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المؤهالت العلمية
 .1دكتوراه في القانون التجاري – ديسمبر  ،2011جامعة ماكويري ،أستراليا
 .2ماجستير القانون التجاري والتجارة الدولية  -ديسمبر  ،2007جامعة ماكويري ،أستراليا
 .3دبلوم الدراسات القانونية العليا – مايو  – 1999معهد الدراسات العربية ،القاهرة
 .4بكالوريوس قانون – يناير  ،1994كلية الحقوق – جامعة عمان االهلية ()ANU

الخبرات العلمية الجامعية
 – 2020 .1حتى االن :أستاذ القانون التجاري المشارك ،كلية القانون – جامعة الشارقة ( فرع الذيد)
 :2020 – 2019 .2أستاذ القانون التجاري المشارك ،كلية القانون – جامعة قطر
 :2019 – 2013 .3أستاذ القانون التجاري المساعد ،كلية القانون – جامعة قطر
 :2013 – 2010 .4محاضر ،كلية القانون – جامعة قطر
 :2009 – 2009 .5محاضر كلية القانون – جامعة ماكويري  -استراليا
 :2005 – 1999 .6محاضر ،الكلية العربية (جامعة البلقاء التطبيقية) ،عمان – األردن
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الخبرات العملية
 :2005 – 1996إجازة ممارسة مهنة المحاماة

المواد التي تم تدريسها
 مبادئ القانون التجاري قانون وأخالقيات االعمال األوراق التجارية والعمليات المصرفية القانون البحري المدخل الى علم القانون المدخل الى دراسة القانون لطلبة الماجستير التجارة االلكترونية قانون الشركات -المحل التجاري لطلبة الماجستير

الجوائز
 .1جائزة التمييز في التدريس للعام األكاديمي  ،2013/2012كلية القانون – جامعة قطر.
 .2جائزة التمييز في خدمة المجتمع للعام األكاديمي  ،2016/2015كلية القانون – جامعة قطر.
 .3جائزة الدراسات العليا األسترالية .2011
 .4جائزة التمييز البحثي في كلية اإلدارة واالقتصاد  ،2010جامعة ماكوايري – استراليا.

المنح البحثية
 .1الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ،برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي (" ، )NPRPآفاق
إدخال إطار قانوني موحد لالعتراض على االتصاالت عن بعد والوصول إليها في منطقة الخليج -
انعكاسات خاصة لدولة قطر" 2017 - 2014
مبلغ المنحة 361,251.19 :دوالر أمريكي
المهام :باحث رئيس
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 .2منحة جامعة قطر (" )Start Up Grantالحق في الخصوصية وحماية البيانات :دراسة تحليلية
لتكنولوجيا المعلومات القطرية"2015 - 2014 .
مبلغ المنحة 12,000.00 :دوالر أمريكي
المهام :باحث رئيس
 .3منحة من المجلس األعلى للشباب في دولة قطر " ،تأثير االستخدام السلبي لإلنترنت على معدل جرائم
االتجار بالبشر ومضاعفاته الخطيرة على المراهقين والشباب" ( ،2013 – 2011منحة مشتركة مع
مؤسسة قطر لمكافحة االتجار بالبشر).
مبلغ المنحة 120,000.00 :دوالر أمريكي
المهام :باحث مشارك
 .4االشراف على منحة الطلبة في جامعة قطر " نظرة على القانون البحري القطري" العام األكاديمي
.2012 – 2011
مبلغ المنحة 9,500.00 :ريال قطري
المهام :مشرف

األبحاث العلمية (باللغة العربية)
 .1طبيعة الضرر وحدود التعويض في ضوء أحكام النقل الجوي الدولي لألشخاص :دراسة في التشريع
القطري واالتفاقيات الدولية ،مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسة ،مقبول للنشر ،يونيو

 – 2020بحث مشترك
 .2تطور مفهوم الحادث الجوي في النقل الجوي الدولي لألشخاص :دراسة في التطبيقات القضائية المقارنة
والتشريع القطري ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،مقبول للنشر في العدد التسلسلي رقم  ،30السنة

