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 - 2الدراسات والمؤهالت
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 :0776شهادة دكتوراه في القانون ،بتقدير مشرف جدا مع تهنئة اللجنة وتوصية بالنشر،
عنوان الرسالة مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري ،تخصص قانون
عام ،معهد الحقوق ،جامعة الجزائر.
 :0774شهادة ماجستير في القانون ،بتقدير مشرف جدا ،عنوان الرسالة الحركة الجمعوية
والدولة في الجزائر ،تخصص إدارة ومالية عامة ،معهد الحقوق ،جامعة الجزائر.
 :4770شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ،معهد الحقوق ،جامعة الجزائر.
 :4770شهادة البكالوريوس في القانون ،معهد الحقوق ،جامعة الجزائر.
 :4770شهادة الثانوية العامة ،شعبة علوم ،ثانوية األرقم المخزومي ،الجزائر العاصمة.
 - 3الترقيات األكاديمية
 :0740ترقية إلى رتبة أستاذ القانون اإلداري والدستوري المشارك ،بتقدير مشرف جدا ،كلية
القانون ،جامعة الجزائر.
 :0776ترقية إلى رتبة أستاذ القانون اإلداري والدستوري المساعد ،بتقدير مشرف جدا ،كلية
القانون ،جامعة الجزائر.

 - 4الوظائف التي تم شغلها
أ – الوظائف األكاديمية:
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 2015إلى يومنا هذا :أستاذ القانون اإلداري والدستوري المشارك ،كلية القانون ،جامعة
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
 0740إلى يومنا هذا :أستاذ القانون اإلداري والدستوري المشارك ،كلية الحقوق ،جامعة
بومرداس ،الجزائر.
 :0740 – 0776أستاذ القانون اإلداري والدستوري المساعد ،كلية الحقوق ،جامعة
بومرداس ،الجزائر.
 :0776 – 0771أستاذ مدرس للقانون اإلداري والدستوري ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس،
الجزائر.

*المساقات التدريسية التي نشرف عليها:
 -1برنامج الدكتوراه :القانون اإلداري (المرافق العامة اإلدارية والجمعيات ذات النفع العام،
النظام القانوني والقضائي للمسؤولية اإلدارية) ،القانون الدستوري (البناء الدستوري للدولة،
النظرية القانونية الخالصة ،األنظمة السياسية المقارنة).
 -2برنامج الماجستير :القانون اإلداري (مبدأ تدرج المعايير اإلدارية في ظل النظام
القانوني لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،الهيئات اإلدارية المستقلة ،أنماط الرقابة اإلدارية)،
القانون الدستوري (العالقة القانونية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،األسس المرجعية
لألنظمة الدستورية المعاصرة).
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 -3برنامج البكالوريوس :القانون الدستوري والنظم السياسية (مع التركيز على النظام
الدستوري لدولة اإلمارات العربية المتحدة) ،القانون اإلداري ،قانون الوظيفة العامة ،الق اررات
والعقود اإلدارية ،قانون حماية البيئة ،الدعوى اإلدارية.

*اإلشراف ومناقشة الرسائل الجامعية( :في عدة معاهد وجامعات عربية)
 -1رسائل الدكتوراه :اإلشراف ( ،)47المناقشات (.)41
 -2مذكرات الماجستير :اإلشراف ( ،)00المناقشات (.)01

ب – الوظائف اإلدارية:
 – 0747إلى يومنا هذا :نائب العميد مكلف بشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي ،كلية
القانون ،جامعة الشارقة.
 :0741 – 0740رئيس شعبة القانون العام بكلية القانون ،جامعة بومرداس ،الجزائر.

