  ،2009/5/11بالوثيقةة رقةل
/789ص م ج ،تاريخ  ،2009/8/16ومنشور في المجلد ،31العدد .2009 ،3
 -3د .نور الةدين هرمةز ،د .عمةاد الةدين عبةدالحي وسةامر أحمةد (بحةث مشةترك)" ،التشةاركية فةي قطةاع
النق البحري (محطة حاويات الالمقية الدولية نمومجاً)" ،بحث محكل ومقبوع للنشر في مجلةة جامعةة
تشرين للبحوة والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية بتاريخ  ،2013/7/9بالوثيقةة
رقل /1395ص م ج ،تاريخ  ،2013/12/9منشور في المجلد  ،35العدد .2013 ،7
 -4عمةةار أرةةقر ،د .عمةةاد الةةدين عبةةدالحي (بحةةث مشةةترك)" ،المخالفةةة الجوهريةةة فةةي عقةةد البيةةع الةةدولي
للبضا)ع وفقا ً ألحكام اتفاقية فيينا  ،"1980بحث محكل ومقبوع للنشةر فةي مجلةة جامعةة دمشةع للعلةوم
االقتصادية والقانونية ،بالوثيقة رقل /80ص ،تاريخ .2014/1/19
 -5د .نور الدين هرمةز ،د .عمةاد الةدين عبةدالحي ،سةامر أحمةد (بحةث مشةترك)" ،النقة متعةدد الوسةا)
ومتطلبات تطبيقه في مرفأ اللالمقيةة ،بحةث محكةل ومنشةور فةي مجلةة بحةوة جامعةة تشةرين للبحةوة
والدراسات العلمية-سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،36العدد .2014 ،3
2

 -6د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "التأمين التعاوني فةي وةوء أنديةة الحمايةة والتعةويح" ،بحةث
محكل أجيز للنشر في مجلة الشريعة والقانو  ،كلية القانو بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،بتاريخ
 ،2014/10/30ونشةةر فةةةي العةةدد  68أكتةةةوبر  ،2016وفةةع الوثيقةةةة رقةةل  /22م ج  ،2016/تةةةاريخ
.2016/1/11
 -7د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "النطاق الزمني لمسؤولية الناق البحري  -دراسة مقارنة  -في
ك من قانو التجارة البحرية اإلماراتي والسوري وقواعد روتردام لعام  2008المتعلقة بعقةود النقة
الةةدولي للبضةةا)ع عةةن طريةةع البحةةر كلي ةا ً أو جز)ي ةاً" ،بحةةث محكةةل أجيةةز للنشةةر فةةي مجلةةة الشةةريعة
والقانو  ،كلية القانو بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،بتاريخ  ،2015 /1/15ونشر فةي العةدد 69
يناير  ،2017طبقا ً للوثيقة  /22م ج  ،2016/تاريخ .2016/1/11
 -8د .عمةةاد الةةدين عبةةدالحي ،بحةةث بعنةةوا "الووةةع القةةانوني للشةةاحن فةةي ة قواعةةد روتةةردام لسةةنة
 ،" 2008بحث محكل أجيز للنشر في مجلة الشريعة والقانو  ،كلية القانو بجامعة اإلمةارات العربيةة
المتحدة ،بتاريخ  ،2015/3/9وتل نشره في العةدد رقةل  70إبرية  ،2017وفقةا ً للوثيقةة رقةل  /23م ج
 ،2016/تاريخ .2016/1/11
 -9د .عماد الةدين عبةدالحي ،بحةث بعنةوا "النقة متعةدد الوسةا) فةي دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة -
دراسةةة فةةي وةةوء القةةانو الفرنسةةي" ،بحةةث معةةد باللةةةة الفرنسةةية ومحكةةل ومقبةةوع للنشةةر بتةةاريخ
 2015/12/7فةةي مجلةةة القةةانو البحةةري والمحةةي التابعةةة لمركةةز القةةانو البحةةري والمحةةي  ،كليةةة
الحقةوق والعلةوم السياسةية ،جامعةة "نانةف" ،فرنسةا ،نشةر فةي العةدد  ،34نهايةة يونيةو «Le .2016
Transport Multimodal aux Emirats Arabe Unies, Etude Faite à la Lumière de
Droit Français», article arbitré et accepté de publier en 7/12/2015 dans
l’Annuaire de Droit Maritime et Océanique du Centre de Droit Maritime et
Océanique, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de
Nantes, France, publié dans le Tome XXXIV, fin juin 2016.
-10

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "السياسة القانونية للنق في القانو السوري  :بين األصةالة

والخصوصةةية" ،بحةةث معةةد باللةةةة الفرنسةةية ومحكةةل ومقبةةوع للنشةةر بتةةاريخ  2016/3/10فةةي مجلةةة
القانو البحري والمحي التابعةة لمركةز القةانو البحةري والمحةي  ،كليةة الحقةوق والعلةوم السياسةية،
جامعة "نانف" ،فرنسا ، ،وسينشر في العدد  35نهاية يونيو  2017وفع وثيقةة القبةوع ،لكنةه لةل ينشةر
حتة تاريخةه.

«La Politique Juridique de Transports en Droit Syrien : entre

l’Originalité et la Spécificité», article arbitré et accepté de publier 10/3/2016
dans l’Annuaire de Droit Maritime et Océanique du Centre de Droit
3

Maritime et Océanique, Faculté de Droit et des Sciences Politiques,
Université de Nantes, France, sera publier dans le Tome XXXV, fin juin
2017.
-11

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "التواز في التزامات الناقة البحةري نحةو تحقيةع مصةال

الناقلين والشاحنين وفع قواعد روتةردام لسةنة  ،"2008بحةث محكةل ومقبةوع للنشةر فةي مجلةة جامعةة
دمشق لعلوم االقتصادية والقانونية ،طبقا ً للوثيقةة رقةل  /11520و  .د ،تةاريخ  ،2016/1/14منشةور
في المجلد  ،32العدد األوع .2016
-12

د .عمةةاد الةةدين عبةةدالحي ،بحةةث بعنةةوا "نحةةو تةةواز فةةي مسةةؤولية الناقة البحةةري بةةين مصةةال

النةةاقلين والشةةاحنين طبق ةا ً التفاقيةةة روتةةردام لسةةنة  ،" 2008بحةةث محكةةل ومقبةةوع للنشةةر فةةي مجلةةة
الشريعة والقانو  ،كلية القانو بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،بتاريخ  ،2016/1/18وفقا ً للوثيقة
رقل  /2/1م ج  ،2016/تاريخ  18يناير  ،2016منشور في العدد .2018 ،72
-13

د .عماد الدين عبدالحي ،أ .د .عدنا ابراهيل سةرحا (بحةث مشةترك)" ،التكييةل القةانوني لعقةود

إيجةةار السةةفينة والنق ة البحةةري فةةي الفقةةه اإلسةةالمي والقةةانو الووةةعي الفرنسةةي" ،بحةةث معةةد باللةةةة
الفرنسية ومحكل ومقبوع للنشر بتاريخ  2016/2/25في مجلة القةانو البحةري والمحةي االلكترونيةة
التابعةةة لمركةةز القةةانو البحةةري والمحةةي  ،كليةةة الحقةةوق والعلةةوم السياسةةية ،جامعةةة "نانةةف" ،فرنسةةا،
ونشر في العدد  2/2016عل الموقع االلكتروني الخاص بالمجلة في بدايةة رةهر أيةار « La .2016
qualification juridique des contrats d’affrètement et du transport maritime en
droit musulman et en droit positif français », article arbitré et accepté de
publier en 25 février 2016 dans l’Annuaire de Droit Maritime et Océanique
électronique (NEPTUNUS) du Centre de Droit Maritime et Océanique,
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de Nantes, France,
publié dans le numéro 2016/2 sur le site électronique de la revue début mai
2016.
-14

د .عماد الدين عبدالحي ،أ .د.عدنا ابراهيل سرحا (بحث مشترك) بعنوا "البحث عن األسةاس