الثامنة ،العدد الثاني ،يونيو  – 2020بحث مشترك
 .3اختالط العنوان واالسم التجاريين في التشريع القطري وآثاره :دارسة تحليلية ،مجلة أكاديمية أحمد
العسكرية للعلوم االدارية والقانونية – مقبول للنشر – قطر – بحث منفرد
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 .4حق السخرية من العالمات التجارية :ما بين اإلباحة والتقيد دراسة في التطبيقات القضائية المقارنة،
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،العدد ( ،24السنة السادسة – العدد  )2الذي سيصدر في يونيو

 – 2018العدد التسلسلي  – 22باحث رئيسي
 .5اإلفالس العابر للحدود :دراسة تحليليه مقارنه بين القانون األردني والقانون القطري في ضوء قانون
االونسترال النموذجي .المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية ،المجلد ( )10العدد (2018 )3

– بحث مشترك
الفني :حماية ذات هوية واحدة
 .6إشكالية تعدد األنظمة القانونية في حماية عنوان
المصنف األدبي و ّ
ّ

بانتماءات قانونية متعددة (دراسة مقارنة) ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية في العدد  19لسنة

 – 2017بحث مشترك
 .7االستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري نظرة مستقبلية حول المنافسة في
سوق الرعاية الصحية )2017( ،مجلة الدراسات القانونية والقضائية ،العدد االول – السنة  ،11ص

 – 290 – 245باحث رئيسي
األبحاث العلمية (باللغة االنجليزية)
Application of Competition Rules and Prevention of Monopoly on the Organizers of Sports

•

Competitions: A comparative study, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues,
Volume 25, Issue 6, (2020). (Scopus Q2) Single Author

Strengthening data privacy: the obligation of organisations to notify affected individuals

•

of data breaches (Taylor & Francis) Vol (33) 3: 271-284 (2019) International Review of
 )Law, Computers & Technology ABDC Journal Quality List: Rank B - (Scopus Q2Co-Author 2
The Prospects of Introducing a Unified Regulatory Framework for Telecommunication
Interception and Access (TELIA) in the Gulf Region “ Ahmed Bin Mohamed Military
College Journal of Administrative Sciences and Law - Vol (3) 2: 143 - 177 (2018) - CoAuthor 1
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•

•

The Proportionality Principle in Telecommunications Interception and Access Law in an
Environment of Heightened Security and Technological Convergence”. (Taylor & Francis)
Vol 25 (3) 229 - 246 (Sep 2016) Information & Communications Technology Law. ABDC
Journal Quality List: Rank C - .(Scopus Q2) - Co-Author 2

•

Validity of Evidence of Electronic Transactions and the Main Features of Criminality and
Impunity Contained in the Qatari”, Vol (2) 7: 99 - 129 (2015) Kuwait International Law
School Journal - Co-Author 2

•

Social Media: Adoption and Legal Issues Impact on Business Innovation. (Inderscience)
Vol. (9) 4: 486–506 (2015) International Journal of Business Innovation and Research.
ABDC Journal Quality List: Rank C. (Scopus Q2) - Co-Author 2

•

Using Technology in Human Trafficking: International Law Perspective and Reflections
within Middle Eastern Countries”. (Inderscience) Vol (2) 1: 27 – 54 (2015) International
Journal of Technology Policy and Law. Co-Author 2

•

Telecommunication Regulatory Framework in the U.S and the U.K. (Inderscience) (1) 1:
25 – 47 (2012)

International Journal of Technology Policy and Law. Law Journal

Ranking Australian Research Council (ARC 2011) List: Rank C – Single Author
•

The Reasonable Necessary for the Implementation of Telecommunication Access Law
(American Bar Association) Vol (45) 3: 857 - 879 (2011) the International Lawyer. Law
Journal Ranking Australian Research Council (ARC 2011) List: Rank B – Single
Author

