السيرة الذاتية

د .مراد بن محمد صغير
األستاذ املساعد بقسم القانون الخـاص
كـلية القانـون  -جامعة الشـارقـة
اإلمـارات العربيـة املتحدة

البيانات الشخصية
التخصص العام :القانون الخاص.
التخصص الدقيق :القانون املدني.
االهتمامات البحثية :العقود واملسؤولية ،القانون الطبي ،قانون االستهالك والتجارة االلكترونية ،واالهتمام بقضايا
األسرة واملستجدات الطبية من الناحيتين الشرعية والقانونية.
الرسالة املهنية وفلسفة التدريس :العمل على تحقيق التكامل بين العلم والعمل ،من خالل اإلعداد واملثابرة للمساهمة
في إرساء بيئة تعليمية وثقافية رائدة ومتميزة قائمة على أسس ومقومات ثابتة تشكل مصدر إبداع ونهضة وتقدم.

الشهادات العلمية
• شهادة البكالوريوس في القانون.
• شهادة املاجستير في القانون الخاص.
• شهادة دكتوراه في القانون الخاص.

املهام العلمية واإلدارية واالستشارية
• أستاذ مساعد بكلية القانون  -جامعة الشارقة.
• أستاذ القانون املدني بخبرة تدريسية تزيد عن  20سنة.
• رئيس وعضو في عدة مشاريع بحثية.
• رئيس وعضو في عدة لجان علمية وأكاديمية وإدارية.
• عضو اللجنة العلمية (محرر مساعد  +محكم) لعديد املجالت العلمية الدولية املحكمة واملتخصصة.
• عضو اللجنة العلمية لعديد املؤتمرات العلمية الدولية والعاملية.

الخبرات التدريسية والعملية
• تدريس جميع مساقات القانون املدني ملستويات التدرج (البكالوريوس) وما بعد التدرج.
• اإلشراف على العديد من رسائل الدكتوراه واملاجستير.
• رئاسة وعضوية عديد لجان مناقشة رسائل الدكتوراه واملاجستير.

األعمال العلمية
 /1املؤلفات العلمية املنشورة
• بعض أبرز املؤلفات العلمية:
• املسؤولية املدنية لألطباء عن أخطائهم املهنية  -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري واملصري والفرنس ي والفقه
اإلسالمي.
• أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد املسؤولية املدنية.
• محاضرات في شرح نظرية االلتزام  -املصادر واألحكام ،محاضرات مطبوعة (مقرر جامعي).

 /2البحوث العلمية املنشورة
• بعض أبرز البحوث العلمية:
• التكييف القانوني إلصدار العمالت االفتراضية وتداولها ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية.
• اللقاحات املبتكرة  -أي ضمانات وأي حدود للمسؤولية ،مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال.
• املسؤولية املدنية عن أضرار ومخاطر املنتجات الغذائية املحورة جينيا ،مجلة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية.
• توجيه فكرة التأمين عن أضرار العالج في املجال الطبي  -دراسة مقارنة ،مجلة كلية القانون الكويتية العاملية.
The Doctor’s Civil Responsibility for His Faults Affecting the Patient’s Dignity and Conflicting with
His Ethical Obligations, Journal of Law.

•

• املسؤولية املدنية لوكاالت السياحة والسفر عن إخاللها بالتزامها باإلعالم ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية.
ّ
التوجهات الحديثة ملسؤولية األطباء املدنية وانعكاساتها على تشديد التزاماتهم املهنية ،مجلة الشريعة والقانون.
•
• املسؤولية املدنية عن املستحضرات الغذائية ذات الصبغة العالجية  -حليب األطفال والفيتامينات أنموذجين ،مجلة
األبحاث في القانون واالقتصاد والتدبير.
• إشكاالت التأمين عن مخاطر النقل الجوي وتطبيقاتها ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية.
• الحماية القانونية لحق املستهلك في اإلعالم في عقود التجارة االلكترونية ،مجلة الحقوق.
• التنظيم القانوني ألحكام األهلية في مجال نقل وزرع األعضاء وأثرها في تحديد طبيعة املسؤولية الطبية ،مجلة كلية
القانون الكويتية العاملية.
• مدى التزام الطبيب بتبصير املريض  -دراسة علمية تأصيلية مقارنة ،مجلة الحقوق.
• البعد التعاقدي في العالقات الطبية  -دراسة مقارنة ،مجلة البحوث والدراسات العلمية.

 /3األوراق البحثية في املؤتمرات وامللتقيات العلمية
• بعض أبرز األوراق البحثية:
• حظر الشرط املضر باملستهلك وإقرار حقه في العدول بين املبالغة في الحماية وضمان التوازن العقدي ،املؤتمر الدولي
حماية املستهلك في الوسط املادي واالفتراض ي بين تجليات الواقع ورهانات املستقبل12 ،يونيو ،2021جامعة مولود
معمري ،الجزائر.
• تعزيز جوانب حماية املستهلك  -حظر إدراج الشرط املضر باملستهلك أنموذجا ،الندوة العلمية أضواء على قانون
حماية املستهلك الجديد لسنة  15 ،2020أبريل  ،2021كلية القانون  -جامعة الشارقة.
• مالمح تكريس االلتزام بالسالمة كأحد تطبيقات مبدأ الحيطة في عقود االستهالك ،املؤتمر الدولي التكريس القانوني
ملبدأ الحيطة وتطبيقاته 12 ،و 13أبريل  ،2021جامعة بومرداس ،الجزائر.
• مالمح تعزيز الحماية القانونية للطفل عن أفعاله الضارة بالغير ،املنتدى العلمي حقوق الطفل  -إنجازات وتطلعات،
 24مارس  ،2021جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.

