لاً:البياناتًالشخصيةً:
أوً

السيرة الذاتية

السمًً:زايدًعليًزايدًالغواريً.
تاريخًالميالد0691/10/01ً:مً

البريدًاإللكترونيًzaidlibya@gmail.comً:
رقمًالمكتبً1160090101000ً:

العنوانً:دولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةً:جامعةًالشارقةً،كليةًالقانونً،صًبًًً.20202
ثانيا :الرتبة العلمية:
أستاذًمشاركً.جامعةًالشارقةً
المؤهالت العلمية :

ً-ليسانسًالحقوقً–ًكليةًالقانونً–ًجامعةًقاريونسً–ًً.0690

ً -ماجستيرًفيًًالقانونًالدوليً:جامعةًجالسكو-اسكتلنداً -بريطانياًعامً"0660درجةً

ًMًPhilعنوانًالرسالة(ً:الحدودًالبحريةًفيًالقانونًالدولي)ًً.

ً -درجةًالدكتوراهًفيًالحقوقًمنًكليةًالقانونًجامعةًجالسكو-اسكتلنداً -بريطانياًعامً

ًً2110عنوانًالرسالة(ً:الهجرةًغيرًالشرعيةًفيًالقانونًالدولي)ً.
 :الدورات والندوات :
أً:الدوراتً

-تلق يييًدورةًتدريبي ييةًح ييولًادارةًالمس يياقاتًبالكب ييوردً–ًخريي ي ًًًً2116-2119جامع ييةً

الشارقةً

يبيةًحولًالتقنياتًالتعليميةً–ًربيعًً2101-ً2116جامعةًالشارقة
ً-تلقيًدورةًتدر ُ

ًتلقيًدورةًتدريبيةًحولًمدخلًالىًتقنيةًالمعلوماتً–ًمايوًًً2116جامعةًالشارقةً-تلقيًبرنامجًتدريبيًحولًالقانونًالدوليًالنسانيًً-تحتًأش ار ًمعهدًالدراساتً

القضائيةًواللجنةًالدوليةًللصليبًالحمرًالدوليً-بتاريخًً09-00فبرايرً2101
ً
1

ً-تلقيًورشةًعملًحولًالزمةًالماليةًواثرهاًفيًالنظامًالقانونيًوالقضائيً-تحتً

أش ار ًمعهدًالدراساتًالقضائيةً،المنعقدةًبتاريخً2101ً/0/21

ً-تلقيًورشةًعملًبمركزًدراساتًالقانونًالدوليً،بدبيًيوميً0وً9منًشهرًديسمبرًً

2102
ً

البرامج والدورات التي تم تنفيذها بمركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة

 -تنفيذ دورة حول ترجمة المفردات والمصطلحات القانونية وطرق صياغتها -في

الفترة من  12-21ابريل  1002بمركز التعليم المستمروخدمة المجتمع بالجامعة
لصالح نقابة المحامين

تنفيذ برنامج ترجمة المفردات والمصطلحات القانونية وطرق صياغتها – الفتررة مرن 2

يوليرررو الررر  2يوليرررو  ،1002بمركرررز التعلررريم المسرررتمر وخدمرررة المجتمرررع بالجامعرررة-

لصالح نقابة المحامين.

-تنفيذ دورة حول برنامج "اللغة اإلنجليزية المتخصصة في مجال القانون"  -في الفتررة

من  00سربتمبر الر -2اكتروبر  1022بقاعرة المحكمرة احتحاديرة العلري -ابروببي-
لصالح وزارة العدل
 -تنفيذ دورة حول برنامج "اللغة اإلنجليزية المتخصصة في مجال القانون  -في الفترة

من  00-12ديسمبر  1022بمركز التعليم المستمروخدمة المجتمع بالجامعة-
لصالح وزارة العدل

ب :الندوات العلميةً:
2

ً-ندوةًحولًمقاصدًالشريعةً(تحتًأش ار ًالمنتدىًالسالميًالشارقة)ً،بتاريخًً29ً،20

نوفمبرً2119

ندوةًحولًأثرًالتفاقياتًالدوليةًعلىًالقوانينًالداخليةً(ًتحتًأش ار ًمعهدًالتدريبً
ً ً-