•

Telecommunications (Interception and Access) and its Regulation in Arab Countries,
(International Association of IT Lawyers) Vol (5) 4: 225-239 (2010) Journal of
International Commercial Law and Technology. ABDC Journal Quality List: Rank C –
( Scopus) – Single Author

•

Security, Ethics and Electronic Commerce (EC) Systems; Cybercrime and the Need for
Information Sharing Security, (Inderscience) Vol (2) 4: 225 –237 (2010) International
Journal of Liability and Scientific Enquiry. Law Journal Ranking Australian Research
Council (ARC 2010) List: Rank C - Co-Author 1

•

Regulating the Use of Electronic Signatures Given the Changing Face of Contracts’
(Macquarie University) Vol (7) 53: 53–65 (2010) Macquarie Journal of Business Law.
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Law Journal Ranking Australian Research Council (ARC 2010) List: Rank C - CoAuthor 1
Application of Electronic Signature in Business and Its Influence on Electronic Commerce

•

Implementation. (Inderscience) Vol (3) 4: 282–290 (2010) International Journal of
Liability and Scientific Enquiry. Law Journal Ranking Australian Research Council
(ARC 2010) List: Rank C- Co-Author 1
Australian Regulatory Framework for Telecommunication Interception and Access Law”,

•

(Inderscience) Vol (4) 2: 129-150 (2010) International Journal of Liability and Scientific
Enquiry. Law Journal Ranking Australian Research Council (ARC 2010) List: Rank
C- Single Author

المؤلفات العلمية (الكتب الدراسية)
 .1األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،كلية القانون – جامعة قطر2020 ،
 .2مبادئ القانون التجاري ،كلية القانون – جامعة قطر2015 ،
 .3مبادئ القانون التجاري األردني ،دار المستقبل للنشر والتوزيع2001 ،
 .4قانون االعمال لدولة قطر ( ،)USA: McGraw-Hill, 2012كتاب الكتروني.

االشراف على رسائل الماجستير
 .1مشرف رئيس – رسالة ماجستير بعنوان " الجوانب القانونية ألليات الدفع االلكتروني في التشريع
القطري ،كلية القانون – جامعة قطر 2020
 .2مشرف رئيس – رسالة ماجستير بعنوان " الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز – دراسة مقارنة  ،كلية القانون
– جامعة قطر 2019
 .3عضو لجنة االشراف على رسالة ماجستير بعنوان “حجية المعامالت االلكترونية في االثبات في القانون
القطري – دراسة مقارنة – كلية القانون ،جامعة قطر 2018
 .4عضو لجنة االشراف على رسالة ماجستير بعنوان " الشراكة بين القطاع العام والخاص في القانون
القطري" – كلية القانون ،جامعة قطر ()2018
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 .5مشرف مشارك  -رسالة ماجستير بعنوان " حوكمة الشركات العائلية في دولة قطر :التحديات والبدائل،
كلية القانون  -جامعة قطر)2017( ،

المؤتمرات العلمية (مشارك)
 .1المؤتمر الدولي في القانون والرياضة ،جامعة قطر  -في الفترة من  2017/2/20 – 19المشاركة
في المؤتمر رئيس جلسة بعنوان " االستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة"
 .2اًلمؤتمر الدولي في حقوق االنسان والعدالة والدراسات القانونية ( ،)WCHJLبرشلونة  -في الفترة 7
–  2016/9/9المشاركة بورقة بعنوان " أثر الممارسات التسويقية المضللة عبر القنوات الفضائية على
المستهلك في ضوء القانون القطري".
 .3المؤتمر الدولي الخامس في التعليم االلكتروني ،جامعة البحرين – في الفترة 2015/10/20 – 18
المشاركة بورقة بعنوان " دمج وسائل التواصل االجتماعي في تدريس المقررات :دراسة مقارنة لتجربة

