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العنوان :كلية القانون-جامعة الشارقة -ص .ب  27272اإلمارات العربية المتحدة



البريدد اإللكترونيrhattab@sharjah.ac.ae :

المؤهالت العلمية:

 )2004-2001( .1دكتوراه في القااانون الصاااص يتقاادير امتياااب ما مرت ااة الشا ا ا ا ا ا اار األول مقرونااة ااالت اااني
والتوصية ينشر الرسالة عل نفقة الجامعة .جامعة  –Robert Schuman :ستراسبورغ – فرنسا.

 )2001-2000( .2ماجستير في القانون الصاص .جامعة  –Robert Schuman :ستراسبورغ – فرنسا.
 )2000-1998( .3ديلوم لغة فرنسية .جامعة  – François Rabelais-Toursفرنسا.

 )1997-1993( .4كالوريوس قانون .التقدير :امتياب .المعدل %86,1:جامعة اليرموك -اربد – األردن.
 )1993-1992( .5ش ادة الثانوية العامة .الفرع العلمي .المعدل .%8.88 :التقدير :جيد جدا.

الخبرات العملية:

-2020/6/8 .1الوقت الحالي :أستاذ دكتور-كلية القانون-جامعة الشارقة-اإلمارات العربية المتحدة.

 :2020/6/7-2012/9/1 .2أستاذ مشارك -كلية القانون -جامعة الشارقة -االمارات العربية المتحدة.
 :2012/3/12 – 2016/8/31 .3أستاذ مشارك ،كلية القانون -جامعة اليرموك.

 :2010/4/28-2012/3/12 .4أستاذ مساعد (فئة أ) ,كلية القانون-جامعة اليرموك.

 :2004/11/15-2010/4/28 .5أستاذ مساعد (فئة ب) ،كلية القانون-جامعة اليرموك.
 :2004/10/3-2004/11/15 .6محاضر متفرغ ،كلية القانون-جامعة اليرموك.

( :2009/12 -2009/8 .7إجابة يدون راتب) احث قانوني مشر  -دائرة التشريعات والمنظمات الدولية-
هيئة التأمين-عمان-األردن.

الكتب واألبحاث المنشورة:
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 )2006( .1التزام ممولي خدمات االستثمار يتقديم النصح والمشورة  -أطروحة دكتوراة منشورة ضمن المجموعة
القانونية لجامعة  – Robert Schumanستراسبورغ – فرنسا.
 )2008( .2النظام القانوني ألمر البورصة (دراسة قانونية مقارنة)" ،مجلة أ حاث اليرموك-سلسلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية"  -جامعة اليرموك  ،المجلد  ،24العدد  ،1ص.198-165

 )2009( .3عقد التداول في البورصة (دراسة قانونية مقارنة)" ،مجلة دراسات-علوم الشريعة والقانون" -الجامعة
األردنية ،المجلد  ،36العدد ،1ص.132-115

 )2011( .4تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري عل الموقا التجاري اإللكتروني" ،مجلة الشريعة والقانون-
جامعة اإلمارات"-اإلمارات العربية المتحدة ,العدد .46

 )2011( .5المصلحة في عقد التأمين عل الحياة ،دراسة قانونية مقارنة في ظل القانون المدني األردني" ،مجلة
الشريعة والقانون-جامعة اإلمارات"-اإلمارات العربية المتحدة ،العدد  ،48ص .507-453

6. (2011) La responsabilité du gestionnaire de portefeuille (étude comparative droit
français et droit jordanien), Arab Law quarterly, 25, p. 325-365.
7. (2012) La notoriété des signes distinctifs, Arab Law quarterly, 26, p 1-27.

 )2014( .8تطور مف وم عقد الحفظ األمين في ظل إبالة الكيان المادي لألوراق المالية-دراسة قانونية في ضوء
التشريا األردني ،-مجلة الشريعة والقانون" ،مجلة الشريعة والقانون-جامعة اإلمارات" -اإلمارات العربية
المتحدة ،العدد  ،60أكتوبر ،2014 ،ص.225-165

 )2014( .9الماهية القانونية لعقد إدارة االستثمار في سوق عمان المالي" ،مجلة دراسات-علوم الشريعة
والقانون" -الجامعة األردنية ،المجلد  ،41العدد ،2ص.1486-1473