والدراساتًالقضائية)ًبتاريخًً29أبريلًً2116

ً -ندوةًحولًالعالمًوالقانونً(ًتحتًأش ار ًمعهدًالتريبًوالدراساتًالقضائية)ًبتاريخً

ً22فبرايرًً2101

ً -ندوة ًبعنوان ًالجراءات ًالمتبعة ًفي ًتقصي ًجرائم ًتقنية ًالمعلومات ًبمعهد ًالقضاءً

والدراساتًالقانونيةً-الشارقةًً2100-0-0

ً-حضور ًندوهًحولًدورًاللجنةًالوطنيةًًللقانونًالدوليًالنسانيً(ًتحتًأش ار ًمعهدً

الدراساتًالقضائية)ًبتاريخًً29اكتوبرًً2100

ندوةًحولًالقانونًالجمركيًالموحدًلدولًمجلسًالتعاونًلدولًالخليجًالعربيةً(ًتحتً
ً
ًً-

أش ار ًمعهدًالدراساتًالقضائية)ًبتاريخًً0مايوً2102

ًندوةًحولًالقانونًالدوليًالنسانيً(تحتًأش ار ًمعهدًالدراساتًالقضائية)ًبتاريخًً29مايوًً2102
ً

الخبرات التدريسية:
*ًمحاضرًمتعاونًبكليةًالقانونً،جامعةًسرتًً-ليبياًمنًًً21110ً-ً2112
*ًمحاضرًبجامعةًجالسكوًًلمدةًعامًمنًً.2119-2110

*ًأستاذًمساعدًبكليةًالقانونًً-جامعةًالشارقةًاعتبا ارًمنًً2119ً–ً6ً–ً0

*ًأستاذًمشاركًبكليةًالقانونًً-جامعةًالشارقةًاعتبا ارًمنًً2100ً–ً6ً–ً0

المساقات التي قمت بتدريسهاً
ا -المساقات التي قمت بتدريسها في جامعة سرت :
ً-مساقًًالقانونًالدوليًالعامًلطلبةًكليةًالقانونً.

ً-مساقًعلمًالجرامًوًالعقابًلطالبًكليةًالقانونً.

ًمساقًالمدخلًلعلمًالقانونًلطالبًكليةًالقتصادً.3

 -2المساقات التي قمت بتدريسها في كلية القانون ر جامعة الشارقة ً:
ً-مساقًًالقانونًالدوليًالعامًباللغةًالنجليزيةً.

ًمساقًًالقانونًالد ًوليًالعامًباللغةًالنجليزيةًلطلبةًالدراساتًالعلياًًمساقًًدراساتًقانونيةًباللغةًالنجليزيةًًً.ً-مساقًًالمنظماتًالدوليةًً.

ًمساقًًالقانونًالدوليًالنسانيًلطلبةًالدراساتًالعلياًً.ًمساقًحقوقًالنسانًفيًالسالمًوالمواثيقًالدوليةًوالدساتيرًالعربيةً.ً-مساقًالتوجيهًواإلرشادً.

ًمساقًمدخلًلعلمًالقانونًً.ً-القانونًالدوليًمقارناًبالشريعةًالسالميةً((ًلطلبةًالشريعةًوالقانون))ً

ًدراساتًشرعيةًوقانونيةًباللغةًالنجليزيةً((ًلطلبةًالشريعةًوالقانون))ًً
ً

ً

احشراف عل البحوث العلمية " المجستير"
ًً
 .0أطروحةًماجستيرًللطالبًمحمدًسالم ًالميالديً -مسئوليةًالدولةًعلىًًالعدوانً
فيًالقانونًالدوليً-نوقشتًًفيًمارسً.2101

 .2أطروحةًماجستيرًللطالبةًنورةًالقاسميًبعنوانً -مبداءًعدمًالتدخلًفيًالشئونً
الداخليةًللدولًفيًالقانونًالدوليً،نوقشتًفيًأكتوبرًً.2100

