بسم اهلل الرحمن الرحيم

موجز السيرة الذاتية حتى 7112 /6/1م
االسم :علي أحمد صالح المهداوي
الجنسية :عراقي

الشهادة والتخصص العام :دكتوراه في فلسفة القانون /قسم القانون الخاص.
التخصص الدقيق :القانون المدني "المقارن".

الرتبة العلمية :أستاذ .تاريخ الحلول بها في .2172/7/71

مكان العمل الحالي :جامعة الشارقة  /كلية القانون ،منذ 2112/9/7م.

الوظيفة ة ةةة ا دارية ة ةةة :رئة ة ةةيا قسة ة ةةم القة ة ةةانون الخة ة ةةاص للعة ة ةةامين الجة ة ةةامعيين  2172/2172و
.2172/2172

مواليد7922/2/72 :م.
عنوان رسالة الماجستير:
نظرية السبب "دراسة مقارنة بين الفقه ا سالمي والفقه القانوني المدني".

نلةةل الدرجةةة فةةي  ،7992/2/72ونالةةل الرسةةالة تقةةدير االمتيةةا  .وهةةي الرسةةالة ايول ة فةةي
موضوعها المقارن بالفقه ا سالمي في الوطن العربي.

عنوان رسالة الدكتوراه:
المصلحة وأثرها في القانون "دراسة مقارنة بين أصول الفقه ا سالمي والقانون الوضعي".

نلةل الدرجةةة فةةي  ، 7991/7/22ونالةل الرسةةالة تقةةدير االمتيةةا  .وتبحة
المصةلحة مةن حية

الرسةةالة فةةي ماهيةةة

هةةي مقاصةد ،وأثرهةا فةةي تشةري القةانون ،وتفسةةيره ،وتطبيقةه ،وفةي توحيةةد

القوانين المدنية العربية.
بلد الدراسة ،والجامعة:

الع ةراق  /جامع ةة بغةةداد  /كليةةة القةةانون ( فةةي الشةةهادال الةةثال ا البكةةالوريوا ،والماجسةةتير،
والدكتوراه).
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الخبرة األكاديمية:
بلغةةل عش ةرين سةةنة ونصةةا السةةنة حت ة تاريخنةةا هةةذاا منهةةا نصةةا سةةنة فةةي الع ةراق ،وتس ة

سنوال في الجامعال ايردنية ،وكان آخرها جامعة الدراسال العليا ايردنيةة الخاصةة "الشةرق

ايوسط" حالياً ،والباقي في جامعة الشارقة.
المواد التي قمت بتدريسها:

 .7عل ة ة مسة ةةتو الد ارسة ةةال العلية ةةاا الماجسة ةةتير والة ةةدكتوراه(:نظرية ةةة العقة ةةد ،المس ة ة ولية
المدنيةةة ،الحمايةةة المدنيةةة لحقةةوق الملكيةةة الفكريةةة ،الملكيةةة المشةةتركة ،الةةنظم القانونيةةة

المقارنة ،قاعة بح ).

 .2وعل مستو البكالوريوا :المدخل لدراسة القانون ،مصادر االلت ام ،أحكام االلت ام،
العقة ة ةةود المسة ة ةةماة ،الحقة ة ةةوق العينية ة ةةة ،القة ة ةةانون الة ة ةةدولي الخة ة ةةاص ،وقة ة ةةانون البينة ة ةةال
وا جراء(ا ثبال والتنفيذ) ،أصول الفقه لطلبة القانون.

النشاط العلمي:
الكتب:

أولا :التأليف المنفرد

 .7الوجي في شرح قانون المعامالل المدنية االتحادي "أحكام االلت ام" ،ثةال

طبعةال ،كةل

طبعة ت يد علة مةا قبلهةا بمةا ال يقةل عةن  ،%23كانةل الطبعةة ايولة مةن قبةل مطبعةة

الهةةاني /مصةةر2119 ،م ،وآخةةر طبعتةةين مةةن قبةةل مكتبةةة الجامعةةة 2177 ،و 2172م،
وهو كتاب مقرر تدريسه في كلية القانون.

 .2أحكةةام التسةةجيل العقةةاري فةةي شمةةارة الشةةارقة ،مكتبةةة الجامعةةة2172 ،م ،وهةةو كتةةاب معةةد
لطلبة قسم القانون في كلية المجتم  ،ومقرر تدريسه ،مراع فيةه مسةتو الطلبةة بحسةب

منظوم ةةة المع ةةارا ا ماراتي ةةة ،مش ةةتمل علة ة رس ةةوم توض ةةيحية لهيكلي ةةة دائة ةرة التس ةةجيل،
وصور عن عقود تسجيل بية عقةار قيةد ا نشةاء ،وبية عقةار تةم شنشةا ه ،وبيانةال أخةر

مة القةوانين المحليةة واللةوائح .وتةةم تيليفةه بنةاء علة تكليةا مةةن قبةل عميةد كليةة المجتمة

في ذلك الوقل.

 .2المةةوج فةةي شةةرح قةةانون المعةةامالل المدنيةةة (الحقةةوق العينيةةة ايصةةلية والتبعيةةة) ،مكتبةةة
الجامع ةةة2173 ،م ،وه ةةو كت ةةاب مع ةةد لطلب ةةة قس ةةم الق ةةانون ف ةةي كلي ةةة المجتمة ة  ،ومق ةةرر
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تدريسه ،مراع فيه مستو الطلبةة بحسةب منظومةة المعةارا ا ماراتيةة ،وتةم تيليفةه بنةاء

عل تكليا من قبل عميد كلية المجتم في ذلك الوقل.

 .2الموج في شرح أحكام االلت ام في قانون المعامالل المدنيةة ،مكتبةة الجامعةة2172 ،م،
وهو كتاب معد لطلبة قسم القانون في كلية المجتم  ،ومقرر تدريسه ،مراع فيه مستو

الطلب ةةة بحس ةةب منظوم ةةة المع ةةارا ا ماراتي ةةة ،مش ةةتمل علة ة رس ةةوم توض ةةيحية ومه ةةارال
تدريبية وابتعاد عن عرض الخالفال الفقهية والتشريعية .وتم تيليفه بناء عل تكليا مةن

قبل عميد كلية المجتم في ذلك الوقل.

 .3الوجي في شةرح قةانون المعةامالل المدنيةة (الحقةوق العينيةة ايصةلية) ،طبعتةان مةن قبةل
مكتبة الجامعة ،الطبعة ايولة 2171م ،والطبعةة الثانيةة فةي 2173م ،مة تحةدي

فيهةا

بإضةةافة اتفاقيةةة خليجيةةة حديثةةة فةةي التمليةةك والقةةانون المحلةةي مةةارة الشةةارقة فةةي الوقةةا
وفي بي االنتفاع بالعقارال الكائنة في شمارة الشارقة .وهو كتاب محكم مةن قبةل الجامعةة

ومقرر تدريسه في كلية القانون.

 .2الةةوجي فةةي شةةرح قةةانون المعةةامالل المدنيةةة "عقةةد التةةيمين" م ة بح ة

فقهةةي مةةوج فةةي

مش ةةروعيته " ،طبعت ةةان م ةةن قب ةةل مكتب ةةة الجامع ةةة ،الش ةةارقة ،الطبع ةةة ايولة ة – 2177م.
والطبعة الثانية في 2172م ،وهو كتاب محكم من قبل الجامعة ،ومقرر تدريسه في كلية

القانون.

ثاني ا :التأليف المشترك

 .1المةةدخل لد ارسةةة القةةانون ،تةةيليا مشةةترك م ة

مةةالء فةةي قسةةم القةةانون الخةةاص ،مطبعةةة

الجامعة ،الطبعةة ايولة فةي 2177م ،والثانيةة فةي 2171م .وهةو كتةاب محكةم مةن قبةل
الجامعة ،ومقرر تدريسه في كلية القانون.

 .8أحك ةةام ق ةةانون تنظ ةةيم عالق ةةال العم ةةل االتح ةةادي رق ةةم  8لس ةةنة  7981وتعديالت ةةه ،ت ةةيليا

مشةةترك مة ايسةةتاذ الةةدكتور عةةدنان سةةرحان والةةدكتور يوسةةا عبيةةدال ،مكتبةةة الجامعةةة،

الطبعة ايولة فةي 2172م ،والثانيةة فةي 2171م .وهةو كتةاب محكةم مةن قبةل الجامعةة،
ومقرر تدريسه في كلية القانون.