ج – التدريب والتكوين:
 – 0747إلى يومنا هذا :محاضر وخبير الشؤون القانونية والتدريب بو ازرة الداخلية
االتحادية ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
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 – 0746إلى يومنا هذا :محاضر وخبير الشؤون القانونية والتدريب ،معهد دبي القضائي،
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 – 0746إلى يومنا هذا :محاضر وخبير الشؤون القانونية والتدريب بالمعهد العالي للتدريب
القانوني ،إدارة الموارد البشرية ،الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
 – 0741إلى يومنا هذا :محاضر وخبير الشؤون القانونية والتدريب ،معهد التكوين والتدريب
المستمر ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
 :0741 - 0771محاضر وخبير الشؤون القانونية والتدريب ،المديرية العامة للوظيفة
العمومية ،الجزائر.

د – الوظائف غير األكاديمية:
 0747إلى يومنا هذا :عضو اتحاد علماء العرب ،ممثال عن الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية( ،مع التمتع بالحصانة الدولية) ،جامعة الدول العربية.
 0740إلى يومنا هذا :عضو اللجنة الدولية لتوحيد النظام القانوني والقضائي لدول البحر
األبيض المتوسط ،ممثال عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
Laboratoire méditerranéen de Doit public. LMDP‚ Toulouse‚ France.

 0740إلى يومنا هذا :عضو الجمعية اإلماراتية للمحامين والحقوقيين ،الشارقة ،اإلمارات
العربية المتحدة.
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 0740إلى يومنا هذا :محامي معتمد دوليا ،بقرار صادر عن اإلتحاد الدولي للمحامين
) ،(UIAبدورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  00فبراير  0740بفيينا النمسا.
 0740إل ى يومنا هذا:عضو لجنة حقوق اإلنسان والتحكيم الدولي ،باالتحاد الدولي للمحامين
(Union international des Avocats) UIA‚ Paris‚ France.

 0747إلى يومنا هذا :محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ،الجزائر.

د -الدورات التدريبية في مجال الموارد البشرية
 0747إلى يومنا هذا :تنفيذ دورات تدريبية على مستوى و ازرة الداخلية االتحادية ،في إطار
تدريب قيادات الشرطة االتحادية وقيادات مجلس القضاء الشرطي إلمارة أبو ظبي.
 :2019تنفيذ دورات تدريبية على مستوى معهد دبي للقضاء ،في إطار تدريب قيادات
مجلس قضاء شرطة دبي.
 :0747تنفيذ دورات تدريبية على مستوى المعهد العالي للتدريب القانوني ،برامج التدريب
المهني والتطوير الوظيفي ،الشارقة.
:0747تنفيذ دورات تدريبية على مستوى مركز الموارد البشرية المنطقة الشرقية كلباء ،الدبلوم
المهني في الشؤون القانونية واإلدارية ،مركز التعليم والتدريب المستمر ،جامعة الشارقة.
 :0746تنفيذ دورات تدريبية لصالح إطارات ومسؤولي قطاعات الشرطة والجمارك والبيئة
والتجارة والصناعة ،معهد التعليم والتدريب المستمر ،جامعة الشارقة.
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 :0746تنفيذ دورات تدريبية على مستوى مركز الموارد البشرية المنطقة الشرقية خورفكان،
الدبلوم المهني في الشؤون القانونية واإلدارية ،مركز التعليم والتدريب المستمر ،جامعة
الشارقة.
 :0741 -0771تنفيذ دورات تدريبية لصالح مسؤولي واطارات الو ازرات ،المديرية العامة
للوظيفة العمومية ،الجزائر.

 -5الجوائز والشهادات التقديرية
 :0747حصلت على جائزة الباحث المتميز ،وهي جائزة سنوية ينظمها مكتب مدير الجامعة
بالتنسيق مع دائرة البحث العلمي على مستوى جامعة الشارقة ،ويتنافس فيها كل الدكاترة
والباحثين على مستوى الجامعة على اختالف تخصصاتهم (العلمية واإلنسانية) ،معيار
المنافسة يرجع إلى تقدير عدد األبحاث العلمية المقدمة مع تقييم جودتها العلمية.
 :0747حصلت على درع وزير العدل ،في المؤتمر السنوي لتكريم الباحثين الشركاء مع
و ازرة العدل ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 :0747حصلت على تكريم و ازرة الداخلية االتحادية ،محكمة شرطة أبو ظبي ،على
المشاركة في مراجعة تشريعات القضاء الشرطي ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 :0741حصلت على شهادة تقديرية لألستاذ المتميز ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس،
الجزائر.
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 :0741حصلت على شهادة تقديرية لألستاذ المتميز ،مدرسة الدكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة
جياللي بونعامة ،الجزائر.
 :0740حصلت على شهادة تقديرية لألستاذ المتميز ،برنامج تدريبي سنوي لفائدة إطارات
ومسؤولي الجامعة ،جامعة جياللي بونعامة بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية،
الجزائر.