 .3أطروحةًماجستيرًللطالبًسلطانًمحمدًالحبسيًبعنوانً -تسويةًالمنازعاتًبينً
الدولًبالطرقًالسلميةً،نوقشتًًفيً2100ً-02ً-29مً

 .0اطروحة ًماجستير ًللطالب ًجمعة ًبن ًطوقان ً ًبعنوان ًالهجرة ًغير ًالشرعية ًفيً
القانونًالدوليًًً.نوقشتًفيًً2102-3-09

 .0اطروحةًماجستيرًللطالبًمحمدًرشدًالزحميًًبعنوانًالوضعًالقانونيًللحقيبةً
الدبلوماسيةًًً.مزمعًمناقشتهاًفيًً0مارسًً2103

 .9اطروحةًماجستيرًللطالبًخالدًالحموديًًبعنوانًالختصاصًالتكميليًللمحكمةً
الجنائيةًالدوليةً،سجلتًفيًأبريلًً2102
4

 .0اطروحةًماجستيرًللطالبًعصامًعبداهللًًبعنوانًالقليمًالدوليًالجويً،نوقشتً
فيًً2102-9-00

 .9اطروحة ًماجستير ًللطالب ًعلي ًاليماحي ً ًبعنوان ًحدود ًالحماية ًالشخصيةً
للمبعوثًالدبلوماسيً،نوقشتًفيًً2102-9-26

 .6أطروحةًماجستيرًللطالبًمايدًعليًالمعينيًًبعنوانًضماناتًحمايةًالشهودًفيً
القانونًالدوليً،مزمعًمناقشتهاًبتاريخً2103-01-23

.01

اطروحة ًماجستير ًللطالب ًاسماعيلًمحمد ًبالهوش ً ًبعنوانًجرائم ًضدً

.00

اطروحةًماجستيرًللطالبهًنو ًالجسمي ًًبعنوانًحمايةًالصحفيينًاتناءً

.02

أطروحة ًماجستير ًللطالب ًسعيد ًحميد ًتريم ً ًنوقشت ًفي ً-02-20

النسانيةً،نوقشتًبتاريخًً2103-02-0

النزاعاتًالمسلحةً،نوقشتًبتاريخًً2100-2-0

ً2014

.03

اطروحةًماجستيرًللطالبًًخالدًالحموديًًبعنوانًالختصاصًالتكميليً

للمحكمةًالجنائيةًالدوليةً،نوقشتًبتاريخًً2100-9-09

.00

اطروحة ًماجستير ًللطالب ً ًعبدالرحمن ًالمهيري ً ًبعنوان ًالغاثةً

النسانيةًفيًالقانونًالدوليًالنسانيً،تمتًمناقشتهاًفيًًً2100-6-09

.00

اطروحةًماجستيرًللطالبً ًحمدًهالل ًًبعنوانًالقرارًبحقوقًالنسانً،

.09

اطروحة ًماجستير ًللطالب ً ًليالي ًحيدر ً ًبعنوان ًحقوق ًالقليات ًفيً

تمتًمناقشتهاًفيًنوفمبرً2100

المواثيقًالدوليةًفيًالقانونًالدوليًالنسانيً،قيدًالنجاز

.00

اطروحةًماجستيرًللطالبةًفاطمةًيوس ًالمالًبعنوانًمعاملةًالسجيناتً

.09

اطروحة ًماجستير ًللطالبة ًمريم ًالبلوشي ًبعنوان ًخدم ًالمنازل ًوفقاً

.06

اطروحة ًماجستير ًللطالب ًاسماعيل ًالحوسني ًبعنوان ًاللجوء ًالجماعيً

وفقاًللمواثيقًالدوليةً،قيدًالنجاز2100.

للمواثيقًالدوليةً،تحتًالنجاز2100.