 .9المةةوج فةةي شةةرح قةةانون المعةةامالل المدنيةةة (مصةةادر االلت ة ام ا راديةةة وريةةر ا راديةةة)،
مكتبةة الجامعةةة2173 ،م ،مة أ.د عةةدنان سةرحان والةةدكتور يوسةا عبيةةدال ،وهةو كتةةاب
معةةد لطلبةةة قسةةم القةةانون فةةي كليةةة المجتمة  ،ومقةةرر تدريسةةه ،م ارعة فيةةه مسةةتو الطلبةةة
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بحسةةب منظومةةة المعةةارا ا ماراتيةةة ،مشةةتمل عل ة رسةةوم توضةةيحية ومهةةارال تدريبي ةةة

وابتعةةاد عةةن عةةرض الخالفةةال الفقهيةةة والتشةريعية .وتةةم تيليفةةه بنةةاء علة تكليةةا مةةن قبةةل
عميد كلية المجتم في ذلك الوقل.

 .71الموج في شرح قانون المعامالل المدنية (العقود المسماة) ،مكتبة الجامعة2173 ،م،
مة أ.د عةةدنان سةةرحان ،وهةةو كتةةاب معةةد لطلبةةة قسةةم القةةانون فةةي كليةةة المجتمة  ،ومقةةرر
تدريسه ،مراع فيه مستو الطلبةة بحسةب منظومةة المعةارا ا ماراتيةة ،وتةم تيليفةه بنةاء

عل تكليا من قبل عميد كلية المجتم في ذلك الوقل.

 .77الةةوجي فةةي شةةرح قةةانون المعةةامالل المدنيةةة " الحقةةوق العينيةةة التبعيةةة " ،تةةيليا مشةةترك

م ة الةةدكتور يوسةةا عبيةةدال ،ناشةةرون آفةةاق مش ةرقة ،الشةةارقة ،الطبعةةة ايول ة 2171م.

وهو كتاب مقرر تدريسه في كلية القانون.

 .72أصول الفقه فةي نسةيجه الجديةد "مة تطبيقاتةه فةي التشةريعال القانونيةة وخاصةة القةانون
المة ةةدني ايردنة ةةي رقة ةةم  22لسة ةةنة 7912م" .أصة ةةل الكتة ةةاب لمسة ةةتاذ المتمة ةةرا الة ةةدكتور
مصطف ال لمي ،قمل بيعمال فيه أبر ها تطبيق القواعد ايصولية علة بعةض القةوانين

ايردنيةةة النافةةذة وخاصةةة نصةةوص القةةانون المةةدني ايردنةةي رقةةم  22لسةةنة 7912م .وقةةد
طبة الكتةةاب فةةي ايردن،ط7999 /7م مةةن قبةةل المركة القةةومي للطباعةةة والنشةةر .وكةةان

مقر اًر تدريسه في جامعة أربد ايهلية وبعض الجامعال ايردنية ايخر .

 .72القانون في حياتنا  ،تيليا مشترك م ايستاذ الدكتور علي العبيدي ،وهو كتةاب ثقافةة
قانونية عامة .وقد طب الكتاب في أيردن،ط7999 /7م من قبل المرك القومي أيضةاً.
وكان مقر اًر تدريسه في جامعة أربد ايهلية وبعض الجامعال ايردنية ايخر .

البحوث المنشورة والمقالت:

أولا :التأليف المنفرد

 .72الت ام الم ود بضمان سالمة ايرذية وجودتها في العالقة االستهالكية .مجلة القانون
المغربي ،جامعة محمد الخاما /المغرب ،العدد  22دجنبر 2172م.
 .73تفعيل نظام التيمين في أسواق المال لدعم االستثمار وحماية صغار المستثمرين .مجلة
كلية القانون الكويتية العالمية  /الكويل السنة الرابعة2172 ،م.
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 .72أصول العدل في التحكيم"دراسة مقارنة بالفقه ا سالمي" .مجلة كلية الحقوق –
ا سكندرية.2172 ،
 .71ششكاالل مذهب مشرع قانون المعامالل المدنية في حراسة ايشياء " دراسة نقدية
مقارنة " .جامعة محمد الخاما – المغرب.2177 ،
 .78مد مسئولية المهندا االستشاري في الضمان العشري في قانون المعامالل المدنية.
مجلة الحقوق للبحو

القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق /جامعة ا سكندرية ،المجلد

2171 - 2م.
 .79أضواء عل القانون رقم  21لسنة 2111م بشان ملكية العقارال المشتركة في شمارة
دبي .مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية .المجلد  ،1العدد  /2يونيو –
2171م.
 .21أثر خيار الر ية في حماية المستهلك االلكتروني " دراسة تحليلية في قانون المعامالل
المدنية االتحادي ،والقانون االتحادي رقم  7لسنة  2112بشين المعامالل والتجارة
االلكترونية ،والقانون االتحادي رقم  22لسنة  2112بشين حماية المستهلك " .مجلة
الشريعة والقانون /جامعة ا مارال العربية المتحدة – كلية القانون .العدد  ،22السنة
الرابعة والعشرون /أبريل – 2171م.
 .27المان وأثره في نفاذ العقد " دراسة تحليلية تيصيلية في العقد الموقوا والعقد رير
الساري بحق الغير في قانون المعامالل المدنية مقارناً بالفقه ا سالمي الحنفي " .مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية .المجلد  ،2العدد  /2أكتوبر – 2119م.
 .22دراسة تحليلية في التحكيم وطبيعته القانونية مقارنة بالفقه ا سالمي .مجلة الحقوق
للبحو القانونية واالقتصادية ،جامعة ا سكندرية ،العدد ايول 2119 /م.
 .22مقال مطول بعنوان ( نظرال في القانون االتحادي رقم  7لسنة 2112م بشين
المعامالل والتجارة االلكترونية ) ،منشور في مجلة الشرطي2119 ،م.
 .22الملكية الفكرية في مي ان المقاصد " دراسة مقارنة "  .مجلة الحقوق  /جامعة الكويل
 /العدد  ،2السنة  ،22سبتمبر 2118م.
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 .23مقال بعنوان ( تعليق عل

المادة  91من القانون رقم  7لسنة 2113م بشان

المصارا الليبي ) .وق التعليق في  2صفحال مطبوعة ،طلب التعليق من قبل
الدكتور عمر بن يونا رئيا جمعية القانون العربي لالنترنل بواسطة رسالة الكترونية
مرسلة من قبل النشرة ايكاديمية الدولية للتجارة االلكترونية info@ecia.edu.ly
بتاريخ 2118/2/72م ،وتم نشره في النشرة المذكورة.
 .22العقد الفاسد في القانون المدني ايردني دراسة تحليلية تيصيلية مقارنة بالفقه
الحنفي(القسم ايول) /مجلة الرافدين للحقوق /تصدر عن كلية القانون  -جامعة
الموصل /المجلد  ،7العدد  ،21السنة التاسعة  ،آذار 2112م.
 .21العقد الفاسد في القانون المدني ايردني دراسة تحليلية تيصيلية مقارنة بالفقه
الحنفي(القسم الثاني) .مجلة الرافدين للحقوق /المجلد  ،2العدد  ،27السنة التاسعة،
ح يران 2112م.
 .28فلسفة الحق في المنظورين ا سالمي والوضعي ودور الحقوق المدنية فيها  /مجلة
جامعة ال رقاء المحكمة ،المجلد الخاما ،العدد ايول ،ح يران 2112م.
 .29التكييا وأثره في القانونا تشريعاً وتطبيقاً .مجلة جامعة ال رقاء المحكمة /العدد
الثاني ،كانون ايول 2112م.
 .21تفاعل ايمم والحضارال " ر ية من منظور شسالمي في ضوء وحدة الحقيقة ،والوحدة
ا نسانية  ،وخالفة ا نسان " .بح

تم تقديمه والقا ه في م تمر كلية الشريعة  /جامعة

ال رقاء ايهلية ( السنن ا لهية  ) ..المنعقد في 2112/1/ 22-22م  .ونشر في
كتاب وقائ الم تمر.
ثانيا :التأليف المشترك
 .27نقةةل و ارعةةة ايعضةةاء البش ةرية فةةي القةةانون ا مةةاراتي " د ارسةةة نقديةةة مقارنةةة بالقةةانونين
القطةةري والمصةةري " ،بحة

مشةةترك مة الةةدكتور يوسةةا عبيةةدال ،مجلةةة كليةةة الحقةةوق –

جامعة ا سكندرية،العدد ايول لسنة .2172
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 .22أثةر اشةتراط تسةجيل التصةرا علة سةريان حةق االحتبةاا فةي مواجهةة الخلةا الخةةاص
للمدين ،بح

مشترك م الدكتور يوسا عبيدال ،مجلةة الحقةوق – جامعةة ا سةكندرية،

العدد ايول لسنة .2172

بحوث مقبولة للنشر:

( .22مسةةئولية المة ود عةةن شحاللةةه بةةالت ام سةةالمة ايرذيةةة "ا شةةكاالل والحلةةول المقترحةةة")،
مجلة الشريعة والقانون ،جامعة ا مارال العربية المتحدة2172 ،م.