 - 6البحوث العلمية
 -4األساس الفلسفي المشترك لمبدأ المشروعية وفكرة الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون،
مجلة الحقوق ،الكويت.0707 ،
2- Le contentieux des marchés publics à la lumière de la législation et de la
jurisprudence algérienne (Étude comparée), RASJEP, Faculté de droit,
Université d`Alger, 2020.

 -0الجزاءات المترتبة عن امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية على ضوء التشريع
والقضاء اإلماراتيين (دراسة مقارنة) ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،الكويت.0747 ،
 -1الضمانات القانونية إللزام اإلدارة العامة بتنفيذ األحكام القضائية (دراسة مقارنة) ،مجلة
الحقوق ،الكويت.0747 ،
5- Le rôle de la norme supra-constitutionnelle dans la concurrence et le
remplacement de la constitution (Cas de la constitution Algérienne)‚ Journal of
Law, Faculty of Law, University of Sharjah‚ 2019.
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6- Administrative instructions or publications between internal implicit nature
and organizational function(Comparative study)‚ Journal of Law, Faculty of
Law, University of Sharjah‚ 2019.

 -0الحلول القضائية لتسوية منازعات المناقصات العامة (دراسة مقارنة) ،مجلة العلوم
القانونية ،تصدرها جامعة الشارقة.0747 ،
 -6طبيعة الجمعيات ذات النفع العام مقارنة بالمرفق العام(دراسة مقارنة) ،مجلة العلوم
القانونية ،تصدرها جامعة الشارقة.0747 ،
 -7القصد التشريعي من التظلم وجدوى اشتراطه في الدعوى اإلدارية ،مجلة العلوم القانونية،
تصدرها جامعة الشارقة.0747 ،
 -47النظام القانوني لخلية معالجة االستعالم المالي في ظل التشريع الجزائري (دراسة
مقارنة) ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،تصدرها جامعة الكويت.0747 ،
 -44حقيقة مصدرية التزام اإلدارة بق ارراتها طبقا للقانون ،مجلة كلية القانون الكويتية
العالمية ،تصدرها جامعة الكويت.0747 ،
21- Essai d’analyse et d’évolution des modes de recrutement en droit Algérien:
Etude comparative avec les législations Française et Emiratie‚ Revue Algérienne
des sciences juridiques économiques et politiques‚ Université d’Alger‚ 2018.

 -40مرونة وحركية الطبيعة القانونية للمعايير اإلدارية الضمنية في ظل النظام القانوني
الجزائري (دراسة مقارنة) ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،تصدرها
كلية الحقوق جامعة الجزائر.0746 ،
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 -41الوسائل القانونية واإلدارية لضبط وتنظيم الحرية الجمعوية (دراسة مقارنة) ،المجلة
الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،تصدرها كلية الحقوق جامعة الجزائر،
.0746
25- The Liberty of the Printing Press in the Context of the Administrative
Discipline Power and the Rules of Criminalization and Punishment Algerian
‚Legislation as a Model‚ Journal of Law, Faculty of Law, University of Bahrain
Issue 4‚ 2017‚ Bahrain.