جامعة ماكويري وجامعة قطر" – ورقة منشورة في مجلة أعمال المؤتمر ()Scopus
 .4المؤتمر الدولي الثالث في استراتيجية االعمال والعلوم الفانونية ،ماليزيا – النكاوي – في الفترة من 3
–  2015/10/4المشاركة بورقة بعنوان " الحق في الخصوصية وحماية البيانات :دراسة في تكنولوجيا
المعلومات القطري".
 .5أسبوع العدالة والتنمية – البنك الدولي ،واشنطن – في  2014/10/25 – 23المشاركة بورقة بعنوان
"الوصول إلى المعلومات كعنصر ومحفز للحكم الرشيد والتطور  -رؤى من الممارسات الحديثة في
المنطقة العربية".
 .6المؤتمر الدولي الرابع كامبردج لألعمال واالقتصاد ،جامعة كامبردج ،لندن – في الفترة من – 1
 2014/7/2المشاركة بورقة بعنوان " وسائل التواصل االجتماعي :المعوقات القانونية التي تؤثر في
ابتكار االعمال".
 .7المؤتمر الدولي في المسؤولية االجتماعية للشركات ،جامعة جون هوبكنز االمريكية (الذي عقد في
إسطنبول  -تركيا) في الفترة من  2013/6/20 – 19المشاركة بورقة بعنوان " المسؤولية االجتماعية
للشركات :أفضل الممارسات والتطورات المستقبلية في دولة قطر.
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 .8المؤتمر الدولي الثالث في مكافحة االتجار بالبشر ،مؤسسة قطر لمكافحة االتجار بالبشر ،قطر – في
الفترة من  2013/1/22 – 21المشاركة بورقة بعنوان " استخدام التكنولوجيا في اتجار البشر".
 .9المؤتمر الدولي في سياسة التنظيم والمنافسة :الممارسات والتحدي ،الجامعة األردنية – في الفترة من
 2010/1/28 – 27المشاركة بورقة بعنوان "اعتراض االتصاالت السلكية والالسلكية والدخول اليها
في الوطن العربي" .

المؤتمرات العلمية (حضور)
 .1المؤتمر الدولي في القانون والعصر الرقمي ،جامعة قطر – في الفترة من .2018/2/20 – 19
 .2المؤتمر الثاني في التحكيم في منازعات المقاوالت ،جامعة قطر – في الفترة من .2015/5/6 – 5
 .3المؤتمر الدولي في دور الدولة في التحكيم الدولة ،شرم الشيخ ،جمهورية مصر العربية – في الفترة
من .2014 /11/17 - 16
 .4اللقاء السنوي لجمعية كليات القانون في الواليات المتحدة االمريكية ،نيويورك – في الفترة /5 – 2
.2014/1
 .5منتدى االبتكار والعصر الرقمي المفتوح ،قطر -في .2010/10/23
 .6نيو ساوث ويلز القانون والتكنولوجيا ،سيدني – في .2009/9/2