 .22حمايةةة العالمةةة التجاريةةة وآثارهةةا فةةي القةةانون ا مةةاراتي واالتفاقيةةال الدوليةةة ،مجلةةة كليةةة
الحقوق  /جامعة القاهرة ،منذ 2171م ولم أطل عل نشره بعد.

فلس ة ةةفي م ة ةةن منظ ة ةةور شس ة ةةالمي ف ة ةةي التن ة ةةوع

 .23ا نس ة ةةان حض ة ةةارة " القس ة ةةم ايول " بحة ة ة

الحضةةاري .مجلةةة رحةةاب المعرفةةة /جمعيةةة البح ة
2177م ولم أطل عل نشره بعد.

 .22ا نسة ةةان حضة ةةارة " القسةةةم الثة ةةاني " بح ة ة

فةةي العلةةوم ا سةةالمية /المغةةرب .منةةذ

فلسة ةةفي مة ةةن منظة ةةور شسة ةةالمي فة ةةي التكامة ةةل

الحضاري .مجلة رحاب المعرفة/المغرب .منذ 2177م ولم أطل عل نشره بعد.

بحوث مؤتمرات:
 .21بح

أخالقيال مهنة ا عالم في مي ان الحقائق (دراسة من منظور شسالمي فلسفي)،

مقدم لم تمر كلية االتصال /جامعة الشارقة في 2173م.
" .28جدلية العالقة بين عدل ا رادة في التحكيم وعدل الدولة في حسم الن اعال" .م تمر
مرك الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون م معهد التدريب والدراسال القضائية
وو ارة االقتصاد ،في  23 – 22مارا ( .2172وقد وافقل في  2172/7/1عل
خطاب المعهد القضائي عل نشره في منشوراتهم وعل الموق االلكتروني لهم يهميته
ولكثرة ما ورد بشينه من طلبال اطالع عليه ،بحسب ما جاء في الخطاب ،ولم أطل
عل نشره بعد).
" .29الملكية المشتركة دراسة نقدية في قانون المعامالل المدنية االتحادي والقانون رقم 21
لسنة  2111بشين ملكية العقارال المشتركة في شمارة دبي" .م تمر قانون المعامالل
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المدنية بين ايصالة والمعاصرة .كلية القانون – جامعة الشارقة ،في 28 – 21
.2172/2/
" .21أوجه االختالا في أحكام الشفعة في القانونين ا ماراتي والمغرب" .الحقوق العينية
بين الفقه والقانون .م تمر نظمته مجموعة البح
ومجموعة البح

في المهن القضائية المنظمة

في الدراسال القضائية ،جامعة القرويين بالمغرب – كلية الشريعة

بفاا.2172/7/ 2- 2.
" .27الخطي في المس ولية المدنية الطبية" .م تمر الحماية القانونية من ايخطاء الطبية،
م تمر اشترك في عقده كل منا معهد التدريب والدراسال القضائية في أبوظبي و اتحاد
ايطباء العرب ودائرة الش ون القانونية لحكومة دبي وأكاديمية شرطة دبي بالتعاون م
م سسة صبرة للتدريب القانون .مكان االنعقاد أكاديمية شرطة دبي ،في 29-28
نوفمبر  .2172وهو بح

مشترك م ايستاذ الدكتور عدنان سرحان.

" .22أصول العدل في التحكيم  -دراسة مقارنة بالفقه ا سالمي  ."-م تمر كلية الحقوق-
جامعة ا سكندرية ،الموسوم " العدالة بين الواق والميمول " .في  21-79ديسمبر
2172م.
" .22ا رادة ومراتب تفاعلها في تغيير الواق " .م تمر أكاديمية شرطة دبي " شرادة التغيير
ال تغيير ا رادة ".2177 /
" .22دراسة نقدية لمنهج قانون المعامالل المدنية االتحادي في نظرية العقد" .م تمر معهد
دبي القضائي " تيمالل في قانون المعامالل المدنية بعد مرور رب قرن عل صدوره
في ضوء مستجدال العصر "2177 /م.
" .23المسئولية المدنية للوسيط المالي عن تداول ايسهم في سوق ايوراق المالية" .م تمر
أسواق المال من الناحية القانونية والشرعية واالقتصادية ،كلية الحقوق – جامعة جرش /
.2177
" .22حماية العالمة التجارية وآثارها في القانون ا ماراتي واالتفاقيال الدولية" .م تمر كلية
القانون /جامعة الشارقة " الجديد في تنظيم حقوق الملكية الفكرية "2119 /م.
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" .21القواعد ايصولية في تنظيم نقل و راعة ايعضاء البشرية  -دراسة في القانون
ا ماراتي رقم  73لسنة 7992م مقارنة بالقانون القطري رقم  21لسنة 7991م –".
م تمر كلية الحقوق /جامعة جرش ،بعنوان(:التعامل بايعضاء البشرية في القانون
والشريعة)2119 /م.
" .28تفاعل ايمم والحضارال  -ر ية من منظور شسالمي في ضوء وحدة الحقيقة،
والوحدة ا نسانية ،وخالفة ا نسان  ."-م تمر كلية الشريعة /جامعة ال رقاء ايهلية(
السنن ا لهية في الكتاب والسنة)2112 /م .
" .29فلسفة الحق في المنظورين ا سالمي والوضعي ودور الحقوق المدنية فيها" .الم تمر
الدولي لكلية الحقوق /جامعة ال رقاء ايهلية ( حقوق ا نسان في الشريعة والقانون –
التحديال والحلول2117 /) -م.
 .31المشاركة بورقة بحثية في الحلقة النقاشية في (:ماهية الدية وطبيعتها القانونية في
قانون المعامالل المدنية ا ماراتي ) /جامعة الشارقة 2111 -م .
إشراف ونقاش رسائل علمية وأخرى:
 .7مشرا عل سب رسائل دكتوراه ،وعشرة رسائل ماجستير ،حت عام 2171م.
 .2مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير.
 .2تقةةديم بح ة

بحةةدود  21صةةفحة فةةي (حوالةةة الحةةق) لصةةالح طالبةةة الةةدكتوراه (عبيةةر

حداد) في جامعة ألمانية ،بموجب خطابهم لي بالتعاون معهم بهذا الشين ،والخطاب
باللغة ايلمانية.

 .2مشرا عل العشرال من بحو تخرج الطلبة في كلية القانون /جامعة الشارقة فيا
نظرية العقد ،والمس ولية المدنية ،والعقد االلكتروني ،والتوقي االلكترونةي ،ومواضةي

في الحقوق العينية ،وقانون الجنسية.
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النشاط اإلداري وما يتصل به:
 .7رئةةيا قسةةم القةةانون الخةةاص فةةي كليةةة القةةانون – جامعةةة الشةةارقة ،للعةةامين الجةةامعيين
 2172/2172و .2172/2172

 .2القائم بيعمال عميةد كليةة القةانون – جامعةة الشةارقة فةي الشةهر نةوفمبر  ،2172وفةي

أسبوع واحد في ديسمبر  ،2172وفصلي الصيا للعامين الجامعيين  ،2172/2172و
 ،2172/2172والمفةوض مةةن قبةل عميةةد الكليةة بتسةةيير شة ون الكليةةة حةال ريابةةه عنهةةا
بسبب اجتماعال أو لقاءال خارجية أو نحو من ذلك.

 .2ق ةةائم بيعم ةةال عمي ةةد كلي ةةة الحق ةةوق ف ةةي جامع ةةة ال رق ةةاء أربة ة مة ةرال ،ك ةةان أوله ةةا ف ةةي
2112/7/21م  ،وآخرها في 2113/2/21م وال 2113/8/21م.

 .2المخطط لطرح كامل الجدول الد ارسةي لطلبةة القةانون – جامعةة الشةارقة ،وعلة ثةال
مسةةتويال ،أحةةدها فةةي الفتةرة الصةةباحية ،والثةةاني فةةي الفتةرة المسةةائية فةةي ايوقةةال الممتةةدة

مةةن السةةاعة  ،2:73 – 2وبرنةةامج كامةةل آخةةر للطالبةةال .وتو ي ة المسةةاقال عل ة أربعةةة
أيام ،م تفريغ يوم الثالثاء ،وذلك لحل عدة مشاكل ،منها :حل مشكلة الطلبة المةوظفين
فةةي الفت ةرة الصةةباحية وفةةي الفت ةرة المسةةائية ،وحةةل مشةةكلة الطلبةةة والطالبةةال التةةي كانةةل

تعرض سةابقاً بسةبب عةدم طةرح العديةد مةن المسةاقال ،ولةدف الطلبةة شلة الرجةوع للمكتبةة

عمومةاً وعنةةد تكلةةيفهم بواجبةةال بحثيةةة وتعليقةةال قضةةائية ،وذلةةك لتفريةةغ يةةوم الثالثةةاء لهةةم،
العلمةةي مةةن خةةالل تفريةةغ اليةةوم المةةذكور لهةةم

ولةةدعم أعضةةاء هيئةةة التةةدريا فةةي البح ة

ةاء .وقةةد تةةم تنفيةةذ الجةةدول فةةي عةةام
لةةذلك ،م ة تنظةةيم دوامهةةم يةةومين صةةباحاً ويةةومين مسة ً
2172م ،وثبل نجاحه.