 -40تطبيقات عقد االمتياز في مجال الخدمات العمومية للمياه ،بحث مقبول للنشر ،مجلة
العلوم القانونية واإلدارية والسياسية ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،
الجزائر ،ديسمبر .0740
 -40نقائص وثغرات البناء المؤسساتي للمجلس الشعبي الوالئي في إطار قانون 70 – 40
المتعلق بالوالية ،مجلة القانون الدولي والتنمية ،تصدرها كلية الحقوق جامعة عبد الحميد بن
باديس الجزائر ،ديسمبر .0740
 -46اإلطار القانوني لحرية اإلعالم في ظل التشريع الجزائري "دراسة مقارنة" ،مجلة العلوم
القانونية ،تصدرها كلية القانون جامعة بغداد ،العدد األول ،المجلد  ،00العراق .0740
21- L’élargissement de la fonction législative du pouvoir exécutif à travers le
‚pouvoir réglementaire dérivé. Européen Journal of Social Sciences‚ Volume 54
Issue 2.

 -07مقومات التحقيق البرلماني في الكونجرس األمريكي ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،مارس .0740
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12- Les mesures d’ordre intérieur en droit administratif Français et Algérien: Le
‚cas des circulaires et instructions de service‚ Revue du droit marocain‚ N 34
Faculté de droit université de Rabat‚ Maroc‚ Mars 2017.

 -00نطاق وحدود التجانس بين الجمعيات ذات النفع العام والمرافق العامة اإلدارية "دراسة
مقارنة" ،مجلة الحقوق ،تصدرها كلية الحقوق جامعة البحرين ،العدد األول ،المجلد ،41
أبريل .0740
 -00محاولة نظرية لتحليل وتقييم أسس أنماط التوظيف في ظل التشريع الجزائري ،مجلة
القانون المغربي ،تصدرها كلية القانون جامعة الرباط المغرب ،العدد  ،00سبتمبر .0740
 -01المظاهرات العمومية في ظل النظام القانوني الجزائري ،مجلة صوت القانون ،تصدرها
كلية الحقوق جامعة جياللي بونعامة خميس مليانة الجزائر ،العدد السادس ،مايو .0740
 -01تدخالت الدولة في مجال الضبط العام االقتصادي ،منشور ،مجلة صوت القانون،
تصدرها كلية الحقوق جامعة جياللي بونعامة خميس مليانة الجزائر ،العدد  ،1أكتوبر
.0741
 -00االجتماعات العمومية في إطار نظام مفتوح وقوانين مشددة ،التشريع الجزائري نموذجا،
مجلة صوت القانون ،العدد الثالث ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة جياللي بونعامة ،الجزائر،
أبريل .0741
" -00حرية اإلعالم في عالم متغير ،دراسة مقارنة" ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،العدد الرابع ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،ديسمبر
.0741
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" -06نظام الحالة المدنية على مستوى المجلس الشعبي البلدي ،دراسة تحليلية ونقدية"،
مجلة صوت القانون ،العدد الثاني ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة جياللي بونعامة ،الجزائر،
مارس .0741
 -07أثار الفساد اإلداري على عالقة الفرد بالدولة ،دراسة تحليلية في إطار فلسفة القانون"،
ا لمجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،العدد األول ،تصدرها كلية الحقوق،
جامعة الجزائر ،فبراير .0740
 -07الجريمة االلكترونية :النقطة "المظلمة" بالنسبة للتكنولوجية المعلوماتية ،المجلة
الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ،العدد األول ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة
الجزائر ،فبراير .0744
 -04مرجعية تضخم الوثائق الدستورية الجزائرية ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،العدد الثاني ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،مارس .0777
 -00دور الحركة الجمعوية في حماية البيئة ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية
والسياسية ،العدد الرابع ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،ديسمبر .0776
 -00محاولة نظرية لالقتراب من ظاهرة األوامر التشريعية ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية
واالقتصادية والسياسية ،العدد األول ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،فبراير .0776