الندوات وورش العمل (متحدث)
 .1حقوق اإلنسان والقانون الخاص :الوحدة في التنوع  ،جامعة قطر – 2018
 .2التحديات القانونية لرجال االعمال والمشروعات الناشئة في دولة قطر ،جامعة قطر – 2016
 .3قانون المحال التجاري القطري ،غرفة تجارة قطر – 2015
 .4اليوم المفتوح لطلبة البكالوريوس ،جامعة قطر "كيف تصبح قانونيا متمي از “2015 -
 .5اليوم المفتوح لطلبة الماجستير ،جامعة قطر " استخدام المكتبة القانونية االلكترونية" – 2015
 .6قانون التجارة القطري وفرص االستثمار ،مركز التجارة الماليزي  -السفارة الماليزية – 2012
 .7كيفية استخدام البالك بورد في مقرر القانون التجاري ،كلية القانون – 2012
 .8قانون التجارة االلكترونية – جريدة البننسوال  ،قطر – .2010
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الندوات وورش العمل (حضور)
 .1ورشة عمل :تطوير وتطبيق مداخل واستراتيجيات التعلم المتمركز حول المتعلم – أوفيد ،جامعة قطر –
2018
ص األداء الطالّبي – أوفيد ،جامعة قطر 2018
 .2ندوة :اكتشافات
إحصائية ُ
ّ
تخ ّ
ّ
 .3مهارات التعامل مع برنامج البوربوينت - Microsoft PowerPointأوفيد ،جامعة قطر 2018
 .4تدريس القانون العام في قطر :دراسة حالة الكتابة القانونية – جامعة قطر – 2018
 .5اختيار الموضوع ومراجعته لنشر األبحاث في المجالت الدولية – جامعة قطر – 2018
 .6الدراسات القانونية التطبيقية في مقررات القانون المدني النماذج المقارنة والمعايير الدولية – كلية القانون
2017
 .7المقهى القانوني – كلية القانون 2017
 .8يوم التوعية حول االبتكار والملكية الفكرية – جامعة قطر 2017
 .9حوكمة الشركات العائلية بين الفرص والتحديات – و ازرة التجارة واالقتصاد قطر 2017
 .10التجارة اإللكترونية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – و ازرة التجارة واالقتصاد
2017
 .11القانون القطري الجديد للتحكيم وكذلك استعراض للبرامج األكاديمية في مجال التحكيم التجاري الدولي
– جامعة قطر 2017
 .12اليوم العالمي لمكافحة الفساد – جامعة قطر 2016
 .13حلقة بحثية – مكافحة ظاهرة البطء في التقاضي – جامعة قطر 2016
 .14حول القوانين النموذجية االسترشادية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي – جامعة قطر 2016
 .15سلسة ندوات التشريعات القطرية الجديدة – جامعة قطر 2016
 .16القانون والطب ،وايل كورنيل – قطر – 2015
 .17ندوة حول قانون الشركات الجديد – جامعة قطر 2015
 .18استخدام برنامج ) )EndNote Webفي وضع الهوامش – جامعة قطر – 2012
 .19ندوات أوفيد الثالثة – جامعة قطر – 2012
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 .20منتدى قطر حول سيادة القانون – محمة قطر الدولية – 2011
 .21استخدام برنامج بالك بورد رقم  – 9أوفيد ،جامعة قطر – 2012
 .22مستقبل الخصوصية على االنترنت – الهيئة القطرية لتنظيم االتصاالت – 2010
 .23الترخيص اإلبداعي – المجلس األعلى لتكنولوجيا المعلومات ،قطر 2010 -

الدورات التدريبية ( محاضر)
 .1دورة تدريبية للقضاء تحت التدريب حول قانون التجارة االلكتروني ،معهد الدراسات القانونية
والقضائية – و ازرة العدل القطرية – 2012
 .2دورة تدريبية للقضاء تحت التدريب حول قانون الشركات القطري ،معهد الدراسات القانونية والقضائية
– و ازرة العدل القطرية – 2012

المجالت العلمية
 .1عضو مجلس لتحرير ( )Editorial Editorمجلة الدولية للقانون ( International Law of
 )Reviewتركيا – من تاريخ  – 2012لغاية اآلن.
 .2عضو التحرير ( )Boardمجلة بحوث القانون الدولية )،(International Law Research
كندا – من تاريخ  – 2011حتى اآلن.
 .3عضو هيئة التحرير ( )Editorمجلة القانون الدولية )،)International Review of Law
جامعة قطر –  2011لغاية .2015