 .3المشاركة في تطوير مناهج كليال الحقوق ،من خالل مشاركتي في ندوة عمداء
كليال الحقوق في الجامعال ايردنية الرسمية والخاصة المنعقد في جامعة أربد ايهلية

في 2113/1/72م ،بصفتي قائم بيعمال عميد كلية الحقوق /جامعة ال رقاء.

معايير اعتماد تخصصال العلوم القانونية

 .2المشاركة في ورشةا تطوير وتحدي

والشرعية ،المنعقدة برعاية و ارة التعليم العالي والبح

العلمي في جامعة جرش في

2113/7/2م ،بصفتي قائم بيعمال عميد كلية الحقوق /جامعة ال رقاء.

 .1المشاركة في م تمر ( تطوير تعليم القانون في الجامعال ايردنية ) ،المنعقد برعاية
و ارة التعليم العالي والبح

العلمي بدعم من مجلا االعتماد في الو ارة ونقابة المحامين
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ايمريكيين في فندق ايردن انتركونتيننتال في الفترة 2113/9/73-72م ،ومشاركتي

فيه ممثالً عن جامعة ال رقاء ،بصفتي عميد كلية الحقوق فيها بالوكالة .وحضرل

م تم اًر مماثالً له في قطر في عام 2172م ،وكان طرفها الثاني نقابة المحامين

ايمريكيين أيضاً.

 .8الم سا للمحكمة الصورية فةي كليةة الحقةوق  /جامعةة ال رقةاء لتةدريا الطلبةة المةواد

ةل قائم ةاً بيعمةةال
القانونيةةة ا جرائيةةة ،وللتةةدريب العملةةي الةةداخلي ،فةةي العةةام  ،2112وكنة ق
العميد وقتها.

مهام وتكاليف على مستوى الكلية والجامعة:

أولا :البرامج األكاديمية

 .7معد الملا ايولي العتماد برنامج الدكتوراه فةي كليةة القةانون – جامعةة الشةارقة .وقةد
تم اعتماد البرنامج من قبل لجنة االعتماد.

 .2معةةد الملةةا ايولةةي عةةادة اعتمةةاد برنةةامج الماجسةةتير فةةي القةةانون الخةةاص .وقةةد تةةم
شعادة االعتماد من قبل لجنة االعتماد.

 .2المكل ةةا م ةةن قب ةةل آخ ةةر ث ةةال

عم ةةداء لكلي ةةة الشة ةريعة والد ارس ةةال ا س ةةالمية /جامع ةةة

الشارقة باالشتراك في شعداد برنامج مسار ( الشريعة والقانون ) .وقد تم اعتمةاد البرنةامج

من قبل لجنة االعتماد.

 .2المساهمة الفاعلة ،وبتكليا من عميد كلية القانون ،في التعاون مة كليةة المجتمة –
جامعة الشارقة في المساعدة في وض برنامج ( الدبلوم المهني في القانون ) .وقد قمةل

بتعةديل البرنةامج واعةادة صةيارته بكةل تفاصةيله ،وتةم اعتمةاده مباشةرة مةن لجنةة االعتمةةاد

في الو ارة دون أي تعديل .وشكر لي عميد كلية المجتم تعاوني المثمر معهم.

 .3تنفيةةذ شعةةادة مخرجةةال برنةةامجي البكةةالوريوا والةةدكتوراه فةةي كليةةة القةةانون – جامعةةة
الشارقة في العام الجامعي  ،2172/2172وقد تم اعتماد العمل بها بعد شقرارها.

 .2المكلا والمفوض بتعديل وتطوير الخطة الدراسية لكلية الحقوق عل مستو جامعة
ال رقاء ،والتي اعتمدل واعتبرل نافذة من العام الدراسي 2112/2117م .
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ثاني ا :مهام متعلقة بالئحة جامعة الشارقة ومركز ذوي اإلعاقة فيها

 .1صيارة الفصل المتعلق بايعضاء من خةارج الهيئةة التدريسةية .وقةد تةم اعتمادهةا فةي
الالئحة المعدلة (النافذة).

 .8صةةيارة الالئحةةة المتعلقةةة بمركة ذوي ا عاقةةة فةةي جامعةةة الشةةارقة .وقةةد تةةم اعتمادهةةا
في الالئحة المعدلة (النافذة) ضمن باب التعليمال.

 .9تنفيذ مهام أخر متعلقة بتنظيم عمل مرك ذوي ا عاقة في الجامعة.
ثالثا :استشارات

 .71استشةةةارال لصة ةةالح شدارة الجامعة ةةة ونائة ةةب مة ةةدير الجامعة ةةة للش ة ة ون ا دارية ةةة والمالية ةةة
ومرك ذوي ا عاقة.

مقدمة إلدارة الجامعة
رابع ا :دراسات /مشاريع /برامج ومواقع الكترونية ّ
 .77مشةروع اتفاقيةةة مسةةتدامة مة المعهةةد الةةدولي الفرنسةةي ( .)IDEFوتةةم موافقةةة الجامعةةة،

وتوجل بتوقي سعادة مدير الجامعة االتفاقية م ممثلي المعهد في شهر مايو 2172م،

وبرعاية كريمة من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو
المجلة ةةا ايعل ة ة لالتحة ةةاد ،حة ةةاكم الشة ةةارقة ،رئة ةةيا الجامعة ةةة ،وفة ةةي مكتبة ةةه العة ةةامر فة ةةي

الجامعة.

 .72المفةةوض رسةةمياً مةةن قبةةل سةةعادة مةةدير الجامعةةة فةةي (اتخةةاذ كةةل التةةدابير وا ج ةراءال
الال مةةة لتحقيةةق أوس ة آفةةاق التعةةاون) م ة المعهةةد الةةدولي الفرنسةةي (وري ةره مةةن اينشةةطة

الضة ةةرورية ايخة ةةر ) ،بحسة ةةب خطة ةةاب سة ةةعادة مة ةةدير الجامعة ةةة ايسة ةةتاذ الة ةةدكتور حمية ةةد
النعيمي.

 .72المنسق المعين مةن قبةل الجامعةة فةي كةل مةا مةن شةينه ا عةداد لتنفيةذ اتفاقيةة الشةراكة
المسةةتدامة م ة المعهةةد الفرنسةةي ،واالتفاقيةةال المتفرعةةة عنهةةا ،وا عةةداد للم ة تمر الةةدولي

المشترك بينهما ،والم مل عقده في  21-79نوفمبر 2171م.

 .72التنسةةيق م ة المعهةةد الفرنسةةي بةةإفراد جامعةةة الشةةارقة بعةةرض التعةةديالل ايخي ةرة عل ة
القةةانون المةةدني الفرنسةةي وأبعادهةةا عل ة الق ةوانين المدنيةةة العربيةةة .وبعةةد الحصةةول عل ة

الموافقة الكريمة لسعادة مدير الجامعة تم تنفيذ ذلك في نوفمبر 2172م مةن خةالل حلقةة
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نقاشةةية مفتوحةةة فةةي كليةةة القةةانون ،وحلقةةة نقاشةةية مغلقةةة فةةي القاعةةة الرئيسةةية فةةي الطةةابق

ايرضي بمن الجامعة .وكان نجاح الحلقة كبي اًر جداً.

 .73تصميم الموق االلكتروني المشترك بةين الجامعةة والمعهةد الةدولي الفرنسةي (،)IDEF
تنفي ةةذاً التفاقي ةةة الشة ةراكة المس ةةتدامة بينهم ةةا .وت ةةم تنفي ةةذ الجة ة ء الخ ةةاص بالجامع ةةة وتعبئ ةةة

الحقول الخاصة بها ،بانتظار تنفيذ المعهد الج ء الخاص به .وم مل شطةالق الموقة مة
انعقاد الم تمر الدولي للجامعة والمعهد في  21/79نوفمبر 2171م.

 .72ا عةةداد لمشةةروع دولةةي فةةي حقةةوق ا نسةةان مة رئةةيا جامعةةة أوتةةاوا فةةي كنةةدا ايسةةتاذ
الدكتور جاك فريمون ،وذلك في مايو 2172م .وقد أعلمنا أنه سةيعرض الموضةوع علة

سةةعادة مةةدير الجامعةةة عل ة هةةامش م ة تمر الجامعةةة م ة المعهةةد الفرنسةةي ( )IDEFفةةي
نوفمبر  21-79نوفمبر 2171م ،ورحب سعادة مدير الجامعة بذلك.