 )2016( .10حظر االتفاقيات التجارية المقيدة للمنافسة وفقاً لنص المادة ( )101من اتفاقية االتحاد األوروبي-
قراءة تحليلية في ضوء ق اررات محكمة العدل األوروبية ومفوضية شؤون المنافسة لالتحاد األوروبي" ،مجلة
الشريعة والقانون  -جامعة اإلمارات" -اإلمارات العربية المتحدة ،العدد  ،68ص .424-373

 )2017( .11الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شرح ألحكام القانون االتحادي رقم ( )2لسنة
 ،2015دراسة معزبة أحدث توج ات القضاء اإلماراتي ،مكتب نائب المدير لشؤون ال حث العلمي والدراسات
العليا ،جامعة الشارقة.2017 ،
 )2017( .12الرقا ة عل

امتثال صناديق االستثمار اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية في إطار التشريا

الفرنسي" ،مجلة الشريعة والقانون-جامعة اإلمارات" -اإلمارات العربية المتحدة ،العدد  ،72أكتوبر ،2017

ص .445-401

 )2018( .13عمليات التمويل اإلسالمي في فرنسا يين االحتواء واإلقصاء :عقد اإلجارة المنت ية التمليك نموذجاً،
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،الكويت ،السنة السادسة ،العدد  ،2العدد التسلسلي  ،22يونيو .2018
14. )2018) Les particularités des Fonds d’investissement Islamiques -L’exemple des
Emirats Arabes Unis, Les Cahiers de la Finance Islamiques, Université de
Strasbourg, France, N° 11.
15. (2018) La commercialisation des Fonds d’investissement étrangers aux EAU,
Banque et Droit, Paris, La Revue Banque, Paris-France, Mars-Avril, N° 184.

 )2019( .16التنظيم القانوني لعقد االستشارات المالية في ضوء قانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلا
رقم ( )4لسنة 2000م -دراسة تحليلية االستئناس القانون الفرنسي ،مجلة الحقوق-جامعة الكويت-الكويت،
المجلد  ،43العدد  ،3سبتمبر  ،2019ص .270-221
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 )2020( .17حماية المستثمر في عمليات ترويج المنتجات المالية-دراسة تحليلية في إطار تشريعات هيئة وسوق

األوراق المالية والسلا في دولة اإلمارات العربية المتحدة" ،مجلة الشريعة والقانون-جامعة اإلمارات" -اإلمارات

العربية المتحدة ،السنة  ،34العدد  ،81يناير  ،2020ص .172-127
18. (2020) The application of Shariah Finance Rules in International

Commercial Arbitration, Utrecht Law review (Scopus), Vol. 16, Issue 1.

األبحاث المقبولة للنشر:

 )2018( .1ضوا ط الحماية المدنية للمست لك من اإلعالن التجاري المضلل في التشريا األردني (دراسة مقارنة
في ضوء التشريعات األوروبية) ،مجلة الحقوق ،جامعة عين شمس ،مصر ،مقبول يتاريخ .2018/4/1

 )2018( .2التركز االقتصادي للناقالت الجوية في السوق األوروبية "دراسة تحليلية في ضوء تشريعات االتحاد
األوروبي وق اررات المفوضية األوروبية لشؤون المنافسة" ،مجلة الحقوق-جامعة الكويت-الكويت ،مقبول يتاريخ

.2018/4/24
 )2019( .3مف وم االستثمار في اتفاقية واشنطن لعام  1965يين غياب النص وتضارب اجت ادات المركز
تحليلية نقدية " ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،مقبول يتاريخ
الدولي لتسوية منابعات االستثمار  -قراءة
ّ

.2019/5/29

تعاون أكاديمي في التدريس:
  :2007/1– 2005/10محاض ا اار فير متفرغ (تدريس مادة م ادئ القانون التجاري(  ،مع د الد ارس ا اااتالمالية والمصرفية ،البنك المركزي األردني .اربد.

اإلشراف األكاديمي:

عل رسائل دكتوراة:



إش ار

-

-2018/2017لتاريصه ،اإلشا ا ا ار

-

 2018/2017-2015/2014اإلش ا ا ا ا ا ار

عل طالب دكتوراة في القانون التجاري .عنوان الرس ا ااالة التنظيم القانوني

للشركات التجارية المملوكة للدولة-دراسة تطبيقية ،-جامعة الشارقة.