اللجان الجامعية
 .1لجنة مراجعة وتطوير الخطط الدراسية – جامعة الشارقة ،قسم القانون الخاص ()2021/2020
 .2عضو لجنة تقييم المخرجات التعليمية – جامعة الشارقة ،قسم القانون الخاص ()2021/2020
 .3عضو لجنة الندوات واألنشطة العلمية –جامعة الشارقة ،قسم القانون الخاص ()2021/2020
 .4عضو لجنة ضبط السلوك العام للطلبة – جامعة الشارقة – فرع الذيد ()2021/2020
 .5عضو لجنة كلية القانون – جامعة الشارقة – فرع الذيد ()2021/2020
 .6عضو لجنة االمتحانات – جامعة الشارقة – فرع الذيد ()2021/2020
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 .7عضو لجنة المكتبة -جامعة الشارقة – فرع الذيد()2021/2020
 .8عضو اللجنة الثقافية -جامعة الشارقة – فرع الذيد ()2021/2020
 .9عضو لجنة التدريب العملي للطلبة – جامعة الشارقة ،قسم القانون  -الذيد ()2021/2020
 .10رئيس لجنة استقطاب الطلبة – جامعة الشارقة ،قسم القانون  -الذيد ()2021/2020
 .11عضو لجنة أبحاث تخرج الطلبة – جامعة الشارقة ،قسم القانون  -الذيد ()2021/2020
 .12عضو اللجنة الرياضية والثقافية – جامعة الشارقة ،قسم القانون  -الذيد ()2021/2020
 .13عضو لجنة التعليم عن بعد واالمتحانات االلكترونية ،قسم القانون – الذيد ()2021/2020
 .14عضو لجنة البحث العلمي والدراسات العليا – كلية القانون – جامعة قطر (.(2019 – 2018
 .15عضو اللجنة االستراتيجية للتعليم والتعلم على مستوى الجامعة – جامعة قطر (.)2020 – 2017
 .16منسق القانون التجاري – كلية القانون (.(2018/2017
 .17عضو اعداد مسودة المؤتمر الدولي في القانون والعصر الرقمي – جامعة قطر ()2018/2017
 .18رئيس لجنة اعداد توصيات لتعديل احكام الشيك – مقدم لو ازرة العدل القطرية (.)Feb 2018
 .19عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر القانون والرياضة – كلية القانون (.)2017
 .20عضو لجنة الجداول واالمتحانات – كلية القانون (.)2017
 .21عضو لجنة المناهج على مستوى الجامعة – جامعة قطر (.)2017 – 2016
 .22عضو لجنة الشؤون االكاديمية – كلية القانون (.)2017 – 2016
 .23عضو لجنة المتطلبات العامة على مستوى الجامعة  -جامعة قطر ()2016
 .24عضو لجنة صياغة سياسة الغش – جامعة قطر (.(2016
 .25عضو لجنة الشؤون االكاديمية – كلية القانون (.)2016 – 2015
 .26لجنة إعادة النظر في المتطلبات السابقة لكل المقررات االجبارية واالختيارية لمقررات القانون
التجاري – جامعة قطر (.(2015
 .27عضو لجنة وضع سياسة تأليف الكتب – جامعة قطر (.)2016/2015
 .28عضو لجنة اعداد قواعد مسابقة المحكمة الصورية العربية ()2016/2015
 .29رئيس لجنة الفعاليات – كلية القانون (.)2015/ 2014
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 .30عضو لجنة المسابقات الصورية العربية – جامعة قطر (.)2015/2014
 .31رئيس لجنة شؤون الطالب – كلية القانون (.)2015 / 2014
 .32عضو لجنة مشروع مساعدي التدريس المبتعثين للدراسة في الخارج – كلية القانون ).(2015
 .33عضو لجنة مشروع تصنيف المجالت العربية – كلية القانون ()2015
 .34عضو لجنة إعداد مقترح الشهادة التخصصية في كلية القانون – جامعة قطر (.)2015
 .35عضو لجنة خبرة السنة األولى على مستوى الجامعة – جامعة قطر (.)2014 – 2013
 .36عضو لجنة خدمة المجتمع على مستوى الجامعة – جامعة قطر (.)2013 – 2012
 .37عضو لجنة المسابقات الصورية العربية – جامعة قطر)(2014/2013
 .38عضو لجنة تعيين حاملي الدرجات العلمية عبر االنترنت في الوظائف االكاديمية على مستوى
الجامعة – مكتب التخطيط والتطوير المؤسسي ،جامعة قطر (.)2013
 .39عضو لجنة تطوير أعضاء هيئة التدريس ( )OFIDعلى مستوى الجامعة (.)2013 – 2012
 .40عضو لجنة شؤون الطالب – كلية القانون (.)2012 – 2011
 .41عضو لجنة البحث العلمي على مستوى الجامعة – جامعة قطر (.)2011 – 2010
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