 .71د ارسةةة فةةي يونيةةو 2172م بشةةين كرسةةي ايسةةتاذية فةةي كليةةة الحقةةوق بجامعةةة مةةونت

لمجتمة الهجةرة فةي كنةدا ،متعلقةه رعايةة بحةةو علميةة ود ارسةال تعةين علة رفة العوائةةق
بش ةةين تض ةةارب القة ةوانين الوطني ةةة والمحلي ةةة ف ةةي كن ةةدا مة ة أوض ةةاعهم العقائدي ةةة والثقافي ةةة

واالجتماعية الخاصة.

 .78د ارسة ة ةةة فة ة ةةي نهاية ة ةةة عة ة ةةام 2172م بشة ة ةةين تحقية ة ةةق التعة ة ةةاون م ة ة ة جامعة ة ةةة تشة ة ةةابمان
( )CHAPMANفة ةةي الوالية ةةال المتحة ةةدة ايمريكية ةةة بشة ةةين تحقي ةةق ب ة ةرامج د ارسة ةةال علية ةةا
مشتركة بين الجةامعتين .وقةد تةم تةوكيلي مةن قبةل سةعادة مةدير الجامعةة بمتابعةة ذلةك فةي
يناير 2173م .وتم التواصل معهم فعلياً ،وتقديم دراسة أولية لعميد كليةة القةانون لمتابعةة

التنفيذ.

 .79دراسة في نهاية 2172م بشين تطبيق نظام الضمان االجتماعي لمدة أقصاها خما
عشرة سنة عل أعضاء الهيئتين التدريسية وا دارية في الجامعة.

 .21دراسة بشين تحديد عوائق عمل شدارة المشتريال ،وطرق حلها ،وآليال تطويرها.
 .27تص ةةميم برن ةةامج الكترون ةةي مغل ةةق بش ةةين نظ ةةام حوكم ةةة المش ةةتريال ،تب ةةدأ م ةةن الجه ةةة

الطالبة حتة تنفيةذ شدارة المشةتريال لتلةك الطلبةال .وتةم تنفيةذ الجة ء ايكبةر منةه ،واعتمةد

من قبل سعادة مدير الجامعة .وذلك في عام 2171م.

 .22د ارسةةة بشةةين تحقيةةق نظةةام تةةيمين شةةامل لجمي ة أعضةةاء الهيئتةةين التدريسةةية وا داريةةة
وأف ةراد أسةةرهم ضةةد مخةةاطر الوفةةاة وا صةةابال الجسةةدية المسةةببة لعج ة دائةةم أو م قةةل،

13

وبغط ةةاء ت ةةيميني ق ةةدره  731أل ةةا درهمة ةاً ،وك ةةذلك الت ةةيمين لص ةةالح أص ةةحاب المناص ةةب

ا دارية القيادية في الجامعة .وقد تم اعتماد ذلك وتنفيذه م مطل العام 2171م.

 .22د ارسةةة بشةةين تحقيةةق نظةةام تةةيمين شةةامل لجمي ة طلبةةة الجامعةةة ضةةد مخةةاطر الوفةةاة

وا صةةابال الجسةةدية المسةةببة لعج ة دائةةم أو م قةةل شذا وقعةةل فةةي الفت ةرة مةةن  8صةةباحاً

مساء ،وبغطاء تيميني قدره  21ألا درهماً .وقد تةم اعتمةاد ذلةك وتنفيةذه
حت الساعة 2
ً
م مطل العام 2171م.

 .22د ارسةةة فةةي 2171م بشةةين تحقيةةق ش ةراكة م ة شةةركة نشةةر بشةةين تةةيليا أعضةةاء هيئةةة
التدريا في الجامعة للمقررال العلمية ،دون تحمل الجامعة أدن تكاليا سةو تكةاليا
التحكيم ،م تحقيق مردود مالي كبير شليها ،وكذلك تنظيم اسةتيراد وتو ية الكتةب المقةررة

في التخصصال العلمية المنشورة من قبل دور نشر عالمية.
خامس ا :الخطة اإلستراتيجية لكلية القانون بجامعة الشارقة

 .23المكلا بإعداد وصيارة الخطة ا ستراتيجية لكلية القانون /جامعةة الشةارقة فةي العةام
الدراسي 2111/2112م .وقد تم اعتمادها والعمل بموجبها.

 .22المكلةةا م ة بدايةةة العةةام الد ارسةةي 2119/2118م ،بتنفيةةذ الخطةةة ا سةةتراتيجية لكليةةة
القانون.

 .21المسةةاهمة الرئيسةةة بصةةفتي رئةةيا لجنةةة شعةةداد الخطةةة ا سةةتراتيجية لكليةةة القةةانون فةةي
العة ةةام الد ارسة ةةي 2172/2172م ،والخطة ةةة لخمسة ةةة أع ة ةوام .وقة ةةد تة ةةم اعتمادهة ةةا مة ةةن قبة ةةل
الجامعة ،والعمل بموجبها.

اللجان والمجالس:
وأذكر منها عل سبيل المثال:

أولا :على مستوى الجامعة

 .7رئيا لجنة التيمين الصحي ،مشكلة بموجب قرار سعادة مدير الجامعة رقم  21لسنة
2171/2172م ،مهمتهة ةةا تحدية ةةد أفضة ةةل تة ةةيمين صة ةةحي لمة ةةوظفي الجامعة ةةة ،ومناقشة ةةة
الش ةةكاو المقدم ةةة ض ةةد ش ةةركة الت ةةيمين المتعاق ةةد معه ةةا ،ورفة ة مقترحاته ةةا لس ةةعادة م ةةدير

الجامعة بهذا الشين.
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 .2رئيا لجنة بح

ودراسة عةروض شةركال التةيمين الصةحي ،مهمتهةا البحة

واختيةار

شركة تيمين صحي ترق بالمستو المطلوب لجامعة الشارقة ،وذلك بموجب قرار سعادة

مدير الجامعة رقم  23للعام الجامعي 2171/2172م .وقد تم تحديد شركال تيمين من
تص ةةنيا ( )A,B++,Bحس ةةب التص ةةنيا ال ةةدولي المعتم ةةد ،واالجتم ةةاع به ةةا ،والتف ةةاوض
معها ،وترشيح من قدمل أفضل العروض ،ومن ثم التعاقد معها.

 .2رئيا لجنة خاصة مهمتها دراسة ملا لجنة سابقة بشين تقييم أمور مالية م تحقيق
في مخالفة ،ثم تكليفي شخصياً بعد تقديم التقرير بإعادة التحقيق بشين المخالفة.

 .2رئيا لجنة (دراسة تقييم عمل آليال ا دارة المالية) ،بموجب قرار مدير الجامعة رقةم
 728لسنة 2172/2173م.

 .3رئيا لجنة تنفيذ برنامج الكتروني لطلبال الشراء ،بموجب قرار سعادة مدير الجامعة
رقم  772لسنة 2171/2172م ،مهمتهةا (وضة برنةامج الكترونةي لتنفيةذ طلبةال الشةراء
ونحوه تتجاو من خالله ا شكاالل القائمة في المشتريال).

 .2رئيا لجنة (ضوابط الدوام يعضاء الهيئة ا دارية) بموجب قةرار مةدير الجامعةة رقةم
 38لس ة ةةنة 2172/2173م( .وج ة ةةاء ف ة ةةي القة ة ةرار :يت ة ةةرك أم ة ةةر قة ة ةرار التوص ة ةةية الخ ة ةةاص

"بالقضةةايا المحالةةة شلة اللجنةةة مةةن شدارة المةوارد البشةرية" شلة رئةةيا اللجنةةة ..دون حاجةةة

لعرضها عل اللجنة للتصويل بشينها).

 .1رئيا لجنة وض دراسة بايحكام القضائية لدولة ا مارال العربية في العقود لصةالح
المعهد الدولي الفرنسي.

 .8عضةةو لجنةةة اختيةةار أعضةةاء هيئةةة التةةدريا والتجديةةد لهةةم عل ة مسةةتو الجامعةةة فةةي
ايعوام الثالثة  2172/2172و  2173/2172و .2172/2173

 .9عضو المجلا التيديبي للعام 2173/2172م.

 .71العضو القانوني فةي لجنةة (مراجعةة العطةاءال) ،وهةي لجنةة مسةتمرة حتة هةذا العةام،
وقد تشكلل بموجب قرار مدير الجامعة رقم  231للعام الجامعي 2172/2173م.

 .77عضو لجنة بشين تعديل الئحة الجامعة أعضاء هيئة التدريا.

 .72ممثةةل كليةةة القةةانون فةةي مجلةةا كليةةة الش ةريعة  /جامعةةة الشةةارقة ،لمع ةوام الجامعيةةة
2111/2112م 2118/2111 ،م ،و2171/2119م.
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 .72عضو هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية فةي العةام الجةامعي
2119/2118م.