 – 7المؤلفات العلمية والتدريسية
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 -4القانون الدستوري واألنظمة السياسية المقارنة ،مبادئ النظام الدستوري لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،جامعة الشارقة ،قيد الطبع.0746 ،
 -0الق اررات اإلدارية والعقود اإلدارية وفقا لتشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة ،جامعة
الشارقة ،الطبعة األولى.0707 ،
 -0النظرية العامة للقانون اإلداري والوظيفة العامة وفقا لتشريعات دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،جامعة الشارقة ،الطبعة األولى.0707 ،
 -1التشريع والمؤسسة التشريعية في الجزائر ،دار الكتاب الحديث ،الطبعة األولى ،القاهرة،
.0740
 -1الوسيط في القانون الدستوري ،دار هومة  ،الجزائر ،الطبعة األولى.0740 ،
 -0النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،الطبعة األولى،
.0744
 -0األعمال القانونية اإلدارية ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،الطبعة األولى.0744 ،
 -6الحريات العامة ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،الطبعة األولى.0744 ،
 -7تسيير الموارد البشرية ،دار الريس حميدو ،الجزائر ،الطبعة األولى.0747 ،
 -47الوسيط في شرح قانون الوظيفة العمومية ،دار الريس حميدو ،الجزائر ،الطبعة األولى،
.0747
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 - 8المؤتمرات العلمية
 -4دور الجمعيات النفعية في تكريس ثقافة التعايش السلمي "الحركة األمازيغية الجزائرية
نموذجا" ،مداخلة في إطار المؤتمر العلمي الدولي الموسوم ب "دور التشريعات في تكريس
التعايش السلمي واقامة السلم المجتمعي" ،نظمته كلية الحقوق جامعة تكريت جمهورية العراق
يومي  0و 0مارس .0747
 -0االستعانة بعقود الب وت من أجل إعادة إنعاش االستثمار "تجربة حكومة دبي" ،مداخلة
في إطار المؤتمر الدولي الرابع الموسوم ب "دور االستثمار في تطوير االقتصاد الوطني
على ضوء القانون رقم  ،77/40نظمته جامعة جياللي بونعامة خميس مليانة ،الجزائر،
يومي  40و 41ديسمبر .0740
 -0الوسائل الحديثة للتخفيف من تمركز النشاط العمومي ،دراسة تحليلية في التشريعين
الفرنسي واأللماني ،مداخلة في إطار الملتقى العلمي الثاني حول قضايا قانونية معاصرة،
نظمته كلية القانون جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،يومي  00و 00نوفمبر
.0741
 -1االستعانة بالمجتمع المدني من أجل التخفيف من تمركز التسيير العمومي لإلدارة
المحلية ،مداخلة في إطار الملتقى الوطني الثاني حول تحديات اإلدارة المحلية في الجزائر
"الواقع واألفاق" ،نظمه معهد الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،الجزائر،
يومي  00و 06أبريل .0747
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 -1الجرائم االلكترونية بين البرامج الرسمية واللغة القانونية ،مداخلة في إطار الملتقى الدولي
األول حول التنظيم القانوني لالنترنت والجريمة االلكترونية ،نظمه معهد الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،الجزائر ،يومي  00و 06مارس .0777
 -0آثار الفساد اإلداري على إيديولوجية الدولة النعمة في الجزائر (،)0777 – 4700
مداخلة في إطار الملتقى الوطني األول حول "مظاهر الفساد...وآليات مكافحته" ،نظمه معهد
الحقوق ،جامعة محمد بوقرة بومرداس ،الجزائر ،يومي  01و 01نوفمبر .0776
 -0النقائص المتعلقة بعملية المراجعة الدستورية في األنظمة العربية ،مداخلة في إطار
الملتقى الدولي الثاني حول التعديالت الدستورية في البلدان العربية ،نظمه معهد الحقوق
جامعة األغواط ،الجزائر ،أيام  1و 0و 0مايو .0776
 -6مرونة وحركية الجمعيات البيئية في الجزائر ،مداخلة في إطار الملتقى الوطني األول
حول حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بين الواقع ومقتضيات التطور ،نظمه معهد
الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،الجزائر ،يومي  1و 0مارس
.0776

 - 9رئاسة وعضوية مخابر بحث علمية
 0741إلى يومنا هذا:رئيس فرقة بحث "النزاعات الدولية من منظور القانون الدولي
المعاصر" ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس الجزائر.