• االلتزامات الطبية وحدود املسؤولية في ظل استخدام تقنية الذكاء االصطناعي ،املؤتمر العلمي الدولي التكنولوجيا
الحديثة 09 ،مارس  ،2021جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.
• املواكبة التشريعية للمستجدات الطبية ...إلى أين ،الندوة العلمية حول القانون والطب  -نظرة قضائية فقهية،
04فبراير  ،2021جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.
• الضمانات القانونية لحماية القروض العقارية ،الندوة العلمية حول حماية املستهلك في عقود الرهن العقاري،
07ديسمبر  ،2020جامعة الشارقة .اإلمارات العربية املتحدة.
• تصرفات املصاب بفيروس كورونا  -عقدي البيع والزواج ،امللتقى العلمي أثر جائحة كورونا على االلتزامات التعاقدية،
 23يوليو  ،2020من طرف جامعة الشارقة .اإلمارات العربية املتحدة.
• املسؤولية املدنية عن العدوى الناجمة عن فيروس كوفيد  ،19املؤتمر الدولي األبعاد القانونية لجائحة كورونا
وآثارها 17 ،يونيو  ،2020جامعة الشارقة .اإلمارات العربية املتحدة.
• الجهود التشريعية لتمكين ذوي االحتياجات الخاصة  -التجربة اإلماراتية أنموذجا ،املؤتمر الدولي ذوي االحتياجات
الخاصة  -واقع ،وقاية ،عالج 02 ،و 03ديسمبر  ،2019كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أدرار  -الجزائر.
•

•
•
•

الجوانب القانونية لحماية حق املستهلك في التبصير في عقود التجارة االلكترونية  -دراسة لبعض االنظمة العربية
املقارنة ،املؤتمر الدولي الرابع تشريعات التجارة االلكترونية ومدى امكانية تجاوز عوائقها وتطويرها 29 ،و 30أبريل
 ،2019كلية الحقوق ،جامعة عجلون الوطنية ،األردن.
إلزامية الفحص الطبي للزوجين ومبدأ الخصوصية ،الندوة العلمية حول الخصوصية بين الزوجين 25 ،مارس
 ،2019كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.
اآلليات النظامية القانونية لحماية حقوق صحابة النبي وآل بيته وأزواجه ،املؤتمر العاملي حقوق الصحابة وآل بيت
النبي صلى هللا عليه وسلم وأزواجه وفضلهم 09 ،و 10مايو  ،2017الجامعة اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية.
مسؤولية الطبيب عن اإلخالل بالتزاماته األخالقية ومساسه بكرامة املريض ،املؤتمر الدولي القانون والطب 08 ،و09
مايو  ،2017كلية فلسطين األهلية الجامعية  -بيت لحم ،فلسطين.

• تقنين الفقه اإلسالمي بين متطلبات توحيد النص وتأثيرات العوملة القانونية ،املؤتمر الدولي عوملة النص القانوني،
 26و 27أبريل  ،2016كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة ،الجزائر.
للم َ
• الحماية القانونية ُ
سعفين والطواقم الطبية في الحروب والنزاعات ،املؤتمر الدولي التطبيق األمين للقانون الدولي
اإلنساني 06 ،و 07نيسان  ،2016كلية الحقوق ،جامعة العلوم التطبيقية ،األردن.
• املسؤولية القانونية عن املستحضرات الغذائية ذات الصبغة العالجية  -ألبان األطفال والفيتامينات أنموذجين،
املؤتمر الدولي الغذاء والدواء في ضوء املستجدات من منظور الفقه اإلسالمي 16 ،و 17أبريل  ،2014كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.
• التوجه التعاقدي في العالقات الطبية ،امللتقى الدولي االتجاه نحو الطابع التعاقدي للعالقات القانونية ،يومي 23
و 24أبريل  ،2006كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان ،الجزائر.
• ضمانات وآليات حماية حقوق املريض ،املؤتمر العلمي الدولي حول آليات حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية
في الجزائر 09 ،و 10ماي  ،2004معهد العلوم القانونية واإلدارية ،املركز الجامعي معسكر ،الجزائر.

تحكيم البحوث العلمية
• تحكيم العديد من البحوث العلمية املقدمة ألغراض الترقية أو النشر في مجالت علمية محكمة متخصصة.
• تحكيم العديد من األوراق البحثية املقدمة للمشاركة في مؤتمرات علمية دولية.

خدمة الجامعة واملجتمع (دورات تدريبية وورش عمل)
• تقديم واملشاركة في العديد من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل واملحاضرات املتنوعة ،في إطار خدمة
الجامعة أو خدمة املجتمع.

برامج الحاسوب واستخدام التكنولوجيا الحديثة
• التحكم في كافة أنظمة الحاسوب واستخدام أنظمة التكنولوجيا وطرق التدريس الحديثة.

استخدام اللغة
• اللغة العربية والفرنسية واإلنجليزية.