القانوني للتعويح عن وجيج الطا)رات (دراسة حوع التعويح ،أساسها القانوني والدعاوي الناجمة
عنها في القانو الفرنسي واإلماراتي)" ،مقبوع للنشر في المجلة األوربية للعلةوم االجتماعيةةRef: ،
 ،2017/2/9 ،EJSS54206ومنشور في المجلد .2017/2/54
A la recherche du fondement de la réparation pour bruit d'avion (Etude sur la
réparation, ses fondements et actions en droits français et émirati), Accepted
4

by the European Journal of Social sciences, Rer : EJSS54206, 9/2/2017,
published in European Journal of Social Sciences, Volume 54 Issue 2.
-15

د.عماد الدين عبدالحي ،أ .د .بشار حكمف ملكاوي (بحث مشترك) ،حوع فاعلية اإلجراءات

اإلدارية في مكافحة وجيج الطا)رات بالقانو الفرنسي واإلماراتي ،مقبوع للنشر في مجلة القانو
الجوي والفضاء بتاريخ  ،2017/3/5وسينشر في العدد ( ،)XLIIيوليو .2017
De l’efficacité des mesures administratives dans la lutte contre les nuisances
sonores des avions en Droits français et émirati, Accepted by the Annals of Air
and Space Law, 5/3/2017, will be published in vol. XLII of Annals (juillet
2017).
-16

د .عماد الدين عبدالحي ،التنظيل القانوني للطا)رات الموجهة عن بعد مات االستخدامات المدنية

والتجارية من وجهة نظر منظمة الطيرا المدني الدولي ( ،)ICAOبحث مقبوع للنشر في مجلة
العلوم القانونية واالقتصادية بجامعة عين رمس ،مصر.2017/5/20 ،
-17

د .عماد الدين عبدالحي و أ.د .بشار حكمف ملكاوي ،حوكمة الشركات العا)لية في دولة اإلمارات

العربية المتحدة :التحديات واآلفاق ،جا)زة رارد بن حميد للثقافة والعلوم في نسختها ،35
.2018/4/30
ثانيا ا -المؤتمرات الدولية:
-1

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "الشيك أداة وفاء" ،مؤتمر كلية الحقوق بجامعة حل

بالتعاو مع فرع نقابة المحاميين بحل الخاص باألوراق التجارية وجوانبها العملية ،2001 ،طبقا ً للوثيقة
رقل /923ص تاريخ .2015/7/12
-2

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "السالمة البحرية من منظور قواعد المالحة البحرية"،

مؤتمر األمن والسالمة البحرية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،2003 ،طبقا ً للوثيقة رقل /923ص
تاريخ .2015/7/12
-3

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "التحكيل التجاري في وثيقة الشحن وفقا ً لقانو التجارة

البحرية السوري" ،مؤتمر التحكيل التجاري الذي أقامه مركز التحكيل التجاري في محافظة طرطوس-
سوريا ،2004 -طبقا ً للوثيقة رقل /923ص تاريخ .2015/7/12
-4

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "تطبيقات قانونية عل األخطار البحرية في ك من قوانين

التجارة البحرية السوري واإلماراتي واالنكليزي" ،مؤتمر كلية الحقوق في جامعة حل بعنوا "تطبيقات
قانونية معاصرة" خالع الفترة الواقعة  ،2004/10/2-1منشور في أعماع المؤتمر لعام  ،2004طبقا ً
للوثيقة رقل  36تاريخ .2016/3/13
5
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د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "السالمة البحرية وفع القواعد النا مة للنق البحري في

قانو التجارة البحرية السوري" ،مؤتمر األمن والسالمة البحرية في مدينة "نانف" الفرنسية،2005 ،
طبقا ً للوثيقة رقل /923ص تاريخ .2015/7/12
-6
قانو

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "النق متعدد الوسا) وتطبيقاته العملية من وجهة نظر
التجارة البحرية السوري" ،مؤتمر "األونكتاد" الخاص بالنق

المتعدد الوسا)

والخدمات

اللوجستية ،جنيل ،سويسرا ،2006 ،طبقا ً للوثيقة رقل /923ص تاريخ .2015/7/12
-7

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "النق البحري وأثره عل البيئة البحرية السورية من

وجهة نظر وزارة النق السورية" ،مؤتمر "األونكتاد" المتعلع بالنق البحري متعدد السنوات وأثره عل
البيئة ،جنيل ،سويسرا ،2007 ،طبقا ً للوثيقة رقل /923ص تاريخ .2015/7/12
-8

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "األخطار البحرية أم أخطار البحر في ووء التأمين

البحري وفع ك من قوانين التجارة البحرية السوري واإلماراتي واالنكليزي" ،مؤتمر كلية الحقوق في
جامعة حل بعنوا "قضايا قانونية" خالع الفترة الواقعة  ،2002/4/3-2منشور في أعماع المؤتمر لعام
 ،2002طبقا ُ للوثيقة رقل  36تاريخ .2016/3/13
-9

د .عماد الدين عبةدالحي ،بحةث بعنةوا " تحديةد مفهةوم المخةاطر البحريةة وتطبيقاتةه علة التةأمين

البحري في القانو المقار اإلماراتي والسوري واالنكليةزي" ،المةؤتمر الثةاني والعشةرو لكليةة القةانو
بجامعة اإلمارات العربيةة المتحةدة بعنةوا "الجوانة القانونيةة للتةأمين واتجاهاتةه المعاصةرة" ،دبةي -13
 ،2014/5/14منشور في أعماع المؤتمر ،الجزء األوع.2014 ،
-10

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا "مدى كفاية قواعد منظمةة الطيةرا المةدني الةدولي وقةانو

الطيرا المدني اإلماراتي لمعالجة المسا) القانونيةة الناجمةة عةن تشةةي الطةا)رات الموجهةة عةن بعةد"،
بحث مشارك في مؤتمر كلية القانو بجامعة الشارقة بعنوا "قضايا قانونية معاصرة في القةانو الجةوي
والفضاء".2017/2/23-22 ،
-11

د .عماد الدين عبدالحي ،بحث بعنوا " اهرة الةش التجاري والعالمات التجارية المقيدة ،مؤتمر

"أسبوع االبتكار" 15-12 ،فبراير  ،2018جامعة الشارقة.
ثالثا ا -المؤلفات العلمية (الكتب التدريسية):
-1

د .عماد الدين عبدالحي ،كتاب القانو البحري ،الطبعة األول  ،منشورات جامعة حل  ،مديرية

الكت والمطبوعات الجامعية ،2002-2001 ،طبقا ً للوثيقة رقل /1301ص تاريخ .2015/10/22
-2

د .عماد الدين عبدالحي ،د .عمر فارس (كتاب مشترك) ،القانو البحري ،كتاب جامعي محكل

ومدقع لةوياً ،منشورات جامعة حل  ،مديرية الكت
.2013-2012
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والمطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،سوريا،

-3

د .عمةاد الةةدين عبةدالحي ،كتةةاب العمةاد فةةي العمليةةات المصةرفية وفةةع قةانو المعةةامالت التجاريةةة

اإلماراتي االتحادي والقوانين مات الصلة ،الطبعة األول  ،مكتبة الجامعة فةي الشةارقة ،اإلمةارات العربيةة
المتحدة.2015 -2014 ،
-4

د .عماد الةدين عبةدالحي ،د .أحمةد السةيد لبية (كتةاب مشةترك) ،رةر القةانو البحةري فةي دولةة

اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األول  ،مكتبة الجامعة في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة-2014 ،
.2015
-5

د .عماد الدين عبدالحي ،د .أحمد السيد لبي (كتةاب مشةترك) ،مبةاد قةانو المعةامالت التجاريةة

االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األول  ،مكتبة الجامعة في الشارقة.2014-2015 ،
-6

د .أحمةةد السةةيد لبي ة  ،د .عمةةاد ال ةدين عبةةدالحي (كتةةاب مشةةترك) ،الشةةركات التجاريةةة فةةي دولةةة

اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة طبق ةا ً للقةةانو االتحةةادي رقةةل ( )2لس ةنة  ،2015مكتبةةة الجامعةةة فةةي الشةةارقة،
الطبعة األول .2014-2015 ،
-7

أ .د .بشار حكمف ملكاوي ،د .عماد الدين عبدالحي ،د .مظفر الراوي (كتاب مشترك) بعنوا :

"رر األوراق التجارية في قانو المعامالت التجارية االتحادي اإلماراتي" ،مكتبة جامعة الشارقة،
.2017/2/13
-8

أ .د .علي سيد قاسل ،أ .د .بشار حكمف ملكاوي ،أ .د .عماد الدين عبدالحي (كتاب مشترك)،

العقود التجارية في قانو دولة اإلمارات العربية المتحدة ،قيد التحكيل من قب مكت

نا)

مدير الجامعة

لشؤو البحث العلمي والدراسات العليا.2018 ،
رابعا ا -الندوات وورش العمل العلمية:
-1

د .عماد الدين عبدالحي ،ورقة عم بحثية بعنوا "مسؤولية الناق البحري بين النص والتطبيع

في القانو التجاري البحري السوري" ،األربعاء الحقوقي ،كلية الحقوق ،جامعة حل  ،1999 ،طبقا ً
للوثيقة رقل /923ص تاريخ .2015/7/12
-2

د .عماد الدين عبدالحي ،ورقة عم بحثية بعنوا "الطبيعة القانونية لعقد االستثمار" ،األربعاء

الحقوقي ،كلية الحقوق ،جامعة حل  ،1999 ،طبقا ً للوثيقة رقل /923ص تاريخ .2015/7/12
-3

د .عماد الدين عبدالحي ،ورقة عم بحثية بعنوا "مدى كفاية النصوص القانونية في التشريعات

السورية لمعالجة أحكام التحكيل التجاري" -األربعاء الحقوقي ،فرع نقابة المحاميين بحل  ،2000 ،طبقا ً
للوثيقة رقل /923ص تاريخ .2015/7/12
-4

حضور حلقة نقارية بعنوا "التطورات القانونية الحديثة في مجاع القانو الجوي الفضا)ي".

كلية القانو بجامعة الشارقة  12أكتوبر .2017
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-5

حضور الحلقة النقارية "التطورات القانونية الحديثة في مجاع القانو الجوي الفضا)ي" ،كلية

القانو  ،جامعة الشارقة 12 ،أكتوبر .2017
-6

المشاركة في حضور الندوة "نحو فضاء معلوماتي إماراتي آمن" ،مركز بحوة ررطة الشارقة،

 23أكتوبر .2018
-7

المشاركة في حضور الندوة " Super Regulation: Competitive Approved Private

 ،"regulationsكلية القانو بجامعة الشارقة 14 ،نوفمبر .2017
المواد العلمية (المساقات) التي تم تدريسها منذ عام  1998حتى تاريخه:
 حسب نظام الساعات المعتمدة (مرات متعددة):
 -القانو البحري

جامعة الشارقة.

 -أعماع البنوك والعمليات المصرفية

جامعة الشارقة.

 -األوراق التجارية

جامعة الشارقة.

 -الملكية الفكرية

جامعة الشارقة.

 -مباد القانو التجاري

جامعة الشارقة.

 -اإلفالس التجاري

جامعة الشارقة.

 -العمليات المصرفية واألوراق التجارية

جامعة الشارقة.

 -مناهج البحث القانوني

جامعة الشارقة.

 -المدخ إل دراسة القانو

جامعة الشارقة.

 -مصادر االلتزام

جامعة الشارقة.

 القانو التجاري (األعماع التجارية-التاجر-المتجر) -القانو البحري والجوي

الجامعة االفتراوية الدولية -دمشع.
الجامعة االفتراوية الدولية -دمشع.

 -قانو المعامالت التجارية

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

 -القانو البحري

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

 -الشركات التجارية واإلفالس

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

 -قانو األوراق التجارية والعمليات المصرفية

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

 -قانو اإلجراءات المدنية

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

 -قانو التنفيذ الجبري

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.
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 -التدري العملي (داخلي-خارجي)

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

 -القانو التجاري باللةة العربية واالنكليزية-ماجستير فرع العين

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

 القانو التجاري باللةة العربية واالنكليزية-ماجستير فرع أبو بي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا. حسب نظام السنوات الدراسية (مرات متعددة):
 -القانو التجاري (األوراق التجارية  +القانو التجاري البحري)

سنة رابعة -جامعة حل .

 -الشركات التجارية

سنة ثالثة -جامعة حل .

 -القانو التجاري (األعماع التجارية -التاجر -المتجر)

سنة ثالثة -جامعة حل .

 -القانو التجاري

ماجستير -جامعة حل .

 -القانو البحري

ماجستير -جامعة حل .
سنة رابعة -جامعة حل .

 -األعماع المصرفية

سنة ثالثة +رابعة -جامعة حل .

 القانو الجوي -أصوع المحاكمات المدنية

سنة ثالثة -جامعة حل .

 -قانو اإلثبات

سنة ثالثة -جامعة حل .

 -التحكيل

سنة ثالثة -جامعة حل .

 -المدخ إل علل القانو

سنة أول  -جامعة حل .

 -تاريخ القانو

سنة أول  -جامعة حل .

 -التشريع العقاري

سنة رابعة -جامعة حل .

 -المنظمات الدولية

سنة ثالثة +رابعة -جامعة حل .

 -قانو العقوبات االقتصادية

سنة ثالثة +رابعة -جامعة حل .

 -التدري العملي (التشاركية بين القطاعين العام والخاص)

المعهد الوطني لإلدارة -جامعة دمشع.

الخبرات التدريسية خارج الجامعة:
 أستام محاور في المعهد الوطني لإلدارة ،جامعة دمشع من عام  2008/2007إل .2009/2008المهام العلمية:
 ر)يس قسل القانو التجاري ،كلية الحقوق ،جامعة حل من  2001/9/6إل .2002/12/14 -ر)يس قسل القانو الخاص ،كلية القانو بجامعة الشارقة اعتباراً من  2018/9/2ولةاية تاريخه.
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اللجان الجامعية:
 عضو مجلس كلية الحقوق (ممث الهيئة التدريسية) ،جامعة حل من  1991-1990إل .1992-1991 عضو لجنة البحث العلمي ،كلية الحقوق ،جامعة حل  ،من عام  2009حت تاريخه. عضو مجلس كلية القانو (ممث القانو الخاص) ،جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ،اإلمارات العربيةةالمتحدة ،من عام  2014/9/1حت .2015/9/17
 عضو مجلس كلية القانو بجامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة من  2018/9/2وحت تاريخه. عضو لجنة الخطة الدراسية في كلية القانو بجامعة العين والتكنولوجيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،منعام  2014حت

.2015/9/17

 عضو لجنة المكتبة في كلية القانو بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا خالع األعوام .2015-2013 عضو لجنة تطوير المساقات في كلية القانو بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا لعام .2014-2013 عضو الفريع المكلل بمقابلة لجنة االعتماد األكاديمي الفرنسية بهدف حصوع كلية القانو بجامعةالعين للعلوم والتكنولوجيا عل االعتماد األكاديمي الدولي لبرنامج البكالوريوس ،تاريخ .2015/4/30
 عضو لجنة مراجعة الخط في قسل القانو الخاص بكلية القانو بجامعة الشارقة ،للعام .2016-2015 عضو لجنة تقييل طرق التدريس في قسل القانو الخاص بكلية القانو بجامعة الشارقة.2016-2015 ، منسع مساق اإلفالس التجاري فص الربيع للعام األكاديمي .2016-2015عضو لجنة فحص أبحاة التخرج لطلبة البكالوريوس في كلية القانو بجامعة الشارقة.2016/6/14 ،
 -عضو لجنة الخط والمناهج الدراسية في جامعة الشارقة بر)اسة األستام الدكتور نا)