فيًالقتونًالدوليًً،نوقشتً2100.
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خدمة الجامعة والمجتمع:

 ) 2انشطة الجامعة:

 القاءًمحاضرةًحولًحريةًالعقيدةًوالعتقادًفييًالمواثييقًالدولييةًوالسيالمًوذليكًييومً
الخميسًبمقرًكليةًالقانونًوالذيًنظمتهًالكليةًًبتاريخًً26اكتوبرً2116

 تييدريسًمسيياقًالمصييطلحاتًالقانونيييةًلطلبييةًكليييةًالقييانونً–ًجامعييةًعجمييانًولمييدةً
فصلًدراسيًمنًتاريخًً.2101-0-00

 تدريسًمساقينًالمصطلحاتًالقانونيةًوالقانونًالدوليًلطلبةًكليةًالقيانونً–ًجامعيةً
الشارقةً،فرعًخورفكانًالربيعً2100

 الش ييتراكًف يييًتنظ يييمًوحض ييورًوالق يياءًورق ييةًبحثي ييةًف يييًن ييدوةًالقرص يينةًالبحري ييةًف يييً
القانونًالدوليًالمنعقدةًفيًكليةًالقانونً-جامعةًالشارقةًفيً.2101-3-20

 تنظيمًزيارةًميدانييةًلطلبيةًمسياقًالمنظمياتًالدولييةًلمدينيةًدبييًللخيدماتًالنسيانيةً
وذلكًبتاريخً.2101-0-03

 الشتراكًفيًتنظيمًوحضورًوالقاءًورقةًبحثيةًفيًندوةًالتجارًفييًالبشيرًالمنعقيدةً
بخورفكانًبتاريخًً.2101/02/20

 الحصييولًعلييىًدعييمًميياليًبقيمييةًً011.1111مائييةًالي ًدرهييمًتمييتًالسييتفادةًمنيهً
لقامةًمؤتمرًدوليًبكليةًالقانونً.

 تييدريبًفريييقًكلي ييةًالقييانونًبالجامعييةًللمش يياركةًفيييًالمحيياكمًالص ييوريةًحييولًحري ييةً
العييالمًالمقامييةًفيييًقطييرًوالييذيًحصييلًفريييقًالكليييةًعلييىًالترتيييبًالولً"ًنييوفمبرً

2100

 تنظيييمًوادارةًيييومًحقييوقًالنسييانًللسيينواتًالربييعًعلييىًالتيواليًسيينوياًبمناسييبةًاليييومً
الع ييالميًلحق ييوقًالنس ييانًمن ييذًً2119يس ييتهد ًك ييلًطلب ييةًجامع ييةًالش ييارقةًوطلب ييةً

المس ي ي ي يياقًالج ي ي ي ييامعيًف ي ي ي يييًً2119-02-23وً،2100ً،2101-2116-02-23
.2102



عضيوًفرييقًالشي ار ًعليىًتشييكيلًفرييقًطالبيييًللمشياركةًفيييًمسيابقةًجيسييابً"ً

المحكمةًالصوريةًالدوليةًللعامًً.2102-2100
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 عضوًمجلسًالتوجيهًالوظيفيًوتدريبًالطلبةًللعامينًالدراسيين-2102/2100ً:
2103-2102

 عضييوًلجنييةًالقضيياياًالطالبيييةًبالجامعييةًللعييامً2103-2102بموجييبًق يرارًمييديرً
الجامعةًرقمًً0للعامً2102


عضييوًفريييقًالش ي ار ًعلييىًتشييكيلًفريييقًطالبيييًللمشيياركةًفيييًمسييابقةًجيسييابً"ً

المحكمةًالصوريةًالدوليةًللعامًً2103-2102

ً

(  ) 1احنشطة المجتمعية :


حضور ًندوة ًحول ًمقاصد ًالشريعة ً(تحت ًأش ار ًالمنتدى ًالسالمي ًالشارقة)ً،

بتاريخًً29ً،20نوفمبرً2119


حضورًندوة ًحول ًأثر ًالتفاقيات ًالدولية ًعلى ًالقوانين ًالداخلية ً( ًتحت ًأش ار ً