15

 0747إلى يومنا هذا :عضو فرقة بحث "النظام القانوني والسياسي لإلدارة المحلية في
الجزائر" ،كلية الحقوق ،جامعة خميس مليانة الجزائر.
 0777إلى يومنا هذا :عضو فرقة بحث "الحريات العامة في الجزائر :الواقع واألفاق" ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر.

 - 11تحكيم بحوث مجالت علمية دولية
(تحكيم البحوث القانونية في المجالت العلمية الدولية باللغتين العربية والفرنسية)
 0747إلى يومنا هذا :خبير محكم في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ،مجلة دولية
دورية محكمة ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة الكويت.
 0747إلى يومنا هذا :خبير محكم في مجلة العلوم القانونية ،مجلة دولية دورية محكمة،
تصدرها كلية القانون ،جامعة عجمان.
 0747إلى يومنا هذا :خبير محكم في مجلة العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،مجلة
دولية دورية محكمة ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الشارقة.
 0746إلى يومنا هذا :خبير محكم في مجلة الحقوق ،مجلة دولية دورية محكمة ،تصدرها
كلية الحقوق ،جامعة البحرين.
 0741إلى يومنا هذا :خبير محكم في مجلة العلوم القانونية ،مجلة دولية دورية محكمة،
تصدرها كلية القانون ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة.
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 0741إلى يومنا هذا:خبير محكم في مجلة "دراسات قانونية وسياسية" ،مجلة دولية دورية
محكمة ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة بومرداس ،الجزائر.
 0741إلى يومنا هذا:خبير محكم في مجلة"السياسة العالمية" ،مجلة دولية دورية محكمة،
تصدرها كلية الحقوق ،جامعة بومرداس ،الجزائر.
 0776إلى يومنا هذا :خبير محكم بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،
مجلة دولية دورية محكمة ،تصدرها كلية الحقوق ،جامعة الجزائر العاصمة.

 - 11التربص والتكوين في الخارج
: 0741تربص قصير المدى بكلية الحقوق جامعة طنجة المملكة المغربية.
 :0741تربص قصير المدى بكلية القانون جامعة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة.
 :0740تربص قصير المدى بكلية القانون جامعة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة.
 :0740تربص قصير المدى بكلية القانون جامعة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة.
 :0744تربص قصير المدى بكلية القانون جامعة عمان األردن.
 :0747تربص قصير المدى بالمركز األوروبي للبحوث القانونية.
)Centre Européen des recherches juridiques (Paris‚ France

 :0777تربص قصير المدى في بريطانيا على مستوى كل من:
Hull University ،(England)Aston University

 :0776تربص قصير المدى في بريطانيا على مستوى كل من:
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)Manchester University ،Birmingham University (England

:0770تربصقصير المدى بكلية الحقوق جامعة دمشق ،سوريا.
 :0770تربص قصير المدى بكلية الحقوق جامعة عين الشمس ،مصر.
 :0771تربص قصير المدى بكلية الحقوق جامعة اإلسكندرية ،مصر.
:0771تربص قصيرالمدى في فرنسا على مستوى كل من:
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne‚ Université de Paris II Panthéon-Assas

 -12خدمة الجامعة
 :0707 – 0747عضو المجلس األعلى للدراسات العليا ،جامعة الشارقة.
 :0740 - 0741عضو اللجنة المركزية المشرفة على االنتخابات ،عمادة شؤون الطلبة،
جامعة الشارقة.
 :0741 – 0740مسؤول فريق شعبة القانون العام بكلية الحقوق ،جامعة بومرداس،
الجزائر.