عل طالب دكتوراة في القانون التجاري .عنوان الرسا ا ا ا ااالة "عالقة

الشركة القا ضة الشركة التا عة (السيطرة والمسؤولية) ،جامعة الشارقة.

 إش ار

عل رسائل ماجستير:

 ،2018/2017 -اإلش ا ا ا ا ا ار

عل أحد طل ة الد ارسا ا ا ا ااات العليا /ماجسا ا ا ا ااتير القانون الصاص .عنوان الرسا ا ا ا ااالة

"اإلفصاح والشفافية في شركات المساهمة العامة (دراسة في القانون اإلماراتي) ،جامعة الشارقة.

 ،2018/2017 -اإلشا ا ار

عل أحد طل ة الد ارس ااات العليا /ماجس ااتير القانون الصاص .عنوان الرس ااالة "آثار

عقد إدارة االستثمار في القانون اإلماراتي ،جامعة الشارقة.

 ،2014 -اإلشا ا ا ا ا ا ار

عل أحد طل ة الد ارس ا ا ا ا ااات العليا /ماجس ا ا ا ا ااتير القانون الصاص .عنوان الرس ا ا ا ا ااالة "حقوق

المسافرين في عقد الطيران المدني" ,جامعة الشارقة.

 ،2014 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون الصاص .عنوان الرسالة "النظام القانوني

للصسائر العمومية المشتركة" ,جامعة الشارقة.
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 ،2014 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون الصاص .عنوان الرسالة "النظام القانوني

 ،2013 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون الصص .عنوان الرسالة "حقوق المساهمين

للمساعدة واإلنقاذ ال حري في قانون دولة اإلمارات" ,جامعة الشارقة.
في شركة المساهمة العامة" ,جامعة الشارقة.

 ,2012 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون التجاري .عنوان الرسالة "أسناد القرض في

 ,2012 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون التجاري .عنوان الرسالة "مدير االستثمار

 ,2012 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون التجاري .عنوان الرسالة "مسؤولية الشركة

 ,2011 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون التجاري .عنوان الرسالة "تحول شركة ذات

القانون األردني" ,جامعة اليرموك.

في قانون األوراق المالية األردني (دراسة قانونية)" ,جامعة اليرموك.
القا ضة عن الشركة التا عة" ,جامعة اليرموك.

المسؤولية المحدودة إل شركة مساهمة عامة" ,جامعة اليرموك.
 ,2010 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون التجاري .عنوان الرسالة "النظام القانوني

 ,2010 -اإلش ار

عل أحد طل ة الدراسات العليا /ماجستير القانون التجاري .عنوان الرسالة "خصم األوراق

الندماج البنوك" ,جامعة اليرموك.

التجارية" ,جامعة اليرموك.
 إش ار

عل أ حاث تصرج:

عل العديد من أ حاث تصرج /طل ة ال كلوريوس -كلية القانون -جامعة الشارقة.

-

إش ار

-

إش ار

عل العديد من أ حاث التصرج/ماجستير القانون التجاري-جامعة اليرموك.

-

إش ار

عل طل ة المع د القضائي األردني /ديلوم المع د القضائي -عمان.

اشتراك في مناقشات رسائل ماجستير:


عضو في العديد من لجان مناقشة رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراة في جامعة الشارقة.



عضو في العديد من لجان مناقشة رسائل ماجستير في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.



عضو في العديد من لجان مناقشة رسائل ماجستير في جامعة اإلمارات العربية المتحدة.



عضو في العديد من لجان مناقشة رسائل ماجستير في جامعة اليرموك وجامعة آل البيت.



عضو في العديد من لجان مناقشة أ حاث ديلوم المع د القضائي األردني-عمان.

تقديم أوراق عمل في مؤتمرات
  ،2019مؤتمر الجوانب القانونية لجذب االستثمار وتحقيق التنمية ،جامعة عمان األهلية ،عمان-األردن،ورقة عنوان "إشكاليات االختصاص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية منابعات االستثمار".

  ،2018ندوة المستجدات القانونية المعاصرة في قانون الشركات التجارية اإلماراتي ،كلية القانون-جامعةالشارقة ،ورقة عنوان "الشركة القا ضة في قانون الشركات التجارية الجديد :يين حداثة التنظيم وكفاية األحكام".