مدير الجامعة

لشؤو األكاديمية للعام األكاديمي .2017-2016
 ر)يس لجنة المسابقات العلمية في كلية القانو بجامعة الشارقة للعام األكاديمي .2017-2016 عضو لجنة الخط والمناهج في كلية القانو بجامعة الشارقة للعام األكاديمي .2017-2016 عضو لجنة الندوات والمؤتمرات في كلية القانو بجامعة الشارقة للعام األكاديمي .2017-2016 ر)يس لجنة المسابقة الدولية للمحاكمة الصورية في مالطا المقرر عقدها في مالطا  2017/4/9-6حوعالقانو الجوي.
 ر) يس لجنة مسابقة مكتوم بن محمد آع مكتوم للمحاكمة الصورية في محاكل دبي حوع جرا)ل المخدراتالمقرر عقدها .2017/4/29
 -عضو لجنة التحقيع بر)اسة األستام الدكتور نا)

مدير الجامعة للشؤو األكاديمية المشكلة باألمر

اإلداري رقل  361للعام الجامعي .2017-2016
 -عضو لجنة الدراسات العليا ،كلية القانو بجامعة الشارقة ،العام األكاديمي .2018-2017
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 عضو لجنة تقويل المخرجات التعليمية لبرنامجي الماجستير والدكتوراه ،كلية القانو بجامعة الشارقة،العام األكاديمي .2018-2017
 عضو لجنة الندوات والمؤتمرات ،كلية القانو بجامعة الشارقة ،العام األكاديمي .2018-2017 ر)يس لجنة المسابقات العلمية ،كلية القانو بجامعة الشارقة ،العام األكاديمي .2018-2017 -عضو لجنة الخطة االستراتيجية وتفعي

االتفاقيات الدولية ،كلية القانو

بجامعة الشارقة ،العام

األكاديمي .2018-2017
 عضو لجنة تقويل مخرجات البرنامج األكاديمي للماجستير والدكتوراه في كلية القانو بجامعة الشارقة،العام األكاديمي .2018-2017
 عضو لجنة االعتماد األكاديمي لبرنامج الدكتوراه في القانو الخاص ،كلية القانو بجامعة الشارقة،العام األكاديمي .2018-2017
 عضو لجنة تحكيل المكافأة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المشكلة بقرار سعادة األستامالدكتور مدير الجامعة رقل  452من في مجاع التدريس ،جامعة الشارقة 3 ،فبراير .2018
 عضو لجنة الدراسات العليا في كلية القانو بجامعة الشارقة.2018-2017 ، عضو لجنة مراجعة الخط في قسل القانو  ،كلية القانو بجامعة الشارقة.2018-2017 ، عضو لجنة المخرجات التعليمية في قسل القانو الخاص ،كلية القانو بجامعة الشارقة.2018-2017 ، عضو لجنة الدراسات العليا في قسل القانو الخاص ،كلية القانو بجامعة الشارقة.2018-2017 ، منسع عن جامعة الشارقة مع المعهد الدولي الفرنسي للقوانين مات الطابع الفرنسي ،اعتباراً من 13فبراير .2018
اإلشراف على أبحاث الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه):
-

" مسؤولية الناق البحري في القانو التجاري البحري السوري وقواعةد هةامبور " ،ماجسةتير ،كليةة
الحقوق ،جامعة حل .2000 ،

-

"مسؤولية الناق البحري في القانو التجاري البحري السوري والقانو المصري" ،ماجسةتير ،كليةة
الحقوق ،جامعة حل .2000 ،

-

"آفاق التجارة الدولية" ،ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة حل .2001 ،

-

"قانو إحداة المصارف الخاصة" ،ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة حل .2001 ،

-

"اإلفالس االحتيالي واإلفالس التقصيري للتاجر" ،ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة حل .2001 ،

-

"مسؤولية ربا السفينة" ،ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة حل .2001 ،

-

"مستقب التأمين البحري في سوريا وآفاقه المستقبلة" ،ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة حل .2007 ،
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-

"النظام القانوني لوثيقة الشحن اإللكترونية" ،ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة حل .2011 ،
"عقد النق البحري في

النق بالحاويات" ،دراسة تطبيقية مقارنة ،دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة

حل .2011 ،
-

"تنافسةةية المرافةةب البحريةةة السةةورية ،التحديةةدات وآفةةاق التطةةوير" ،دكتةةوراه ،كليةةة الحقةةوق ،جامعةةة
حل .2010 ،

-

"مسؤولية الناق البحري في قانو التجارة البحرية السوري الجديد واالتفاقيات الدولية مات الصلة"،
دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة حل .2001 ،

-

"دور المنطقةةة الحةةرة فةةي طرطةةوس فةةي تحسةةين أداء مرفةةأ طرطةةوس" ،ماجسةةتير ،كليةةة االقتصةةاد،
جامعة تشرين (الالمقية).2013 ،

-

"دور اإلدارة االلكترونية في تحسين أداء محطة حاويات مرفةأ الالمقيةة" ،ماجسةتير ،كليةة االقتصةاد،
جامعة تشرين (الالمقية).2013 ،

-

"بطةةال حكةةل التحكةةيل – دراسةةة تحليليةةة مقارنةةة"  ،-ماجسةةتير ،كليةةة القةةانو  ،جامعةةة العةةين للعلةةوم
والتكنولوجيا.2014 ،

-

"اندماج الشركات في كة مةن قةانو الشةركات اإلمةاراتي والمصةري  -دراسةة مقارنةة" ،ماجسةتير،
كلية القانو  ،جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.2014 ،

-

"التحكيل في منازعات عقود البتروع في دولة اإلمةارات العربيةة المتحةدة" ،ماجسةتير ،كليةة القةانو ،
جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.2015 ،

-

"مسؤولية الناق البحةري  -دراسةة مقارنةة  -بةين القةانو البحةري اإلمةاراتي وقواعةد روتةردام لسةنة
 2008المتعلقةةة بعقةةود النق ة الةةدولي للبضةةا)ع عةةن طريةةع البحةةر كلي ةا ً أو جز)ي ةا ً" ،ماجسةةتير ،كليةةة
القانو  ،جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.2015 ،

-

اإلرةةراف عل ة رسةةالة ماجسةةتير بعنةةوا "اإلعفةةاء مةةن مسةةؤولية الناق ة البحةةري فةةي وةةوء قواعةةد
روتردام لسنة  ،"2008دراسة مقارنةة مةع قةانو التجةارة البحريةة اإلمةاراتي ،كليةة القةانو  ،جامعةة
الشارقة.2017 ،

-

اإلرراف عل رسالة دكتوراه مع األستام الةدكتور بشةار ملكةاوي عميةد كليةة القةانو بعنةوا "إسةاءة
استخدام المركز المهيمن في قانو المنافسة اإلماراتي" ،دراسة مقارنة مع قانو المنافسةة األوربةي،
كلية القانو  ،جامعة الشارقة.2017 ،
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-

اإلرراف عل رسالة ماجستير بعنةوا "اآلثةار القانونيةة الناجمةة عةن اسةتخدام بطاقةات اال)تمةا فةي
دولة اإلمارات العربية المتحدة (الواقع والمأموع)" ،كلية القانو  ،جامعة الشارقة.2017 ،

-

اإلرةةراف عل ة رسةةالة ماجسةةتير بعنةةوا "حوكمةةة الشةةركات العا)ليةةة فةةي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة
المتحدة" ،كلية القانو  ،جامعة الشارقة.2018 ،

-

اإلرراف علة رسةالة ماجسةتير بعنةوا "أثةر الرمةز المشةترك علة مسةؤولية الناقة الجةوي" ،كليةة
القانو  ،جامعة الشارقة.2018 ،