 -13خدمة الكلية
 :0707 – 0747عضو لجنة مراجعة برامج وخطط كلية القانون للحصول على االعتماد
األكاديمي لو ازرة التربية والتعليم ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
 :0707 – 0747رئيس لجنة الدراسات العليا على مستوى كلية القانون ،جامعة الشارقة.
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 :0707 – 0747رئيس لجنة الدراسات العليا لبرنامج الماجستير المتخصص في القانون
الجوي والفضائي ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 : 0707 – 0747عضو لجنة الخطط والمناهج الدراسية على مستوى كلية القانون ،جامعة
الشارقة.
 :0707 – 0747عضو لجنة المسابقات العلمية على مستوى كلية القانون ،جامعة
الشارقة.
 : 0707 – 0747عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث ،الموسوم ب
"التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات القانونية المعاصرة" ،المقرر عقده يومي  40و 40أكتوبر
 ،0707كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0707 – 0747عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث ،الموسوم ب
"التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات القانونية المعاصرة" ،المقرر عقده يومي  40و 40أكتوبر
 ،0707كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0707 – 0747عضو لجنة الرعاية والتسويق للمؤتمر العلمي الدولي الثالث ،الموسوم ب
"التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات القانونية المعاصرة" ،المقرر عقده يومي  40و 40أكتوبر
 ،0707كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0707 – 0747عضو لجنة التوظيف والتعيينات على مستوى كلية القانون ،جامعة
الشارقة.
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 : 0707 – 0747عضو مجلس الكلية ممثال عن قسم الدراسات العليا وبرنامج القانون
الجوي والفضائي ،جامعة الشارقة.
 :0707 – 0747عضو لجنة الترقيات ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0707 – 0747عضو لجنة توزيع بحوث التخرج ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0707 – 0747عضو لجنة تقييم النشاطات الدراسية ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0707 – 0747رئيس لجنة الشؤون االجتماعية ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0746 – 0740عضو مجلس كلية ممثال عن قسم القانون العام ،جامعة الشارقة.
 :0740 - 0740عضو لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0740 - 0740عضو اللجنة اإلمتحانية لكلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0740 - 0740عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي لكلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0740 - 0741عضو لجنة فحص أبحاث التخرج لطلبة البكالوريوس الختيار أفضل
البحوث ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 : 0740 - 0741عضو لجنة إعداد تقويم المخرجات التعليمية لبرنامج البكالوريوس ،كلية
القانون ،جامعة الشارقة.
 :0740 - 0741عضو اللجنة االجتماعية لكلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0741 - 0747عضو المجلس العلمي لكلية الحقوق ،جامعة بومرداس ،الجزائر.
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 :0741 - 0747عضو اللجنة العلمية لقسم القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس،
الجزائر.
:0741 – 0770رئيس اللجنة البيداغوجية للوحدات األساسية  ،LMDكلية الحقوق ،جامعة
بومرداس ،الجزائر.
:0741 - 0770رئيس اللجنة البيداغوجية للسنة األولى حقوق ،كلية الحقوق ،جامعة
بومرداس.
 :0741 -2004رئيس الفرقة البيداغوجية للقانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس،
الجزائر.

 -14خدمة المجتمع
 :0707/0/40ورشة علمية موسومة ب "من أروقة القضاء" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0747/44/41ورشة علمية موسومة ب "المالمح الجديدة في التنفيذ الجبري وفقا لالئحة
رقم  10لسنة  0746المعدلة لقانون اإلجراءات المدنية ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0747/47/00ورشة عمل موسومة ب "التدريس واإلشراف لطلبة الدراسات العليا" ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة الشارقة.
 :0746/44/41ورشة عمل موسومة ب "القانون الجنائي الدولي في مواجهة الجرائم
الدولية :التحديات واإلشكاليات المعاصرة" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
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 :0746/44/6ورشة عمل موسومة ب "استخدام التكنولوجيا في التعليم :أدوات وآفاق" ،كلية
القانون ،جامعة الشارقة.
 :0746/47/41ورشة عمل موسومة ب "العدالة الجنائية" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :2017/5/8ورشة عمل موسومة ب "االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات االتحادي
المعدل بالمرسوم بقانون رقم  0لسنة  ،"0740كلية القانون ،جامعة الشارقة.
" :07/1/0740الدبلوماسية البرلمانية :فضاء جديد لتكريس الديمقراطية النيابية" ،مجلة
الشرطي مجلة شرطية ثقافية أمنية ،تصدرها القيادة العامة لشرطة الشارقة ،السنة السادسة
والعشرون ،الشارقة.
من  0740/0/0إلى  :0740/0/6ورشة عمل موسومة ب "المحاضرة الفعالة" ،معهد القيادة
األكاديمية في التعليم العالي ،جامعة الشارقة.
الفترة ما بين  00و 00فبراير  :0740المؤتمر الدولي "قضايا قانونية معاصرة في القانونين
الجوي والفضائي" ،جامعة الشارقة.
8/12/2016: «Introduction to the New York Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards».