  ،2017ندوة إشكاليات وتأثير التعامل االلكتروني-دراسة في القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة،ورقة عنوان "المسؤولية القانونية لمتع دي اإليواء عل ش كة اإلنترنت".
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 ،2017 -مؤتمر القانون الجوي والفضائي ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،ورقة

عنوان :التركز االقتصادي للناقالت الجوية في السوق األوروبية" ،دراسة تحليلية في ضوء تشريعات االتحاد

األوروبي وق اررات المفوضية األوروبية لشؤون المنافسة".

  ،2016ندوة اإلطار التشريعي ألسواق المال في اإلمارات العربية المتحدة ،ورقة عنوان  :التنظيم القانونيلعقد االستشارات المالية في ضوء قانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلا رقم ( )4لسنة 2000م.

 ،2015 -مؤتمر قضايا قانونية معاصرة ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،ورقة عنوان:

الواقا الواقا الشريعي للحماية المدنية للمست لك من اإلعالن التجاري المضلل في الدول العربية -دراسة قانونية
في ضوء التشريعات األوروبية.

  ،2014مؤتمر الشارقة الدولي االول في التمويل اإلسالمي ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،ورقةعنوان :الرقا ة عل االمتثال اإلسااالمي لصااناديق االسااتثمار اإلسااالمية ألحكام الشاريعة اإلسااالمية في إطار
التشريا الفرنسي.
  ,2014مؤتمرحماية المس ا اات لك في فلس ا ااطين :الواقا والتطلعات ،جامعة يير بيت -فلس ا ااطين ،ورقة عنوان:الحماية المدنية للمست لك من اإلعالن التجاري المضلل في التشريا االردني.

  ،2011مؤتمر أسا ا ا ا ا اواق رأس المال (راية ش ا ا ا ا اارعية وقانونية واقتص ا ا ا ا ااادية) -جامعة جرش األهلية-جرش-األردن .ورقة عنوان" :النظام القانوني ألمر البورصة -دراسة قانونية مقارنة".
  ,2010المؤتمر اإلقليمي للناطقين اللغة الفرنسا ااية تحت رعاية السا اافارة الفرنسا ااية في عمان -األردن .ورقةعنوان" :مسئولية مدير االستثمار -دراسة قانونية مقارنة في القانون الفرنسي واألردني".

  ,2008مؤتمر فلس اافة وممارس ااات القانون في الش اارق األوس ااط ،المع د الفرنس ااي للش اارق األدن  ،تحت رعايةالسا ا ا اافارة الفرنسا ا ا ااية في عمان -األردن .ورقة عنوان" :أثر العولمة عل قوانين التصاصا ا ا ااية في دول الشا ا ا اارق

األوسط".

  ,2005مؤتمر "نظرة تقييمية لقانون الشركات األردن" ،جامعة اليرموك التعاون ما و ابرة الصناعة والتجارة،اربد-األردن .ورقة عنوان "مالحظات حول قانون الشركات األردني".

عضوية لجان الجامعة:
-

 ،2014/2013عضو وأمين سر لجنة تظلم أعضاء ال يئة التدريسية عل مستوى الجامعة ،جامعة الشارقة.
 ،2015/2014عضو لجنة ض ط السلوك العام للطال ات في جامعة الشارقة.

 ،2017/2016عضو في المجلس التنفيذي لمركز الشارقة لدراسات االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كلية

القانون-جامعة الشارقة.

 ،2019/2018 -عضو في لجنة تحكيم جائزة جامعة الشارقة ل حوث االقتصاد اإلسالمي.

عضوية لجان الكلية:

 ،2013/2012 -عضو لجنة تقويم المصرجات التعليمية لبرنامج ال كالوريوس ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

  ،2013/2012عضو لجنة التحقيق في مصالفات الطل ة ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2013/2012 -عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2013/2012 -عضو اللجنة العلمية لمؤتمر قانون المعامالت المدنية يين األصالة والمعاصرة ،جامعة الشارقة.
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  ،2014/2013عضو لجنة تقييم طرق التدريس في يرنامج الماجستير في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2014/2013عضو لجنة تقويم المصرجات التعليمية لبرنامج ال كالوريوس عل مستوى كلية القانون-جامعةالشارقة.

 ،2014/2013-عضو لجنة التحقيق في مصالفات الطل ة عل مستوى الكلية-جامعة الشارقة.