 .72عضةةو لجنةةة الخطةةط والمنةةاهج عل ة مسةةتو الجامعةةة فةةي العةةامين  2177/2171و
2172/2177م.

 .73عضةةو لجنتةةين فةةرعيتين عةةن لجنةةة الخطةةط والمنةةاهج علة مسةةتو الجامعةةة ،شحةةداهما
لدراسة مقترحال الكليال بشين عدد ساعال متطلبال الجامعة ،والثانية في دراسة مقترح

شنشاء برنامج في كلية االتصال.

 .72عضةةو لجنةةة د ارسةةة مقتةةرح شنشةةاء مركة ا رشةةاد والةةدعم النفسةةي فةةي جامعةةة الشةةارقة،
.2172

 .71عضو لجنة المكافية التشجيعية في البح
الشارقة.2172 ،

العلمي يعضاء هيئة التدريا في جامعةة

 .78عضةةو اللجنةةة التنفيذيةةة لمركة التحكةةيم واالستشةةارال والد ارسةةال القانونيةةة الحديثةةة فةةي
جامعة الشارقة بعد اعتماده من مجلا أمناء الجامعة.

 .79عضو لجنة التدريب عل مستو الجامعة ،من 2119 – 2112م.
 .21عضةةو اللجنةةة المكلفةةة بإعةةداد وتطةةوير خطةةة كليةةة العلةةوم القانونيةةة للد ارسةةال العليةةا،
جامعة الشرق ايوسط للدراسال العليا ،عام .2113

 .27عضو اللجنة المكلفة بوض النظام التيديبي للطلبة ،جامعة الشرق ايوسط للد ارسةال
العليا ،عام .2113

 .22عضو اللجنة المكلفةة بوضة نظةام صةندوق التبةرع /جامعةة الشةرق ايوسةط للد ارسةال
العليا ،عام .2113

 .22رئ ةةيا لجن ةةة ا ع ةةداد ف ةةي كلي ةةة الحق ةةوق /جامع ةةة ال رق ةةاء لمس ةةابقة الحس ةةين ل ب ةةداع

والتمي  ،وهي مسابقة تشترك فيها جمي كليال القانون في الجامعةال ايردنيةة الحكوميةة
والخاصة ،وفق معايير وكالة ضمان الجودة البريطانية ( .) QAA

 .22عض ةةو مجل ةةا أمن ةةاء مركة ة الد ارس ةةال والبح ةةو واالستش ةةارال ف ةةي جامع ةةة ال رق ةةاء
ايهلية ،عام .2112/2112

 .23عضو لجنة ضمان الجودة والتطوير .مهمتها متابعة واعداد وتطوير كل ما من شينه
تحقيق شروط االعتماد والرقي بمستو الكلية ،عام  2112/2112و.2113/2112
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ثاني ا :على مستوى الكلية والقسم

 .22عضو مجلا كلية القانون للعامين  2172/2172و 2172/2172م.

 .21عضو في المجلا االستشاري لكلية القانون عند رئاستي لقسم القانون الخاص.
 .28عضو اللجنة المشرفة عل برنامج الشريعة والقانون بموجب قرار عميد كلية الشةريعة
والقانون في .2172/77/21

 .29عضةةةو اللجنة ةةة العلية ةةا المش ة ةرفة عل ة ة م ة ة تمر الجامع ةةة م ة ة المعه ةةد الفرنسة ةةي الةةةدولي
(2171 ،)IDEFم.

 .21رئيا اللجنة التنظيمية لم تمر الجامعة م المعهد الفرنسي (2171 ،)IDEFم.
 .27رئيا لجنة الدراسال العليا في قسم القانون الخاص لعدة أعوام.

 .22رئيا لجنة مراجعة الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في القةانون الخةاص ،للعةامين
الجامعيين  2172/2172و .2172/2172

 .22رئةةيا لجنةةة تةةدريب الطلبةةة فةةي كليةةة القةةانون  /جامعةةة الشةةارقة ،لةةثال

سةةنوال بةةدأل

بالعام الجةامعي 2111/2112م ،ويشةمل البرنةامج (:التةدريب الةداخلي فةي قاعةة محكمةة
– ص ةةورية  ،-والت ةةدريب الخ ةةارجي ف ةةيا مح ةةاكم ونياب ةةة الش ةةارقة ،ومح ةةاكم ونياب ةةة دب ةةي،
والمحكم ةةة االتحادي ةةة العلي ةةا ف ةةي أب ةةو ظب ةةي ،والم سس ةةة العقابي ةةة والمختب ةةر الجن ةةائي ف ةةي

الشارقة ).

 .22رئيا لجنة شعداد ملا مخرجال برنامج الماجستير في القانون الخاص.

 .23رئيا لجنة مراجعة الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في القانون الخاص.
 .22رئيا لجنة تقييم طرق التدريا في برنامج الماجستير.
 .21رئيا لجنة الدراسال العليا في القسم لعدة أعوام.
 .28رئيا لجنة الترقيال في القسم لعدة أعوام.

 .29رئيا لجنة الندوال والم تمرال للعام الجامعي .2172/2172

 .21رئ ةةيا لجن ةةة تق ةةويم المخرج ةةال التعليمي ةةة لبرن ةةامجي الماجس ةةتير وال ةةدكتوراه ف ةةي الع ةةام
الجامعي .2172/2172

 .27عضو لجنة التقرير السنوي لمخرجال برامج الد ارسةال العليةا للعةامين 2172/2172
و 2173/2172م.

 .22عضو لجنة وض التقرير السنوي لكلية القانون 2171/2172م.
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 .22عض ةةو لجن ةةة تحدي ةةد احتياج ةةال الكلي ةةة م ةةن أعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةدريا للع ةةام الج ةةامعي
.2173/2172

 .22عضو لجنة الترقيال العلمية في الكلية لعدة أعوام.
 .23عضو لجنة الدراسال العليا في الكلية لعدة أعوام.

 .22عضو لجنة تقويم المخرجةال التعليميةة لبرنةامج البكةالوريوا فةي العةامين الجةامعيين
 2172/2172و .2172/2172

 .21عضو لجنة المي انية في العام الجامعي .2172/2172
 .28عضةةو لجنةةة اسةةتكمال شعةةداد الةةرد عل ة تقريةةر لجنةةة تقيةةيم برنةةامجي الماجسةةتير فةةي
القة ة ة ةةانون العة ة ة ةةام والقة ة ة ةةانون الخة ة ة ةةاص ير ة ة ة ةراض االعتمة ة ة ةةاد النهة ة ة ةةائي ،العة ة ة ةةام الجة ة ة ةةامعي

.2172/2172

 .29عض ة ةةو اللجن ة ةةة المشة ة ةرفة علة ة ة مة ة ة تمر "ق ة ةةانون المع ة ةةامالل المدني ة ةةة ب ة ةةين ايص ة ةةالة
والمعاصرة".2172/2172 ،

 .31عض ةةو لجن ةةة وضة ة الخط ةةة ا س ةةتراتيجية لخمس ةةة أعة ةوام ،واللجن ةةة ش ةةكلل ف ةةي الع ةةام
الجامعي .2172/2172

 .37عضو لجنتي الترقية العلمية ،والدراسال العليا ،عل مستو الكلية لعدة أعوام.

 .32عض ةةو لجن ةةة وضة ة مقت ةةرح شنش ةةاء مركة ة التحك ةةيم واالستش ةةارال والد ارس ةةال القانوني ةةة
الحديثة في جامعة الشارقة باالشتراك م مكتب بن شبيب ومشاركوه للمحاماة.

 .32اختياري والدكتور أحمد الهواري في مطل الشةهر 2171/71م مةن مكتةب بةن شةبيب
ومشةةاركوه للمحامةةاة مة ة ممثةةل عةةنهم لوضة ة مشةةروع اتحةةاد يعم ةةل عل ة تطةةوير التعل ةةيم

والتعلم في دولة ا مارال العربية المتحدة.

 .32عضةةو الهيئةةة االستشةةارية لمجلةةة (القةةانوني) التةةي تصةةدرها الجمعيةةة العلمي ةة لطةةالب
القانون في جامعة الشارقة ،للعامين الجامعين 2111 /2112م – 2118/2111م.

 .33عضةوية عةدة لجةةان علة مسةةتو كليةةة القةةانون ،منهةا ا لجنةةة التخطةةيط االسةةتراتيجي،
لجنةةة البح ة

العلمةةي ،ولجنةةة الد ارسةةال العليةةا ،ولجنةةة د ارسةةة نظةةام تقةةويم أعضةةاء هيئةةة

التدريا ،ولجنة االعتماد ايكاديمي ،ولجنة تقييم النشاط التدريسي لعضو هيئة التةدريا
في الكلية ،ولجنة تطوير الخطط الدراسية والمناهج ،ولجنةة المة تمرال والنةدوال العلميةة،

ولجنة ةةة ترشة ةةيح أعضة ةةاء الهيئة ةةة التدريسة ةةية للتعاقةةةد م ة ة الجامعة ةةة فة ةةي تخصة ةةص القة ةةانون
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الخ ةةاص ،ولجن ةةة ترش ةةيح أفض ةةل باحة ة

لني ةةل ج ةةائ ة مص ةةرا الش ةةارقة للع ةةامين 2118م

و ،2177ولجنة تقييم مخرجال مساقال برنامج كلية القانون.