معهدًالتدريبًوالدراساتًالقضائية)ًبتاريخًً29أبريلًً2116


حضور ًندوة ًحول ًالعالم ًوالقانون ً( ًتحت ًأش ار ًمعهد ًالتريب ًوالدراساتً



حضورًندوةًبعنوانًالجراءاتًالمتبعةًفيًتقصيًجرائمًتقنيةًالمعلوماتًبمعهدً



حضور ًندوهًحولًدورًاللجنةًالوطنيةًًللقانونًالدوليًالنسانيً(ًتحتًأش ار ً



حضور ًندوة ًحول ًالقانون ًالجمركي ًالموحد ًلدول ًمجلس ًالتعاون ًلدول ًالخليجً

القضائية)ًبتاريخًً22فبرايرً2101

القضاءًوالدراساتًالقانونيةً-الشارقةً2100-0-0

معهدًالدراساتًالقضائية)ًبتاريخًً29اكتوبرً2100

العربيةً(ًتحتًأش ار ًمعهدًالدراساتًالقضائية)ًبتاريخًً0مايوً2102


تحريرًمقالًصحفيًبمجلةًالميزانًًبعنوانًظاهرةًالهجرةًغيرًالشرعيةًالسبابً

والمسئوليةًً،فيًالعددًً-019لسنةًً6بتاريخًنوفمبرً2119


تحريرًمقالًصحفيًبمجلةًالشرطيًبعنوانًالبعادًالحقيقيةًلالقامةًغيرًالقانونيةً

فيًالعددًً-01لسنةًً20بتاريخًينايرً2116

 تحري ييرًمق ييالًص ييحفيًبعني يوانًقي يراءاتًف يييًالجه ييودًالقليمي ييةًوالدولي ييةًف يييًمحارب ييةً
التجييارًبالمخييدراتًوالمييؤثراتًالعقليييةًًبمجلييةًالشييرطيًفيييًالعييددًً-01لسيينةًً20

بتاريخًينايرًً2116
ً
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 تحريرًمقالًصحفيًبعنوانًمحاكمةًمجرمييًالحيربًبمجليةًالشيرطيًفييًالعيددًً-0
لسنةًً22بتاريخً-0-0أبريلً2116

 تقديمًبرنامجًترجمةًالمفرداتًًوالمصطلحاتًالقانونيةًوطرقًصياغتهاً–ًالفترةًمنً
ً0يوليوًالىًً6يوليوًً،2116بمركزًالتعليمًالمستمروخدمةًالمجتمعًًبالجامعة.

 تحريييرًمقييالًصييحفيًبعن يوانًدورًالمنظميياتًغيييرًالحكوميييةًًبمجلييةًالشييرطيًفيييً
العددً-0لسنةًً22بتاريخًأكتوبرًً2116

 تحريرًمقالًصحفيًبعنوانًالمحكمةًالجنائيةًالدوليةًبمجلةًافاقًعلميةًتصدرًعنً
مجلةًالمنبرًبجامعةًالشارقةًفيًاكتوبرً2010

 حضييورًنييدوةًبعن يوانًالج يراءاتًالمتبعييةًف ييًتقصيييًج يرائمًتقنيييةًالمعلوميياتًبمعهييدً
القضاءًوالدراساتًالقانونيةً-الشارقةً2100-0-0

 تييدريبًفريييقًكلي ييةًالقييانونًبالجامعييةًللمش يياركةًفيييًالمحيياكمًالص ييوريةًحييولًحري ييةً
العييالمًالمقامييةًفيييًقطييرًوالييذيًحصييلًفريييقًالكليييةًعلييىًالترتيييبًالولً"ًنييوفمبرً

2100

 إلقيياءًمحاض يرةًبعن يوانً:ضييماناتًالشييهودًفيييًالمحيياكمًالدوليييةًفيييًالمييؤتمرًالييذيً
نظمتهًالقيادةًالعاميةًلشيرطةًالشيارقةًوذليكًبقصيرًالثقافيةًبالشيارقةًبتياريخً-0-29