 ،2014/2013عضو لجنة دراسة احتياجات المنطقة الشرقية لعضو هيئة التدريس ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2014/2013عضو لجنة الترقيات العلمية في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2014/2013-عضو لجنة المكت ات في كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2014/2013منسق مساق المدخل إل علم القانون ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2015/2014مستشارة الجمعية العلمية للطال ات في كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2015/2/4تمثيل كلية القانون في اليوم المفتوح لطل ة المدارس ،جامعة الشارقة. ،2015/2014-عضو مجلس كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2015/2014عضو لجنة مراجعة الصطط في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2015/2014-عضو لجنة المكت ات ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2015/2014عضو لجنة تقويم المصرجات التعليمية لبرنامج ال كالوريوس عل مستوى كلية القانون-جامعةالشارقة.

 ،2015/2014-عضو لجنة توبيا حوث التصرج في كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2015/2014عضو لجنة فحص طل ات التوظيف األكاديمية الشافرة في قسم القانون الصاص -خورفكان،جامعة الشارقة.

 ،2015/2014عضو لجنة فحص طل ات التوظيف األكاديمية الشافرة في قسم القانون الصاص -المقر ،جامعةالشارقة.

 ،2015/2014-عضو لجنة الترقيات العلمية في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2015/2014منسق مساق أعمال البنوك والعمليات المصرفية لفصلي الصريف والربيا ،كلية القانون-جامعةالشارقة.

 ،2015/2014عضو لجنة إعداد د ارسة حول يرنامج الماجستير المقترح "قانون الطيران المدني والفضاء" اللغةاإلنجليزية ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/2015عضو لجنة إعداد الصطة السنوية لكلية القانون-جامعة الشارقة. ،2016/2015-عضو لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/2015عضو لجنة تقويم المصرجات التعليمية لبرنامجي الماجستير والدكتوراة في كلية القانون-جامعةالشارقة.

 ،2016/2015عضو لجنة الصطط والمناهج الدراسية في كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2016/2015-عضو لجنة توبيا حوث التصرج في كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/2015عضو اللجنة العلمية للمؤتمر السنوي الثاني "قضايا قانونية معاصرة" ،كلية القانون-جامعةالشارقة.

 ،2016/2015-رئيس لجنة المصرجات التعليمية في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/2015-عضو لجنة معادلة المواد الدراسية في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة.
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 ،2016/2015عضو لجنة النظر في ملفات المرشحين لشغل وظائف أعضاء ال يئة التدريسية قسم القانونالصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/2015عضو لجنة فحص طل ات التوظيف األكاديمية الشافرة في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/2015منسق مساق أعمال البنوك والعمليات المصرفية لفصل الصريف ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2017/2016-عضو لجنة التدريب العملي للطل ة ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/2016-رئيس لجنة الصطط والمناهج الدراسية ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/2016عضو لجنة الصطة االستراتيجية وتفعيل االتفاقات الدولية ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2017/2016-عضو لجنة التقرير السنوي ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/2016-عضو لجنة دراسة مشروع إعداد عيادة قانونية ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/2016عضو لجنة فحص طل ات التوظيف األكاديمية الشافرة في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/2016منسق مساق أعمال البنوك والعمليات المصرفية ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2017/2016منسق مساق المدخل إل علم القانون ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2018/2017-عضو الدراسات العليا ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2018/2017عضو لجنة التحقيق في مصالفات الطل ة ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2018/2017عضو لجنة التدريب العملي للطل ة ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2018/2017-عضو لجنة معادلة المواد الدراسية ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2018/2017-عضو لجنة مراجعة الصطط في قسم القانون الصاص ،جامعة الشارقة.

 ،2018/2017-عضو لجنة مراجعة وتقييم الصطة االستراتيجية للكلية ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2018/2017-عضو لجنة فحص طل ات التوظيف األكاديمية الشافرة في تصصص القانون الجوي ،كلية

القانون-جامعة الشارقة.

 ،2018/2017عضو لجنة إعداد ملف االعتماد لبرنامج الدكتوراه في القانون الصاص ،كلية القانون-جامعةالشارقة.

 ،2018/2017-منسق مساق الملكية الفكرية لفصل الربيا ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2018/2017-منسق مساق أعمال البنوك والعمليات المصرفية لطل ة الشريعة والقانون لفصل الربيا ،كلية

القانون-جامعة الشارقة.