 .32عضو اللجنة المشرفة عل الم تمر الدولي السادا لكلية القانون – جامعةة الشةارقة،

الموسةةوم ب ة( قةةانون المعةةامالل المدنيةةة بةةين ايصةةالة والمعاصةرة) ،والمنعقةةد فةةي 28-21
فبراير ،2172/ورئيا الجلسة الثانية في اليوم ايول.

 .31عضةةو اللجنتةةين التنظيميةةة والعلميةةة لم ة تمر (الجوانةةب القانونيةةة الجديةةدة فةةي التنظةةيم
القةةانوني لحقةةوق الملكيةةة الفكريةةة) ،والةةذي عقدتةةه كليةةة القةةانون بجامعةةة الشةةارقة فةةي الفتةرة
2119/77 /79 – 71م.

 .38عض ةةو اللجنت ةةين التنظيمي ةةة والعلمي ةةة للمة ة تمر ال ةةدولي (أص ةةول النظ ةةام الجن ةةائي ف ةةي
ا سالم ودوره في المحافظة عل المدنية) والذي عقدته كليتا القانون والشةريعة فةي الفتةرة
2118/3/7 – 2/29م.

 .39عضةةو اللجنةةة التحضةةيرية للمة ة تمر الةةدولي (مةةد مواءمةةة النظ ةةام القةةانون فةةي دول ةةة
ا مارال العربية م النظام ايساسي للمحكمة الجنائية الدوليةة) ،والةذي انعقةد فةي رحةاب

الجامعة في 77و 2111/2 /72م.

 .21عضو اللجنة التنظيمية لم تمر(مكافحة جةرائم تقنيةة المعلومةال) الةدولي ،المنعقةد فةي
جامع ةةة الش ةةارقة ،وعض ةةو (منس ةةق) لجن ةةة المتابع ةةة المنبثق ةةة ع ةةن المة ة تمر والت ةةي تش ةةمل
عضةةوية الةةدكتور عمةةر بةةن يةةونا (مةةن ليبيةةا يعمةةل فةةي مصةةر ،رئةةيا الجمعيةةة العربيةةة

لقةةانون االنترنةةل ) ،والةةدكتور ارفةةد العةةاني تخصةةص حاسةةوب فةةي جامعةةة قطةةر .ومهمةةة
اللجنة ا عداد لعقد م تمرال وورش العمل في نفا موضوع الم تمر.2112 .

وفي األردن:

 .27رئيا لجنة متابعة الخريجين للعام الدراسي 2113/2112م .

 .22رئيا لجنة االمتحانال والجداول للعام الدراسي 2113/2112م .
 .22رئ ة ة ةةيا لجن ة ة ةةة تح ة ة ةةدي

وتط ة ة ةةوير موقة ة ة ة الكلي ة ة ةةة علة ة ة ة االنترن ة ة ةةل للع ة ة ةةام الد ارس ة ة ةةي

2113/2112م .

 .22رئيا لجنة معادلة المواد الدراسية يرب سنوال متتالية في جامعة ال رقاء .
 .23رئيا لجنة تفعيل أهداا الجامعة في العام الدراسي 2117/2111م .
 .22أمين سر مجلا كلية الحقوق /جامعة ال رقاء لثال
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سنوال.

 .21المفوض بتطوير نظام ا رشاد ايكاديمي في كلية الحقوق/جامعة ال رقاء.

 .28نائةةب رئةةيا اللجنتةةين التحضةةيرية والعلميةةة للمة تمر الحقةةوقي الةةدولي :حقةةوق ا نسةةان
في الشريعة والقانون "التحديال والحلول" ،والذي عقد في رحاب جامعة ال رقاء في الفترة

2117/8/9-8م .وقمل فيه بالعبء الرئيسي.

 .29محكم في المسابقال الثقافية عل مستو الجامعة للعام الدراسي 2117/2111م.
تحقيق على مستوى جامعة الشارقة:
وهي خاصة نسبل شلي بشكل منفرد في بعض ش ون الجامعةة ،وفةي كليةالا ابداب والعلةوم

ا نس ة ةةانية واالجتماعي ة ةةة ،والهندس ة ةةة ،والص ة ةةيدلة .ورئاس ة ةةة وعض ة ةةوية لج ة ةةان تحقي ة ةةق أخ ة ةةر .
ومجموعها الكلي تسعة تحقيقال ،عدا عضوية المجلا التيديبي عل مسةتو الجامعةة للعةام

2173/2172م ،ورئاسةةة مجلةةا تةةيديبي بقضةةية خاصةةة بالمنطقةةة الش ةرقية 2172/2173م
انتهل بإحالة الموضوع شل مجلا تيديبي عل مستو الجامعة.

كتب شكر:

حاصةةل عل ة العديةةد مةةن كتةةب الشةةكر مةةن قبةةل سةةعادة مةةدير جامعةةة الشةةارقة ،وعميةةد كليةةة
القانون ايسبق وايسبق منه ،ورئيا جامعة ال رقاء وعميد كلية القانون فيها.

عضوية خارجية /تحكيم /تقييم:
 .7عضو جمعية ا مارال للمحامين والقانونيين.
 .2عضو جمعية ا مارال لحماية المستهلك.

 .2عضو جمعية الحقوقيين العراقيين /مقرها في لندن.
 .2عضو الهيئةة العلميةة لمجلةة الباحة

للد ارسةال ايكاديميةة ،وهةي مجلةة فصةلية دوليةة

محكمةةة متخصصةةة ،تصةةدر عةةن كليةةة الحقةةوق والعلةةوم ا سةةالمية فةةي جامعةةة الحةةاج

لخضر باتنة الج ائرية.

 .3أحةةد المحكمةةين فةةي لجنةةة تقةةويم المشةةاري البحثيةةة لخمةةا دورال متتاليةةة فةةي ب ةرامج
خبة ةرة ايبح ةةا

للطلب ةةة الج ةةامعيين ،وال ةةذي يرع ةةاه الص ةةندوق القط ةةري لرعاي ةةة البحة ة

العلمي (  ) Qatar National Research Fundفي م سسة قطر.
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 .2تحكيم العشرال من البحو العلمية وكتب من داخل دولةة ا مةارال العربيةة المتحةدة
وخارجها(:الكويل ،البحرين ،قعمان ،السعودية ،قطر ،ايردن ،العراق).
 .1مقيم لملفال تقييم لرتبة ايستاذية وايستاذ المشارك من ايردن والعراق.

خدمة جامعة ومجتمع:

واختار منها عدا ما تقدم بشين تمثيلي للجامعة بالتفاوض م المعهد الدولي الفرنسةي واعةداد
اتفاقي ةةة شة ةراكة مس ةةتدامة مة ة المعه ةةد ،وتميل ةةي الجامع ةةة ف ةةي التف ةةاوض مة ة جامع ةةة تش ةةابمان

ايمريكية ،والتواصل م جامعال مونت

وأوتاوا ،وعضوية الجمعيال الخارجيةة وريرهةا ممةا

تقدم ويدخل في نطاق خدمة الجامعة والمجتم  ،كالم تمرال والندوال والمشاري  ،ابتي:

أولا :تكليف المعهد الفرنسي والتدريب

 .7تكليا شخصي من المعهد الدولي الفرنسي ( )IDEFبتمثيل اتجاهال القضاء
ا ماراتي بشين موضوع الم تمر الم مل عقده في نوفمبر 2171م.

 .2تكليا شخصي من المعهد الدولي الفرنسي باالتصال بدول أخر الختيار من يقوم
بإعداد اتجاهاتها القضائية بخصوص موضوع الم تمر ،وقد نجحل بذلك بشينا

البحرين ،وايردن ،والسودان .والعمل ٍ
جار بشين الكويل وسلطنة قعمان.

 .2تكليا شخصي من المعهد الدولي الفرنسي بشين شعداد ورقة بحثية بشان أصول
وقواعد مدرسة الفقه ا سالمي وتوجهاتها وأحكامها بخصوص موضوع الم تمر،

ومد ارتباط القوانين العربية بهذه المدرسة.

 .2مدرب لتس دورال يعضاء هيئة التدريا في الجامعة بشين مواد وأحكام الئحة
أعضاء الهيئة التدريسية منذ 2173م حت 2171م.