تحكيم وتقييم العديد من المؤلفات واألبحاث العلمية:
-

بحث "إرهار عقد اإلدارة الحرة" ،كلية الحقوق ،جامعة حل  ،عام .2006

-

كتاب "مباد القانو التجاري" ، ،كلية االقتصاد والتجارة ،جامعة حل  ،عام .2007

-

كتاب "المدخ إل القانو التجاري" ،كلية االقتصاد والتجارة ،جامعة حل  ،عام .2007

-

كتاب "مباد القانو التجاري" ،كلية الحقوق ،جامعة حل  ،عام .2009

-

بحث "من القانو التجاري إل قانو األعماع" ،كلية الحقوق ،جامعة حل  ،عام .2009

-

كتاب "المدخ إل القانو التجاري ،كلية الحقوق ،جامعة حل  ،عام .2009

-

بحةةث "وحةةدات االسةةتثمار -قصةةور فةةي أحكةةام المرسةةوم ( )55لعةةام  ،"2006كليةةة الحقةةوق ،جامعةةة
حل  ،عام .2009

-

بحث "التزامات الناقة البحةري ومسةؤوليته فةي قةانو التجةارة البحريةة واالتفاقيةات الدوليةة المتعلقةة
بالنق البحري" ،كلية الحقوق ،جامعة دمشع ،عام .2009

-

رسالة ماجستير بعنوا " المدونة الدولية إلدارة السالمة  /ISM code/وأثر تطبيقها عل األسطوع
البحري السوري ،كلية االقتصاد ،جامعة تشرين ،عام .2005

-

بحث "توحيد القواعد القانونية للتجارة الدولية" ،كلية الحقوق ،جامعة دمشع ،عام .2011

-

كتاب "أملية القانو التجاري (بري -بحري -جوي)" ،كلية االقتصاد ،جامعة تشرين (الالمقية) ،عام
.2012

-

رسةةالة دكتةةوراه بعنةةوا "الشةةراكة بةةين القطةةاعين العةةام والخةةاص -دراسةةة تطبيقيةةة ( ،")pppكليةةة
الحقوق ،جامعة حل  ،عام .2012
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-

بحث "سيادة الدوع النامية بةين الحةع فةي نقة التكنولوجيةا والحمايةة الدوليةة لحقةوق الملكيةة الفكريةة-
دراسةة فةةي وةوء أحكةةام اتفاقيةة تةةربس لمنظمةة التجةةارة العالميةة" ،مجلةةة الشةريعة والقةةانو  ،جامعةةة
اإلمارات العربية المتحدة.2015 ،

-

بحةث للترقيةة "اسةتخدام الشةيك كةأداة ا)تمةا فةي التشةريع اإلمةاراتي وتعاروةه مةع القواعةد الخاصةةة
للشيك  -دراسة مقارنة" ،كلية القانو بالجامعة األمريكية في اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،

-

بحةةث للترقيةةة "التحفظةةات الةةواردة فةةي سةةند الشةةحن البحةةري" ،كليةةة القةةانو بالجامعةةة األمريكيةةة فةةي
اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،

-

بحث للترقية "الحماية القانونية للمسستهلك االلكتروني من اإلعالنات التجارية المضةللة فةي التشةريع
اإلماراتي  -دراسة مقارنة" ،كلية القانو بالجامعة األمريكية في اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،

-

بحةةث للترقيةةة "الحمايةةة االتفاقيةةة للمحة التجةةاري" ،كليةةة القةةانو بالجامعةةة األمريكيةةة فةةي اإلمةةارات
العربية المتحدة.2016 ،

-

بحث للترقية "التنظيل القانوني لشركة الشخص الواحد في مشروع قانو الشركات اإلماراتي الجديد-
دراسة مقارنة" ،كلية القانو بالجامعة األمريكية في اإلمارات العربية المتحدة.2016 ،

-

رسةةالة ماجسةةتير "المسةةؤولية المدنيةةة لحةةارس الخي ة " ،كليةةة القةةانو واالقتصةةاد بجامعةةة الجزيةةرة،
.2016/10/8

-

رسةةالة ماجسةةتير "اإلثبةةات فةةي العقةةود االلكترونيةةة" ،" ،كليةةة القةةانو واالقتصةةاد بجامعةةة الجزيةةرة،
.2016/10/8

-

رسةةالة ماجسةةتير "رقابةةة هيئةةة األوراق الماليةةة علةة الشةةركة المسةةاهمة العامةةة" ،" ،كليةةة القةةانو
واالقتصاد بجامعة الجزيرة.2016/10/8 ،

-

رسةةالة ماجسةةتير "القةةوة الثبوتيةةة للتوقيةةع االلكترونةةي" ،كليةةة القةةانو واالقتصةةاد بجامعةةة الجزيةةرة،
.2016/11/5

-

رسالة ماجستير "إصدار حكل التحكيل االلكتروني وتنفيذه (دراسةة مقارنةة) ،كليةة القةانو واالقتصةاد
بجامعة الجزيرة.2016/10/8 ،

-

رسةةالة ماجسةةتير "المسةةؤولية المدنيةةة عةةن األوةةرار النوويةةة فةةي اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة" ،كليةةة
القانو واالقتصاد بجامعة الجزيرة.2016/10/8 ،

-

رسةةةالة ماجسةةةتير "بةةةراءات اختةةةراع العامةةة – دراسةةةة مقارنةةةة" ،كليةةةة القةةةانو بجامعةةةة الشةةةارقة،
.2017/1/8
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-

مناقشة رسالة دكتوراه بعنوا "تعدي العقةد الةدولي تبعةا ً لتةيةر الظةروف الماليةة واالقتصةادية" ،كليةة
القانو بجامعة الشارقة.2017/6/14 ،

-

تحكيل بحث بعنوا "مسةؤولية البنةك فةي فحةص المسةتندات فةي االعتمةاد المسةتندي – دراسةة تحليلةة
مقارنة" ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية 3 ،فبراير .2018

المشاركات الدولية العلمية:
-

ممث سوريا في اجتماعات االتحاد من أج المتوس مع االتحاد األوربي في األعوام .2013-2006

-

العديد من المؤتمرات الدولية في أنماط النقة (بةري – بحةري – جةوي) كليةة الحقةوق ،جامعةة نانةف،
فرنسا.1995-1994 ،

-

السالمة البحرية والجوية ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.2005-2004 ،

-

النق المتعدد الوسا) والخدمات اللوجستية ،جنيل ،سويسرا.2006 ،

-

جلسات المنظمة البحرية الدولية ،الجمعية العمومية  /IMO/لند .2011-2003 ،

-

جلسات لجنة السالمة البحرية في المنظمة البحرية الدولية /IMO/لند .2011-2003 ،

-

السالمة البحرية الدولية ،كلية الحقوق ،جامعة نانف ،فرنسا.2005 ،

-

مجلس وزراء النق العرب ،دمشع.2005 ،

-

النق البحري متعدد السنوات وأثره عل البيئة ،جنيل ،سويسرا.2007 ،

الدورات وورش العمل التدريبية:
 التشاركية بين القطاعين العام والخاص ( ،)pppاالتحاد األوربي المتوسطي -بريطانيا وفرنسا.2006 ، استثمار الموانب البحرية ،كلية الحقوق ،جامعة نانف ،فرنسا.1997-1994 ، المشاركة في المؤتمر البحري المتوسطي ،فرنسا ،بريطانيا.2006 ،العديةةد مةةن ورع العم ة حةةوع التحةةديث المؤسسةةاتي والقطةةاعي بةةين سةةوريا واالتحةةاد األوربةةي ،دمشةةع،
سوريا.2009-2007 ،
 قانو الكس غير المشروع ،ر)اسة مجلس الوزراء ،دمشع ،سوريا.2011 ، قانو الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ر)اسة مجلس الوزراء ،دمشع ،سوريا.2011 ، قانو العقود والمشتريات العامة ،ر)اسة مجلس الوزراء ،دمشع ،سوريا.2011 ، التحكةةةيل ،كليةةةة القةةةانو بجامعةةةة الشةةةارقة بالتعةةةاو مةةةع معهةةةد التةةةدري والدراسةةةات القضةةةا)ية ،تةةةاريخ.2015/10/8
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 قانو السلطة القضا)ية ،كلية القانو بجامعة الشارقة بالتعاو مع معهد التدري والدراسات القضةا)ية ،تاريخ .2015/10/12
 قانو ممارسة المحاماة ،كلية القانو بجامعة الشارقة بالتعاو مع معهد التدري والدراسات القضا)ية ،تاريخ .2015/10/22
 التحكةةيل ،كليةةة القةةانو بجامعةةة الشةةارقة بالتعةةاو مةةع معهةةد التةةدري والدراسةةات القضةةا)ية ،تةةاريخ.2015/12/9
 محاكل سوق أبو بي العالمي ،أبو بي ،تاريخ .2016/2/15 المؤتمر اإلقليمي الخامس لمكافحة الجرا)ل الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق األوس ورماعأفريقيا ،2015/11/17-16 ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 -حضور ندوة "مجاالت العم أمام خريج القانو " ،كلية القانو