 ،2019/2018منسق مساق قانون الشركات لفصل الصريف ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2019/2018رئيس لجنة التحقيق في مصالفات الطل ة ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2019/2018عضو لجنة التدريب العملي للطل ة ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2019/2018-عضو لجنة التقرير السنوي ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2019/2018-رئيس لجنة المصرجات التعليمية في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2019/2018عضو لجنة تقييم النشاط التدريسي في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2019/2018عضو لجنة مراجعة الصطط في قسم القانون الصاص ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2019/2018-منسق مساق الملكية الفكرية لفصل الربيا ،كلية القانون-جامعة الشارقة.
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خدمة المجتمع:

  ،2012/10/22محاضرة تطبيقية ضمن إطار م ادرة توابن المنظمة من قبل مجلس طالب الجامعةوبالتعاون ما المتحف ال حري إدارة متاحف الشارقة والجمعية العلمية كلية القانون والنادي اإلماراتي.

  ،2014/2013تحكيم حث عنوان " اآلثار القانونية لتصفية الشركة المساهمة العامة في القانوناليمني وفي ضوء الفقه اإلسالمي" ،لمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية ،جامعة الشارقة.

 أيريل  ،2014نشر مقالة عنوان "التكييف القانوني لعقد الحفظ األمين لألوراق المالية" ،مجلة المع د-مع د ديي القضائي ،ديي.

 يونيو  ،2014نشر مقالة عنوان (نظرة قانونية في عنصر "االتصال العمالء" في إطار الموقا التجارياإللكتروني) الحلقة ( ،)1مجلة المنبر ،جامعة الشارقة.

 يونيو  ،2015نشر مقالة عنوان (استقاللية السمعة التجارية للموقا التجاري اإللكتروني) الحلقة (،)2مجلة المنبر ،جامعة الشارقة.

  ،2016/2015تحكيم ملف ترقية علمية من رت ة أستاذ مساعد إل رت ة أستاذ مشارك ،كلية القانون-الجامعة األمريكية في اإلمارات.

 ،2016/2015تحكيم حث عنوان "حماية العالمة المش ورة وفقاً للقانون األردني والقانون اإلماراتيواتفاقية تري س" ،مجلة مع د التدريب والدراسات القضائية-الشارقة.

 ، 2015/5/1تحكيم حث عنوان "األضرار الناشئة عن ضجيج الطائرات والمسؤولية الناتجة عن ا"،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية-جامعة الشارقة.
 ،2015/9/23المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير في جامعة الشارقة عنوان "مشاركة الدولالعربية في آلية تسوية المنابعات في إطار منظمة التجارة العالمية".

 ،2015/5/16-نشر مقال عنوان "الواقا الشريعي للحماية المدنية للمست لك من اإلعالن التجاري المضلل

في القانون االتحادي شأن حماية المست لك ومشروع قانون حماية المست لك األردني" ،مجلة sharjah24
– المركز اإلعالمي في جامعة الشارقة.

 ،2015/10/8-حضور ورشة عمل عنوان "التحكيم" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2015/10/11حضور يرنامج تدريبي عنوان "قانون السلطة القضائية" ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2015/10/22-حضور ورشة عمل عنوان "قانون ممارسة المحاماة" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2015/11/4-حضور اللقاء التعريفي ما سعادة االستاذ عبد الرشيد مدير إدارة االلتزام الجامعة ،كلية

القانون-جامعة الشارقة.

 ،2015/11/17-16حضور المؤتمر اإل قليمي الصامس لمكافحة الجرائم الماسة الملكية الفكرية فيمنطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا ،ديي ،اإلمارات العربية المتحدة.

  ،2015/11/26المشاركة في جلسة العصف الذهني في مجال األسواق المالية والقانون المنعقدة منم ادرة من هيئة األوراق المالية والسلا ضمن اسبوع اإلمارات لاليتكار-مقر السوق المالي لل يئة في

جامعة الشارقة.