 .3مدرب في (الدبلوم المهني في التحكيم التجاري وا سالمي) ،والذي نظمه مرك
التعليم

المستمر والتطوير المهني بالتعاون م مرك

الشارقة الدولي للتحكيم

التجاري الدولي خالل الفترة  3نوفمبر 2172م ولغاية  23مارا 2171م.

 .2مدرب لموظفي الحكومة االتحادية في أصول صيارة التشريعال واللوائح ،عقدل
الدورة في فندق اتالنتا "دبي"  23-22يناير 2172م .وتم تنظيمهما من قبل
ايمانة العامة لمجلا الو راء ،باالتفاق م مرك التعليم المستمر في الجامعة.

21

 .1مدرب لموظفي الحكومة االتحادية في أصول صيارة التشريعال واللوائح ،عقدل
في أبوظبي في  ،2172/2/71-1وتم تنظيمهما من قبل ايمانة العامة لمجلا
الو راء ،باالتفاق م مرك التعليم المستمر في الجامعة.

 .8مدرب في دورة تدريبية لمرك تحكيم الشارقة ،في  ،2172/2/21في صور االتفاق
عل التحكيم.

 .9مدرب في التيمين (التكافل ا سالمي) ،مرك الشارقة ا سالمي2172 ،م.

 .71مدرب في دورة تدريبية في صيارة العقود ،معهد التدريب والدراسال
القضائية/الشارقة ،دورة المحامين  79من 2171/2/8 – 2/27م.

 .77مةةدرب فةةي الورشةةة التدريبيةةة ايولة فةةي مجةةال القةةانون الةةدولي ا نسةةاني ،مةةن خةةالل
مرك التعليم المستمر في جامعتنا بالتعاون م كلية القانون ،في /77 / 29 – 23

2111م ،بعنة ةوان(:الحماي ةةة والرعاي ةةة ف ةةي ظ ةةل الق ةةانون ال ةةدولي ا نس ةةاني) ،وكان ةةل

مش ةةاركتي بخص ةةوص(:ري ةةادة الشة ةريعة ا س ةةالمية ف ةةي شرس ةةاء قواع ةةد الق ةةانون ال ةةدولي
ا نساني).

 .72المشاركة في القسم ايول من دورة تدريب المدربين في القانون الدولي ا نساني،
والتي عقدها معهد التدريب والدراسال القضائية في الشارقة في الفترة –9

/72مارا2118 /م " ،متدرب".

 .72منسق الكلية م محاكم دبي في مسابقة الشيخ مكتوم للمحاكمة الصورية ،العام
الجامعي 2172/2172م ،وأحد مدربي فريق كلية القانون ،والمرافق له والمشرا
عليه في المسابقة التي جرل في فندق حياة ريجينسي في دبي.

ثاني ا :الخبرة والستشارات وتمثيل الجامعة وتعاون

 .72خبير قضائي بشين القضية  272لسنة 2119م – محكمة الشارقة االبتدائية
االتحادية.

 .73تقديم أرب استشارال قانونية لصالح حكومة الشارقة /دائرة التسجيل العقاري.
 .72تقديم استشارال لصالح شدارة الجامعة.

 .71ممثل الجامعة في لقاء بو ارة العدل لدراسة الصعوبال التي تواجههم في القضايا
التي تكون الحكومة طرفاً فيها2172 ،م.
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 .78تعاون م جامعة ألمانية بموجب خطابهم لي ،وقد تم تنفيذ مضمون الخطاب
بتقديم بح

بحدود  21صفحة في حوالة الحق لهم لصالح طالبة الدكتوراه عبير

حداد ،بحسب ما تقدم.

ثالثا :إعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم

 .79شعداد اتفاقية الشراكة المستدامة بين الجامعة والمعهد الدولي الفرنسي (،)IDEF
وباالشتراك م النائب ايول والنائب الثاني لرئيا المعهد المذكور.

 .21شعداد مذكرة اتفاقية م جامعة تشابمان ايمريكية ،قدمل لسعادة مدير الجامعة،
ودراسة في طريقة تنفيذ برامج ماجستير ودكتوراه مشتركة في القانونين الخاص

والعام ،قدمل لعميد الكلية.

 .27اتفاقية شراكة بين الكلية ومرك

سعود البابطين الخيري للت ار

والثقافة في

السعودية  ،2172تكللل بالنجاح وتم توقيعها.

 .22مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومعهد التدريب والدراسال القضائية في الشارقة،
تكللل بالنجاح بإبرام المذكرة فعالً في 2119م.

 .22مذكرة تفاهم بين كلية القانون ومعهد التدريب والدراسال القضائية في الشارقة،
تكللل بالنجاح بإبرام المذكرة فعالً في 2119م.

 .22اتفاقية تعاون بين كلية القانون وهيئة الطرق والمواصالل في دبي ،تكللل بالنجاح
بإبرام االتفاقية فعالً في 2119م.

 .23اتفاقية تعاون م جامعة ابن رشد في هولندا ،عام  2118شال أن نائب مدير
الجامعة في ذلك الوقل لم يعتمدها.

رابع ا :ندوات /حلقات نقاشية (مشاركة بورقة عمل ،نقاشات ،إدارة ،حضور)

 .22المساهمة بالحلقة النقاشية للمعهد الدولي الفرنسي في  21نوفمبر 2172م ،م
عرضي التجاهال الفقه ا سالمي في بعض مفردال الحلقة ،القسم الخاص منها.

وقد نالل شعجاب كبير من قبل أ.د بارثيلمي ميركادال نائب رئيا المعهد

والسكرتير العام له.

 .21ندوة (االتجاهال الحديثة في قانون العقوبال االتحادي المعدل بالمرسوم بقانون
رقم  1لسنة 2172م) في 2171/3/8م "حضور".
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 .28الم تمر الدولي (قضايا معاصرة في القانونيين الجوي والفضائي) في الفترة -22
 22فبراير 2171م "حضور".

 .29المشاركة بندوة "تهافل الفالسفة ل مام الغ الي"  .المنتد
يناير 2177م.

ا سالمي بالشارقة،

 .21ندوة حول طرق التعليق عل الق اررال القضائية ،نظمتها الجمعية العلمية لطالبال
القانون ،في فصل الربي 2119/2118م.

 .27شدارة مناظرة حول " تولي المرأة القضاء في دولة ا مارال العربية " ،والمشاركة
في تنظير وتيصيل الحوار فيها ،والذي نظمته الجمعية العلمية لطالبال القانون

بالتعاون م الجمعية العلمية لطالب القانون ،في 2118/2/27م.

 .22شعداد ورقة بحثية بعنوان(:أدب الحوار وفن التعامل م الغير) .مهرجان الشارقة
للفنون ا سالمية ،والذي نظمته كلية ابداب والعلوم بالتعاون م

ا سالمي 22 /رمضان 7229هة 3 -اكتوبر2111م.

المنتد

 .22المشاركة بغير ورقة بحثية في عدة ندوال ،منها ندوةا(مد تلبية قانون ا يجارال

في عجمان لحاجة أطراا العالقة ا يجارية) ،والتي عقدل في قاعة الشيخ ايد في

جامعة عجمان في 2111/2/72م ،وندوة (استقالل القضاء) في نفا المكان

المذكور ،وندوة ( حماية المستهلك ) في جامعة الشارقة ،والندوتان ايخيرتان عقدتا
في الفصل الدراسي ايول من العام 2111م.

 .22محاضة ةرة عام ةةة بعنة ةوان :ماهي ةةة الع ةةدل وأثة ةره ف ةةي المقاص ةةد " د ارس ةةة مقارن ةةة ب ةةين
الفلسفتين ا سالمية والوضعية " .ألقيل في قاعة الندوال في جامعة ال رقاء ايهلية

في الفصل ايول من العام الدراسي 2117/ 2111م.

خامس ا :تحرير كتاب وقائع مؤتمر

 .23محرر كتاب وقائ م تمر حقوق ا نسان /جامعة ال رقاء ،تجميعةاً وتبويبةاً وتنسةيقاً
واخراجاً ومتابعة طباعته ،والذي ي يد عدد صفحاته عل ألا ومائة صفحة.

دورات في طرائق التعليم والحاسب اآللي:
 سب دورال في مناهج التدريا وتطويرها (في ايردن ،وجامعة الشارقة).
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 خما دورال في البالك بورد وفي استخدام تقنيال التدريا الحديثة/جامعة
الشارقة.

 شهادة الة  ICDLبموجب الدورة المنعقدة في جامعة الشارقة للفترة 2112/77/2
شل 2111/2/22م.

 ثال

دورال في اللغة االنجلي ية ،المستويال الراب

محادثة ،حت شهر .2172/2

حت

السادا ،ودورة

والحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

الدكتور:علي أحمد صالح المهداوي
أستاذ القانون المدني
كلية القانون/جامعة الشارقة

amehdawe@sharjah.ac.ae
1311112728
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