بجامعة الشارقة2016/5/11 ،

و.2016/5/18
 حضور ندوة "قانو مكافحة التمييز والكراهية رقل ( )2لسنة  ،"،2016كلية القانو بجامعة الشارقة،.2016/5/4
 حضور "للدورات التدريبية الخاصة بالبالكبور" والتي تل تنظيمها من قب قسل الحوسبة األكاديميةخالع فص الخريل الدراسي  ،2016-2015جامعة الشارقة.
 حضور الحلقة النقارية "التطورات القانونية الحديثة في مجاع القانو الجوي الفضا)ي" ،كلية القانو ،جامعة الشارقة 12 ،أكتوبر .2017
 حضور الندوة الثقافية بعنوا "االستخدام العسكري للفضاء الخارجي واستخدام الطا)رات بدو طياروأنشطة االستطالع من الفضاء الخارجي والفضاء الجوي ،أكاديمية ررطة دبي 4 ،فبراير .2018
 حضور ندوة " ،"Super Regulation: Competitive Approved Private regulationsكليةالقانو بجامعة الشارقة 14 ،نوفمبر .2017
االستشارات والخدمات المجتمعية:
 عضو المجلس االستشاري في وزارة النق  ،دمشع ،سوريا.2013-2002 ، عضو الفريع الوطني لتعدي القانو التجاري البحةري ،2006-2001ر)اسةة مجلةس الةوزراء ،دمشةع،سوريا ،تل إنجاز القانو وصدر في .2006/12/25
 عضو اللجنة الوطنية لقانو البحار ،ر)اسة مجلس الوزراء ،دمشع ،سوريا.2006-2003 ، عضةةو اللجنةةة الفرعيةةة لتعةةد ي قةةانو أصةةوع المحاكمةةات المدنيةةة ،جامعةةة حل ة ( ،تةةل إنجةةاز القةةانو )،.2009-2002
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 عضو اللجنة التنفيذية (عضو مجلس اإلدارة) في األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق البحري،فرع الالمقية ،سوريا.2013-2006 ،
 عضو مجلس إدارة الشركة السورية األردنية للمالحة البحرية ،الالمقية ،سوريا.2008-2003 ، نا) ر)يس اللجنة القياديةة فةي مشةروع التحةديث المؤسسةاتي والقطةاعي بةين سةوريا واالتحةاد األوربةي(النق المتعدد الوسا) ) ،دمشع ،سوريا.2010-2009 ،
 ر)يس اللجنة العليةا لمتابعةة مشةروع النقة متعةدد الوسةا) والخةدمات اللوجسةتية ،وزارة النقة  ،دمشةع،سوريا.2012-2009 ،
 إبداء الرأي في ك من مشروعي قةانوني التجةارة والشةركات التجاريةة السةوريين ،دمشةع ،سةوريا( ،تةلصدور القانونين) في عام  -2007وفي عام .2008
 المشاركة والمساهمة وتقةديل االستشةارة فةي إعةداد العديةد مةن القةوانين واألنظمةة والتعليمةات فةي وزارةالنق بصفة استشاري ،دمشع ،سوريا.2012-2003 ،
 المشةةاركة فةةي اجتماعةةات االتحةةاد اإلسةةالمي لمةةالكي السةةفن ،دبةةي ،اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة-2004 ،.2007
 المشاركة في العديد من اجتماعات األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق البحري في مصر حوعالنق بكافة أنماطه.2013 – 2003 ،
 عقد وررة عم مع األستام المحامي راكر حسين الشمري بعنوا "القانو بين النظرية والتطبيع" ،فيكلية القانو بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ،بتاريخ .2014/4/16
 العديد من اللقاءات التلفزيونية والصحفية في مجاع النق بكافة أنماطه اعتبةاراً مةن  2002/11/14حتة( 2013/6/4ملل خاص بذلك).
 العديد من الخدمات المجتمعية علة مةدار أكثةر مةن عشةر سةنوات يضةيع المجةاع عةن مكةر جميعهةا مةنخالع العم كمحامي وأيضا ً استشاري في وزارة النق (ملل خاص بذلك).
 مسةةاهمة تربويةةة إلنجةةا مشةةروع البحةةث العلمةةي مةةع الطةةالب فةةي كليةةة القةةانو بجامعةةة العةةين للعلةةوموالتكنولوجيا ،بتاريخ .2014/12/5
 المحاورة الفعالة ،معهد القيادة في التعليل العالي ،جامعة الشارقة.2015/11/24-23 ، إعداد مشروع الال)حة النا مة ألحكام الملكيةة الفكريةة فةي جامعةة الشةارقة ،اإلمةارات العربيةة المتحةدة،.2016
 المشاركة وتدري الطلبة في مسةابقة مكتةوم بةن محمةد آع مكتةوم للمحاكمةة الصةورية عةن كليةة القةانوبجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ،دبي.2014 ،
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 المشاركة وتدري الطلبة في مسةابقة مكتةوم بةن محمةد آع مكتةوم للمحاكمةة الصةورية عةن كليةة القةانوبجامعة الشارقة ،دبي.2016 ،
 حضور ورع العم التي عقدت علة مسةتوى الجامعةة ألعضةاء الهيئةة التدريسةية حةوع اسةتخدام نظةامالبالكبورد.
 تقديل سمنار بعنوا "التواز في التزامات الناق البحري وفع قواعد روتردام لعام  ،"2008كليةالقانو بجامعة الشارقة .2016
 المشاركة في جميع السيمنارات التي عقدت في قسل القانو الخاص لطلبة الماجستير والدكتوراهالمسجلين في كلية القانو بجامعة الشارقة.2016-2015 ،
 حضةةةةور نةةةةدوة "حمايةةةةة الملكيةةةةة الفكريةةةةة فةةةةي القةةةةانو اإلمةةةةاراتي واألمريكةةةةي" ،جامعةةةةة الشةةةةارقة،.2015/12/13
 المشاركة في ندوة القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط االقتصادي واالتفاقيات الدولية لدولةة اإلمةاراتالعربية المتحدة ،غرفة تجارة وصناعة الشارقة.2016/3/23 ،
 حضةور النةدوة التةي ألقاهةا األسةتام الةدكتور "ديفيةد غةانز" بعنةوا ”TTIP, TPP and the Post-:” ،Doha WTO: Toward a New World Trade Orderكليةة القةانو  ،جامعةة الشةارقة ،تةاريخ
.2016/4/4
 حضةةور النةةدوة التةةي ألقاهةةا األسةةتام الةةدكتور "ديفيةةد غةةانز" بعنةةوا ”Issues Relating to the :” ،Resolution of Investor-State Disputesكلية القانو  ،جامعة الشارقة ،تاريخ .2016/4/5
 حضةة ور النةةدوة التةةي ألقاهةةا األسةةتام الةةدكتور "ديفيةةد غةةانز" بعنةةوا ”The WTO,s Dispute :” ،Understanding: Achievements and Challengesكليةة القةانو  ،جامعةة الشةارقة ،تةاريخ
.2016/4/6
-

المشاركة واإلرراف عل تدري فريع كلية القانو أثناء مشاركتهل في "مسابقة مكتوم بن محمةد آع
مكتوم للمحاكمة الصورية" ،العام السابع في محاكل دبي ،للعام  ،2016-2015وكةذلك العةام -2016
 2017ككمث لكلية القانو بجامعة الشارقة.