.2102

 الشتراكًفيًتنظيمًوحضورًوالقاءًورقةًبحثيةًفيًندوةًالتجارًفييًالبشيرًالمنعقيدةً
بخورفكانًبتاريخً.2101/02/20

 حضييورًنييدوةًبعن يوانًالتجييارًبالبشييرًبييينًالق يوانينًالوطنيييةًوالدوليييةًبمعهييدًالقضيياءً
والدراساتًالقانونيةً-الشارقةًً2101-02-00

 حضورًندوةًحولًالقانونًالدوليًالنسانيً(تحتًأش ار ًمعهدًالدراساتًالقضائية)ً
بتاريخًً29مايوً2102

تلقي ًدورة ًتدريبية ًحول ًادارة ًالمساقات ًبالكبوردً ،خري



جامعةًالشارقة


ًًً2116-2119

يبيةًحول ًالتقنيات ًالتعليمية ً– ًربيع ًً 2101-ً 2116جامعةً
تلقي ًدورة ًتدر ُ

الشارقة
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تلقي ًدورة ًتدريبية ًحول ًمدخل ًالى ًتقنية ًالمعلومات ً– ًمايو ً ًً 2116جامعةً



تلقيًبرنامجًتدريبيًحولًالقانونًالدوليًالنسانيً(ًتحتًأش ار ًمعهدًالدراساتً

الشارقة

القضائيةًواللجنةًالدوليةًللصليبًالحمرًالدولي)ًبتاريخًً09-00فبرايرً2101

تلقيًورشةًعملًحولًالزمةًالماليةًواثرهاًفيًالنظامًالقانونيًوالقضائي(ًتحتً



أش ار ًمعهدًالدراساتًالقضائيةً،المنعقدةًبتاريخً2101/0/21


تلقيًورشةًعملًبمركزًدراساتًالقانونًالدوليً،بدبيًيوميً0وً9منًشهرً



المشاركةًفيًالندوةًالتلفزيونيةًفيًبرنامجًأصدءًالتاريخًحولًحقوقًالنسانً

ديسمبرًً2102

وذلكًبتاريخً0100-9
ً

تحكيم بحث علمي

 تحكيم بحث علمي بعنوان الوجه المتغير فري العرراق  :الردرو

والقيرود والهويرات

والتنرررول الثقرررافي -مجلرررة المعهرررد احوروبررري العرررالي للدراسرررات العربيرررة( تحكررريم

بحث) 1022--2-12هولندا
 تحكيم بحث علمي بعنوان "استخدام القوة بترخخص نرم نس رأل ا نرم" لصالل
مجلة جلمعة الشلرقة للعلوم الشرعية والقلنونية ،بتاريخ 1022-2-12

 تحكااي بح ا علم ا  :بعنااوا "بح ا مقاالر باايا المدااللع العلمااة لحقااو ا ن اال
والتطديقلت المشارقة لاال ا لولاة ا مالرات" لجالزة ويرار الداخلياة للدحا العلما
بتاريخ 1022-0-2

 -0خدمة الكلية
 عضوًلجنةًتقييمًالمتحاناتًًعلىًمستوىًالكليةًًللعامً2116-2119
 رئيسًعضوًلجنةًمعادلةًالمساقاتًًعلىًمستوىًالكليةًًللعامً2116-2119
 رئيسًاللجنةًالمتحانيةًًعلىًمستوىًالكليةًًللعامً2100-2116

 عضوًاللجنةًالمتحانيةًًعلىًمستوىًالكليةًًللعامً2101-2116

 عضوًلجنةًالتقييمًالكاديميًعلىًمستوىًالكليةًًللعامً2101-2116
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 عضوًلجنةًتقييمًاعضاءًهيئةًالتدريسًعلىًمستوىًالكليةًللعامً2100-2101

 عضيوًفرييقًالشي ار ًعليىًتشييكيلًفرييقًطالبيييًللمشياركةًفيييًمسيابقةًجيسييابً"ً
المحكمةًالصوريةًالدوليةًللعامًً،2100-2101وًً.2102-2100