 ،2015/12/9-حضور ورشة عمل عنوان "التحكيم" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2015/12/10حضور يوم كلية القانون لحقوق اإلنسان ،كلية القانون-جامعة الشارقة.Page 8 of 11

 ،2015/12/13حضور ندوة "حماية الملكية الفكرية في القانون اإلماراتي واألمريكي" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/2/29تمثيل كلية القانون في اليوم المفتوح ،جامعة الشارقة. ،2016/4/4حضور الندوة العلمية عنوان ( TTIP,TPP and the post-Doha WTo: Toword ،)a new World Trade Orderكلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/4/6-حضور ندوة علمية

عنوان ( The WTO’s Dispute Understanding:

 ،)Acheivement and challengesكلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/5/11حضور ندوة "التحكيم والقطاع العقاري" المنظمة من قبل مركز الشارقة للتحكيم (تحكيم)،الشارقة.

 ،2016/5/5-حضور ندوة قانون مكافحة التمييز والكراهية رقم ( )2اسنة  ،2016كلية القانون ،جامعة

الشارقة.
 ، 2016/9/22-حضور ندوة عنوان "دور طبيب األسنان الجنائي/الشرعي في كشف الجرائم" ،كلية

القانون-جامعة الشارقة.

 ، 2016/11/16-15-حضور ومشاركة في المؤتمر اإلقليمي السادس لمكافحة الج ارئم الماسة الملكية

الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ديي.

 ،2016/12/5-حضور محاضرة عنوان "محكمة العدل الدولية ودورها في حل النزاعات الطرق السلمية

يين الدول" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2016/12/7حضور ومشاركة في الملتق الدولي في التحكيم التجاري واإلسالمي ،جامعة الشارقة. ،2016/12/8-حضور محاضرة عنوان Introduction to the New York Convention on

 ،the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awardsكلية القانون-جامعة

الشارقة.

 ،2016/11/20حضور محاضرة "تجربتي ما االيتكارات" ،كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2016/11/27حضور الحلقة النقاشية عنوان "التعديالت األخيرة علوتأثيرات ا عل القوانين العربية" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

القانون المدني الفرنسي

  ،2016/2015مستشارة الجمعية العلمية للطال ات في كلية القانون-جامعة الشارقة. ،2017/2016-ت حكيم ملف ترقية علمية من رت ة أستاذ مساعد إل رت ة أستاذ مشارك ،جامعة البلقاء

التطبيقية ،السلط-األردن.

 ،2017/2016تحكيم حث عنوان "عقد التأجير التمويلي-دراسة مقارنة" ،مجلة المعيار ،كلية اإلماممالك للشريعة والقانون ،ديي.

 ،2017/1/30حضور ورشة عمل عنوان (،)Writing effective course learning outecomesكلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/4/22-2/17تنفيذ مساق ضمن الديلوم الم ني في التحكيم التجاري واإلسالمي في مركزالتعليم المستمر ،جامعة الشارقة.
Page 9 of 11

 ،2017/4/20-حضور ندوة عنوان "مشاركة الدول النامية واألقل نموا في فض المنابعات التجارية في

إطار منظمة التجارة العالمية" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/5/8حضور ندوة عنوان "االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات االتحادي المعدل المرسومقانون رقم  7لسنة  ،2016كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/5/17عضو في لجنة مناقشة رسالة ماجستير في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا عنوان"النظام القانوني للشركة القا ضة-دراسة مقارنة" ،عجمان.

 ، 2017/6/8عضو في لجنة مناقشة أطروحة دكتوراة في القانون التجاري عنوان "النظام القانونيلصكوك التمويل اإلسالمي-دراسة مقارنة" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ، 2017/10/5-4حضور ومشاركة في مؤتمر الشارقة الدولي الثاني في االقتصاد اإلسالمي (البيئةالصديقة لمؤسسات التمويل المصرفي اإلسالمي) -جامعة الشارقة.
 ،2017/10/12-حضور محاضرة عنوان ( Jurist Abdel Razzq Alsanhouri and his role

 ،)in Deveoping Arab Laws: A western perspective.كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2017/10/23حضور ندوة عنوان "نحو فضاء معلوماتي إماراتي آمن" منظمة من قبل القيادة العامةلشرطة الشارقة ،جامعة الشارقة.

 ،2017/10/25حضور ملتق التحكيم الصناعي -مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ،الشارقة. ، 2017/11/7-6-حضور المؤتمر اإلقليمي السا ا لمكافحة الجرائم الماسة الملكية الفكرية في منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا-جمعية اإلمارات للملكية الفكرية واإلنتربول ،ديي.