-

المساهمة في تدري الطلبة للمشاركة في مبادرات مكتوم بن محمد آع مكتوم للتميةز والفكةر القةانوني
للمشاركة في "مسابقة المحاكمة الصورية" ،محاكل دبي.2016/4/30 ،

-

المشةةاركة و حضةةور نةةدوة "مجةةاالت العم ة أمةةام خةةريج القةةانو " ،كليةةة القةةانو بجامعةةة الشةةارقة،
 2016/5/11و.2016/5/18
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-

المشةاركة وحضةور نةدوة "قةانو مكافحةة التمييةةز والكراهيةة رقةل ( )2لسةنة  ،"،2016كليةة القةةانو
بجامعة الشارقة.2016/5/4 ،

-

حضور "للدورات التدريبية الخاصة بالبالكبور" والتي تل تنظيمها مةن قبة قسةل الحوسةبة األكاديميةة
خالع فص الخريل الدراسي  ،2016-2015جامعة الشارقة.

-

المشاركة وتدري الطلبة في المسابقة الدولية الثامنة للمحاكمة الصورية في القانو الجوي عةن كليةة
القانو بجامعة الشارقة ،مالطا.2016/4/9-6 ،

-

حضور فعاليات المؤتمر الدولي "قضايا معاصرة في القانونين الجوي والفضا)ي" ،الذي عقدتةه كليةة
القانو بجامعة الشارقة خالع الفترة /23-22فبراير .2017

-

حضور ندوة "االتجاهات الحديثة في قانو العقوبات االتحادي المعدع بالمرسوم بقانو رقةل  7لسةنة
 ،"2016كلية القانو بجامعة الشارقة.2017/5/8 ،

-

المساهمة في إعداد وتدري الطلبة في مسابقة " ،"EMAC Regional Moot Courtالتي عقدت
في جامعة ميدلسكس بدبي ،العام األكاديمي .2018-2017

أعمال قيادية على المستويين الدولي والوطني:
 ترأس العديد من اجتماعات اللجا البحرية السورية المشتركة المنعقدة سواء فةي سةوريا أم فةي الةدوعالعربية أو األجنبية بصفة استشاري لبحث قضايا النق بكافة أنماطه.2013-2003 ،
 ترأس وحضور العديد من اجتماعات اللجنة اإلدارية (مجلةس اإلدارة) للشةركة العامةة لمرفةأ الالمقيةة،.2013 -2003
 ترأس وحضور العديد من اجتماعات اللجنة اإلدارية (مجلس اإلدارة) للشركة العامة لمرفأ طرطوس،.2013 -2003
 ترأس وحضور العديةد مةن اجتماعةات اللجنةة اإلداريةة (مجلةس اإلدارة) لشةركة التةوكيالت المالحيةة،.2013 -2003
 ترأس وحضور العديد من اجتماعات مجلس اإلدارة للمؤسسة العامة السورية للنقة البحةري-2003 ،.2013
 ترأس وحضور العديد من اجتماعات المديرية العامة للموانب.2013 -2003 ، ترأس وحضور العديد من اجتماعات المؤسسة العامة للتدري و التأهي البحري.2013 -2009 ، المشاركة في ووع الخط االستثمارية واإلنتاجية في وزارة النقة والجهةات التابعةة لهةا (نقة بةري-نق بحري -نق جوي -نق سككي) ،دمشع.2012-2003 ،
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 المشةةاركة فةةي ووةةع النظةةام الةةداخلي لةةوزارة النقة والجهةةات التابعةةة لهةةا وتطويرهةةا وإعةةادة هيكلتهةةا،.2012-2003
 المشةةاركة فةةي العديةةد مةةن اللجةةا القانونيةةة والفنيةةة والدراسةةات فةةي وزارة النقة ووزارات الدولةةة فةةيسوريا ،دمشع.2012-2003 ،
 المشاركة في اجتماعات االتحاد من أج المتوس في ك من بلجيكا فةي بروكسة واليونةا فةي أثينةا،.2011-2009
األعمال التي تم شغلها باإلضافة للعمل األكاديمي:
-

معةةاو وزيةةر النق ة لشةةؤو النق ة البحةةري (وكي ة وزارة النقةة لشةةؤو النق ة البحةةري) ،سةةوريا،
.2013/6/4 – 2002/11/14

-

عضو المجلس االستشاري في وزارة النق  ،سوريا ،من عام .2013 - 2002

-

محامي في فرع نقابة المحامين بحل من عام .2004 - 2001

 عضةةو اللجنةةة التنفيذيةةة (عضةةو مجلةةس اإلدارة) فةةي األكاديميةةة العربيةةة للعلةةوم والتكنولوجيةةا والنق ةالبحري ،فرع الالمقية ،سوريا ،من عام  2006حت .2013
شهادات الشكر والتقدير:
-

رهادة ركر وتقدير للجهود المتميزة والتفةوق فةي العمة األكةاديمي فةي كليةة الحقةوق ،نقابةة المعلمةين
فرع جامعة حل .2001 ،

-

رةهادة رةكر وتقةدير إلنجةا المنتةدى الةدولي األوع للنقة ومسةتلزماته ،دمشةع ،وزارة النقة ورةركة
المعارض العربية.2005 ،

-

رهادة ركر وتقدير من كلية القانو بجامعة اإلمارات العربية المتحدة للمشةاركة فةي المةؤتمر العلمةي
الةةدولي الثةةاني والعش ةرو بعنةةوا "الجوان ة القانونيةةة للتةةأمين واتجاهاتةةه المعاصةةرة" ،دبةةي – 13
.2014/5/14

-

رهادة ركر وتقدير من دا)رة التنمية االقتصادية في العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،للمشةاركة
المجتمعية الفعالة في وررة عم "حماية المستهلك والةش التجاري" ،بتاريخ /9-8مارس.2015/

-

رهادة ركر من سعادة األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعةة الشةارقة لحضةور "اللقةاء التعريفةي
مع سعادة األستام عبدالرريد مدير إدارة االلتزام بالجامعة" ،جامعة الشارقة.2015/11/4 ،

-

رهادة تقدير من سعادة األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعة الشارقة لحضور "يوم كلية القانو
لحقوق اإلنسا " ،جامعة الشارقة.2015/12/10 ،
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-

رهادة تقدير مةن سةعادة األسةتام الةدكتور عميةد كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة لحضةور نةدوة "حمايةة
الملكية الفكرية في القانو اإلماراتي واألمريكي" ،جامعة الشارقة.2015/12/13 ،

 رهادة تقدير من سعادة األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعة الشارقة لحضور ندوة "محاكل سوقأبو بي العالمي" ،أبو بي ،تاريخ .2016/2/15
-

رةةها دة رةةكر وتقةةدير مةةن سةةعادة األسةةتام الةةدكتور عميةةد كليةةة القةةانو بجامعةةة الشةةارقة لحضةةور نةةدوة
بعنةةوا "النظةةام القةةانوني لح ة المنازعةةات فةةي مركةةز دبةةي المةةالي العةةالمي" ،2016/3/9 ،جامعةةة
الشارقة.