 عضييوًلجنييةًقييياسًفعاليييةًالنظييامًالمؤسسيييًعلييىًمسييتوىًالكليييةًًللعييامً-2101
2100

 عضوًًلجنةًتطويرًالموقعًاللكترونيًللكليةًًللعامًً2100-2101

 عضوًلجنةًالندواتًوالمؤتمراتًعلىًمستوىًالكليةًللعامًً2100-2101
 عضوًلجنةًمعادلةًالمساقاتًعلىًمستوىًالكليةًللعامًً2102-2100
 عضوًلجنةًالمكتبةًللعامً2102-2100

 عضوًًاللجنةًالجتماعيةًللعامً2102-2100
 عضوًلجنةًقياسًالمخرجاتًللعامًًًً2102ً2100

 عضوًلجنةًتحليلًنتائجًقياسًالمخرجات2102-2100

 عضوًمجلسًكليةًالقانونً-ممثالًللقسمًالعامًً2102-2100
 عضوًلجنةًلعدادًالتقريرًالسنويًللعامً2102-2100
 عضوًلجنةًقياسًالمخرجاتًللعامًً2102ً-2100

 رئيسًاللجنةًالمتحانيةًبالكليةً-2100-2101وً2102-2100

 عض ييوًلجن ييةًفح ييصًطلب يياتًالترش ييييًلوظ ييائ ًاكاديمي ييةًبالكلي ييةًللع ييامً2012-
2013

 منسييقًفريييقًكليييةًالقييانونًبالجامعييةًللمشيياركةًفيييًالمحيياكمًالصييوريةًفيييًقييانونً
العالمًً2103-2102

 عضوًلجنةًتقييمًالنشاطًالدراسيً2103-2102

 عضوًلجنةًمراجعةًالخططًالدراسيةًفيًقسمًالقانونًالعامً2103-2102
 عضوًلجنةًتقييمًطرقًالتدريسًللعامً2103-2102

 عض ييوًاللجن ييةًالتنظيمي ييةًالمشي يرفةًعل ييىًم ييؤتمرًق ييانونًالمع ييامالتًالمدني ييةًب ييينً
الصالةًوالمعاصرةًللعامً2103-2102

 عضوًلجنةًتقويمًالمخرجاتًالتعليميةًلبرنامجًالبكالوريوس
 عضوًاللجنةًالمتحانيةًبالكلية
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 عضوًلجنةًالمؤتمراتًوالندواتًبالكلية

 رئيسًاللجنةًالجتماعيةًبالكليةًللعامً2103-ً2102

 مشر ًالجمعيةًالطالبيةًللعامًً2103-2102ً-2102-2100
ً

الجوائز العلمية وشهادات التقدير أو الجوائز األخرى الحائز عليها :

 جائزة جامعة الشارقة التشجيعية السنوية حفضل عمل جماعي في مجال خدمرة
المجتمررع (  )1021-1022عررن الفرروز بجميررع المراكررز احول ر فرري المسررابقة
الدولية في قرانون احعرالم وحريرة التعبيرر .مرن صراحب السرمو الشريخ الردكتور

سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة و رئي

الجامعة.

 شهادةًًشكرًوتقديرًمنًعميدًكلييةًالقيانونًبخصيوصًأقاميةًييومًحقيوقًالنسيانً
بالكليةًونجاحهًللمرةًالولىًبتاريخًً2116-02-0

 شيهادةًشيكرًوتقيديرًميينًعمييدًكلييةًالقيانونًبخصييوصًأقاميةًييومًحقيوقًالنسييانً
بالكليةًونجاحهًللمرةًالولىًبتاريخًً2116-02-0

 شييهادةًشييكرًوتقييديرًميينًعميييدًكليييةًالقييانونًبخصييوصًتنظيييمًيييومًعمييلًنيياجيً
بالمدينةًالعالميةًبدبيًلطلبةًمساقًالمنظماتًالدوليةًبتاريخً2101-2-09