  ،2017/11/16-15عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي ،الجامعة األمريكية في اإلمارات ،ديي. ،2018/1/14حضور دورة تدريبية عنوان ،Setting Expectations for Learning in a courseمركز التعليم المستمر ،جامعة الشارقة.

 ،2018/5/15-تحكيم حث عنوان "االستصناع منتج تمويلي إسالمي متميز لتأهيل ذوي االحتياجات

الصاصة (دراسة في ضوء القانون االتحادي رقم  29لسنة  2006في شأن حقوق ذوي االحتياجات الصاصة
في دولة اإلمارات واتفاقية حقوق األشصاص ذوي اإلعاقة) ،مجلة العلوم القانونية-جامعة عجمان.

 ،2018/4/19عضو في لجنة مناقشة رسالة ماجستير عنوان "عقود الرعاية في دولة اإلمارات العربيةالمتحدة" ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
 ، 2018/5/7عضو في لجنة مناقشة رسالة ماجستير في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا عنوان "النظام القانوني لشركة الشصص الواحد في المناطق الحرة" ،جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا ،عجمان.

 ،2018/5/14 -عضو في لجنة مناقشة رسالة ماجستير في القانون التجاري عنوان "التنظيم القانوني

للمركز الم يمن في المعامالت التجارية" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ، 2018/6/28-رئيس لجنة مناقشة رسالة ماجستير عنوان "الصطر المحدق وأثره في تنفيذ عقود التجارة

الدولية-دراسة مقارنة يين اتفاقية فينا لل ضائا والقوانين الدولية" ،أكاديمية شرطة ديي ،ديي.
 ، 2018/12/13-عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير عنوان "الرقا ة القانونية عل أعمال مجلس إدارة

شركة المساهمة العامة" ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.
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 ،2018/10تحكيم حث عنوان "معيار الدولية في عقود البيا الدولية لل ضائا ،دراسة تطبيقية في ضوءاتفاقية فينا  ،1980مجلة العلوم القانونية ،مجلة الشارقة العلوم القانونية ،جامعة الشارقة.

 ، 2019/2تحكيم حث عنوان "عقد التاجر في نظام طاقة االئتمان (دراسة مقارنة في التزامات البنكالمصدر ل طاقة االئتمان قبل التاجر" ،مجلة الشارقة للعلوم القانونية ،جامعة الشارقة.

 ،2018/10/14-حضور ندوة عنوان "العجالة الجنائية" ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2018/10/15حضور الملتق الدولي الثالث في الفقه المصرفي اإلسالمي ،تقنين المعامالت المدنيةاإلسالمية ،جامعة الشارقة.

 ،2018/10/17حضور ورشة عمل عنوان "أساسيات ومتطل ات الدراسات العليا في العلوم القانونية"،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ، 2018/10/31-حضور ندوة عنوان "دور التحكيم في فض المنابعات كبديل عن القضاء" ،كلية

القانون-جامعة الشارقة.

 ، 2018/11/6-حضور جلسة حوارية حول البرامج المطروحة ما الدكتورة/ييفيرلي ييكر كيلي ،األستاذ

المساعد في دامعة كاليفورنيا ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

 ،2018/11/7حضور دورة تدريبية ( using Technology in Education: Practical ،)Approavhمع د القيادة األكاديمية في التعليم العالي ،جامعة الشارقة.

  ،2019/4/17-16حضور الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الصامس عشر لكلية الشريعة والدراساتاإلسالمية عنوان العمالت االفتراضية في جامعة الشارقة.

  ،2019/4/24حضور ندوة عنوان ( )Air and Space Law: Future Challengeفي كليةالقانون-جامعة الشارقة.

 -أيريل  ،2019حضور مسا قة المحاكمة الصورية-قضية عمالية ،كلية القانون-جامعة الشارقة.

مهارات الحاسوب:

 تشرين األول  ،2012دورة في االخت ارات اإللكترونية ،جامعة الشارقة. -أيلول  ،02013دورات في البالكبورد ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.

-

م ارات متقدمة في الحاسوب (….)Word, Excel, PowerPoint, web browsing

المهارات اللغوية:

 .1اللغة العربية

المستوى العام
اللغة األم

الكتابة

المحادثة

 .2اللغة الفرنسية

ممتاب

ممتاب

ممتاب

 .3اللغة االنجليزية

جيد

جيد

جيد
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