 00نوفمبر  :0740ورشة عمل موسومة ب "التعديالت األخيرة على القانون المدني الفرنسي
وتأثيراتها على القوانين العربية" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 00نوفمبر  :0740ورشة عمل موسومة ب "الجرائم اإللكترونية والقوانين التي تحكمها"،
معهد التدريب القضائي ،الشارقة.
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 47نوفمبر  :0740ورشة عمل موسومة ب "االبتكار وحماية الملكية الفكرية في دولة
اإلمارات" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0740/7/00ورشة عمل موسومة ب "دور طبيب األسنان الجنائي الشرعي في كشف
الجرائم" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
5/4/2016: Issue Relating to the resolution of investor – state disputes‚ College of
Law‚ University of Sharjah.
‚4/4/2016: TTIP TPP and the post – Doha WTO toward a new world trade order
College of Law‚ University of Sharjah.
16/12/2015: world intellectual property organization WIPO‚International Center
for Intellectual Property‚ Dubai.

 :0741/40/40ورشة عمل موسومة ب "حماية الملكية الفكرية في القانون اإلماراتي
واألمريكي" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0741/40/47ورشة عمل موسومة ب "الحقوق والحريات األساسية" ،كلية القانون ،جامعة
الشارقة.
 :0741/40/7ورشة عمل موسومة ب "التحكيم الدولي في مجال المنازعات" ،معهد
التدريب والدراسات القضائية ،الشارقة.
 :0741/44/1ورشة عمل موسومة ب "إدارة االلتزام" ،كلية القانون ،جامعة الشارقة.
 :0741/47/00ورشة عمل موسومة ب "قانون ممارسة المحاماة" ،معهد التدريب والدراسات
القضائية ،الشارقة.
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 :0741/47/07ورشة عمل موسومة ب "العقد اإللكتروني ،دراسة مقارنة" ،معهد التدريب
والدراسات القضائية ،الشارقة.
 :0741/47/44ورشة عمل موسومة ب "قانون السلطة القضائية" ،معهد التدريب والدراسات
القضائية ،الشارقة.
 :0741/47/6ورشة عمل موسومة ب "التحكيم" ،معهد التدريب والدراسات القضائية،
الشارقة.
من  0741/6/07إلى  :0741/7/4ورشة عمل موسومة ب "المهارات التطويرية في
استخدام الخدمات اإللكترونية في جامعة الشارقة" ،مركز التعليم المستمر والتطوير المهني،
الشارقة.
 01و :0741/6/01ورشة عمل موسومة ب "النظم واللوائح" ،مركز التعليم المستمر
والتطوير المهني الشارقة.

 -15اللغات واجادة استعمال الحاسوب:
*اللغات:
اللغة العربية :كتابة وقراءة بدرجة ممتاز.
اللغة الفرنسية :كتابة وقراءة بدرجة ممتاز.
اللغة اإلنجليزية :كتابة وقراءة بدرجة مقبول.
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*إجادة استخدام تقنيات الحاسوب:
بدرجة ممتاز.

*تم بحمد اهلل وعونه*
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