ً شهادةًشكرًوتقديرًمنًعميدًكلييةًالقيانونًبخصيوصًأقاميةًييومًحقيوقًالنسيانً
بالكليةًونجاحهًللمرةًالثانيةً2116-02-0

 شييهادةًتقييديرًميينًمرك يزًالتعليييمًالمسييتمرًوخدمييةًالمجتمييعًلتقييديمًبرنييامجًترجمييةً
المفرداتًالقانونيةًوطرقًصياغتهاً–ًالفترةًمنًً0يوليوًالىًً6يوليوً2116

ً شهادةًشكرًوتقديرًمنًرئيسًقسمًالقانونًالعامًبشأنًادارةًالندوةًالعلميةًبعنوانً
القرصنةًالبحريةًفيًالقانونًالدوليًً،بتاريخًً26أكتوبرً.2116

 شهادةًشكرًوتقديرًمنًرئيسًقسمًالقانونًالعيامًبشيأنًادارةًالنيدوةًالعلمييةًبعنيوانً
حريةًالعقيدةًوالعتقادًبتاريخًً26أكتوبرً.2116

ً
ً
األبحاث المنشورة في مجالت محكمة:
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 بحث بعنوان حقوق احسيرة الفلسطينية في القانون الدولي احنساني " مجلة
البحوث القانونية واحقتصادية منشور في عدد خاص في احول والتاني من
1020 شهر ديسمبر

 كلية، مجلة البحوث القانونية واحقتصادية، حماية الشهود في القانون الدولي
 ديسمبر، الجزء احول، منشور في عدد خاص،الحقوق جامعة احسكندرية

1021

 Freedom of speech in international law, Journal of

Sharia and Law, United Arab Emirates University of ,
Collage of Law, Published in Issue No. 43, July 2010.

 دراسة حالة-بحث بعنوان القرصنة البحرية في القانون الدولي وتطبيقات الدول-

 رقم20  نشرت في المجلد، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية،الصومال

1020  ديسمبر1

1- Legal Issues relating to Undocumented with particular

Reference to Libya Migrants، Euro journal European
Journal of Social Sciences ISSN: 12162574, 15882616
published in Editorial Board for Volume 34, Issue 32013

2- Humanitarian Intervention in International law, Acta
Juridica Hungarica, Hungarian Journal of Legal
Studies,ISSN: 1216-2574 (print version), published in
Volume 54, No 2, 2013
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3- Mercenaries in International law European Journal of

Social Sciences Published in Volume Volume 39, No. 1,
July 2013

4- The Effects of International Co-operation between
) Interpol and the States (International conference paper
Los Angles, California, 20-22 October 2014
يحث ً بعنوان ً"آليات ً تنفذ ًالقانون ًالدولي ًالنساني" ًمقبول ًللنشر ًفي ًالمؤتمر ًالعلميً
بعنوان"ً :القانون ًالدولي ً اإلنساني ًفي ًضوء ًالشريعة ًاإلسالمية ً– ًضمانات ًالتطبيقً

والتحدياتًالمعاصرة ً،الجامعةًالسالميةًً-غزة

المؤلفات القانونيةً:

ًدراساتًقانونيةًوشرعيةًباللغةًالنجليزية(ًكتابًمنهجيًلطلبةًالشريعةًوالقانون-مكتبةً

الجامعةً 1022

ًالقانونًالدوليًمقارناًبالشريعةًالسالمية(كتابًمنهجيًلطلبةًالشريعةًوالقانون)ًمكتبةً

الجامعة 1022كتاب تأليف مشترك
ً-

كتب تحت الطبعاالنشطـــة والعوورة
 عوـومنـظمـة المحلمـيا الدولييـا لحقو االنـ ل ( /)WLRHلنـد 8002 /
 عوو منـظمـة القلنو الدول  /لنــد (8002 / ...........................)ARI


عوو جمعية الحقوقييا بللشلرقة -االملرات العربية المتحد



عوو المنتدى العرب االوروب للتنمية والحوار – مللطل 8008 -
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