 رهادة تقدير من سعادة األستام الدكتور عميد كلية القةانو بجامعةة الشةارقة لحضةور نةدوة التةي ألقاهةااألستام الدكتور "ديفيد غانز" بعنوا ”TTIP, TPP and the Post-Doha WTO: Toward a :
” ،New World Trade Orderكلية القانو  ،جامعة الشارقة ،تاريخ .2016/4/4
-

رهادة تقدير من سعادة األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعة الشةارقة لحضةور نةدوة التةي ألقاهةا
األستام الدكتور "ديفيةد غةانز" بعنةوا ”Issues Relating to the Resolution of Investor-:
” ،State Disputesكلية القانو  ،جامعة الشارقة ،تاريخ .2016/4/5

-

رهادة تقدير من سعادة األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعة الشةارقة لحضةور نةدوة التةي ألقاهةا
األسةةةتام الةةةدكتور "ديفيةةةد غةةةانز" بعنةةةوا ”The WTO,s Dispute Understanding: :
” ،Achievements and Challengesكلية القانو  ،جامعة الشارقة ،تاريخ .2016/4/6

-

رةةهادة تقةةةدير مةةن سةةةعادة األسةةتام الةةةدكتور عميةةد كليةةةة القةةانو بجامعةةةة الشةةارقة للجهةةةود المبذولةةةة
وللمساهمة فةي تةدري فريةع كليةة القةانو أثنةاء مشةاركتهل فةي "مسةابقة مكتةوم بةن محمةد آع مكتةوم
للمحاكمة الصورية" ،في محاكل دبي ،للعام .2016-2015

-

رهادة تقدير من سعادة األستام طارع عيد المنصوري /مةدير عةام محكةل دبةي  -ر)ةيس اللجنةة العليةا
لمبةةادرات مكتةةوم بةةن محمةةد آع مكتةةوم للتميةةز والفكةةر القةةانوني للمشةةاركة فةةي "مسةةابقة المحاكمةةة
الصورية" ،محاكل دبي.2016/4/30 ،

-

رهادة تقدير من سعادة األستام الدكتور عميد كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة لحضةور نةدوة "مجةاالت
العم أمام خريج القانو " ،كلية القانو بجامعة الشارقة 2016/5/11 ،و.2016/5/18

-

رهادة تقةدير مةن سةعادة األسةتام الةدكتور عميةد كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة لحضةور نةدوة "قةانو
مكافحة التمييز والكراهية رقل ( )2لسنة  ،"،2016كلية القانو بجامعة الشارقة.2016/5/4 ،
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-

رهادة إثبات حضور "للدورات التدريبية الخاصة بالبالكبور" والتي تل تنظيمها من قب قسل الحوسبة
األكاديمية خالع فص الخريل الدراسي  ،2016-2015جامعة الشارقة.

-

رهادة تقدير من األسةتام الةدكتور عميةد كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة للمشةاركة فةي محاوةرة "دور
طبي األسنا الجنا)ي/الشرعي في كشل الجرا)ل" ،كلية القانو بجامعة الشارقة.2016/9/22 ،

-

رهادة التمييز للبحةث العلمةي بالحصةوع علة المركةز األوع فةي كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة للعةام
األكاديمي .2017-2016

-

رهادة تقدير من األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعة الشارقة للمشاركة في محاورة "االبتكةار
وحماية الملكية الفكرية في دولة اإلمارات" ،كلية القانو بجامعة الشارقة.2016/11/20 ،

-

رهادة تقد ير من األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعة الشارقة للمشاركة في محاورة "تجربتةي
مع االبتكارات" ،كلية القانو بجامعة الشارقة.2016/11/20 ،

-

رةةهادة تقةةدير مةةن األسةةتام الةةدكتور عميةةد كليةةة القةةانو بجامعةةة الشةةارقة للمشةةاركة فةةي محاوةةرة
"التعديالت األخيةرة علة القةانو المةدني الفرنسةي وتأثيراتهةا علة القةوانين العربيةة" ،كليةة القةانو
بجامعة الشارقة.2016/11/27 ،

-

رةةهادة تقةةدير مةةن األسةةتام الةةدكتور عميةةد كليةةة القةةانو بجامعةةة الشةةارقة للمشةةاركة فةةي محاوةةرة
" Introduction to the New York Convention on the Recognition and
 ،"Enforcement of Foreign Arbitral Awardsكليةةةة القةةةانو بجامعةةةة الشةةةارقة،
.2016/12/8

-

رهادة تقدير من األسةتام الةدكتور عميةد كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة تقةديراً للجهةود والمسةاهمة فةي
تدري فريع كلية القانو أثناء مشاركتهل في "المسابقة الدولية الثامنةة للمحكمةة الصةورية فةي مجةاع
القانو الجوي في مالطا  9-6إبري ."2017

-

رهادة تقدير من األسةتام الةدكتور عميةد كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة تقةديراً للجهةود والمسةاهمة فةي
تدري فريع كلية القانو أثناء مشاركتهل في "مسابقة مكتوم بن محمد آع مكتوم للمحاكمة الصةورية
للعام  ،"2017/2016محاكل دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

-

رهادة تقدير من اللجنة العليا لمبادرات مكتةوم بةن محمةد آع مكتةوم للتميةز والفكةر القةانوني للمشةاركة
"بمسابقة المحاكمة الصورية بدورتها السادسة  ،"2017محاكل دبي  ،2017/4/29اإلمارات العربية
المتحدة.
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-

رهادة تقدير من األستام الدكتور عميةد كليةة القةانو بجامعةة الشةارقة تقةديراً للجهةود والمسةاهمة فةي
تدري فريع كلية القانو أثناء مشاركتهل في "المسابقة الدولية الثامنةة للمحكمةة الصةورية فةي مجةاع
القانو الجوي في مالطا  9-6إبري ."2017

 رهادة تقدير من األستام الدكتور حميد مجوع النعيمي/مدير جامعة الشارقة تشهد بالحصوع علجا)زة جامعة الشارقة التشجيعية السنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجاع البحث العلمي
.2017-2016
 رهادة تقدير من األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعة الشارقة تشهد بالحصوع عل جا)زة كليةالقانو بالجامعة وملك بالحصوع عل المركز األوع للمتميزين بحثيا ً من أعضاء الهيئة التدريسية في
الكلية في العام الجامعي .2016-2015
 رهادة تقدير من األستام الدكتور عميد كلية القانو لحضور ندوة "االتجاهات الحديثة في قانوالعقوبات االتحادي المعدع بالمرسوم بقانو رقل  7لسنة  ،"2016كلية القانو بجامعة الشارقة،
.2017/5/8
 رهادة تقدير من األستام الدكتور عميد كلية القانو لتقديل محاورة بعنوا " اهرة الةش التجاريوالعالمات التجارية المقلدة" ،أسبوع االبتكار في رحاب جامعة الشارقة 15-12 ،فبراير .2018
 رهادة تقدير من األستام الدكتور عميد كلية القانو بجامعة الشارقة بعنوا " Jurist AbdelRazzaq Al Sanhouri and His Role in Developing Arab Laws : Western
»  ،"Perspectiveكلية القانو  ،جامعة الشارقة 12 ،أكتوبر .2017
 -رهادة تقدير من األستام الدكتور من نا)

مدير الجامعة لشؤو المجتمع لتقديل محاورة بعنوا

" اهرة الةش التجاري والعالمات التجارية المقلدة" ،أسبوع اإلمارات لالبتكار في رحاب جامعة
الشارقة 15-12 ،فبراير .2018
العضويات الدولية:
 عضو جمعية الحقوق البحرية الفرنسية ،كلية الحقوق ،جامعة نانف ،فرنسا.1994 ، -منسع جامعة الشارقة مع المعهد الدولي للقوانين مات الطابع الفرنسي 13 ،فبراير .2018
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اإلقامة الدائمة  :سوريا ،محافظة حل  ،منطقة األتارب ،قرية كفركرمين ،أوع بيف في القرية  ،معروف
من قب المختار.
 هاتل (موباي ) 00963932866666 : هاتل (منزع) 00963216332695 :اإلقامة الحالية  :اإلمارات العربيةة المتحةدة ،المدينةة الجامعيةة ،جامعةة الشةارقة ،مجمةع الزهةراوي ،فةيال
رقل .W/8
 هاتل (موباي ) 00971554960980 : هاتل (موباي )00971526520527 :البريد االلكترونيihay@sharjah.ac.ae :
dr.abdalhay@gmail.com
اإلمارات العربية المتحدة /جامعة الشارقة/2/سبتمبر2018/
الدكتور عماد الدين عبدالحي
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