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1

التحصيل الدراسي
 .1بكالوريوس في القانون ،جامعة بغداد ،1982 ،بتقدير جيد جدًا ( ،ترتيب األول على الدفعة).

 .2ماجستير في القانون المدني ،جامعة بغداد ( :1986 ،عنوان رسالة الماجستير :األوضاع الظاهرة ومدى حمايتها في القانون
العراقي والمقارن) .ال يوجد تقدير بحسب النظام.

 .3دكتوراه في القانون المدني /جامعة نانت فرنسا ،1994 ،بتقدير مشرف جدًا ( :عنوان أطروحة الدكتوراه :تفريد تعويض الضرر
الجسدي في المسئولية المدنية الالعقدية ،دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والعراقي).

الترقيات العلمية
أستاذ مساعد ،جامعة اليرموك األردنية.1994 ،

.1

.2

أستاذ مشارك ،جامعة قطر.2001 ،

 .3أستاذ ،جامعة الشارقة. 2008 ،

عمل محاضرا في
الكلية
.1

كلية التجارة واإلقتصاد /قسم القانون

.2
.3

الجامعة
جامعة اليرموك األردنية

لالعوام
1998-1994

كلية الشريعة والقانون

جامعة قطر

2001-1998

كلية القانون

جامعة الشارقة

 2001حتى اآلن

المنجزات العلمية
عنوان البحث
.1
.2
.3

الجهة الصادرة

اآلثار القانونية لجائحة كورونا ،كوفيد ،19علد مااةدة
البياند د دداص الشبحد د دديةم حد د ددن مش د د د ر م د د د

مجلة الحقوق ،جامعة الكويت

ةاد د ددا

مقبول للنشر في  23فبراير
2021

اليحيائي
مضاو العق في القانو الا ني الفرنسي ،دراسة في مجلة العق اإلج ااعي ،مركز البحوث القانونية
قانو الل زاماص والعقود الفرنسي الج ي

بو ازرة الع ل ،قليم كوردس ا العراق

اآللي ددة الاس د ح ثة للل ددرو القارئ ددة ف ددي ق ددانو العق ددود مجلة الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص العربية

الفرنسي الج ي ،
فايرو

الا ح ة

كوروننا الاس ج  ،كوفي  ،19بين القوة القاهرة

والفرنسي ،حن مش ر م

مجلة الحقوق ،جامعة الكويت

ةاا اليحيائي

ج ي مكام ابرام العق في قانو الل زاماص والعقود
الفرنسي الج ي

 .6موقددق قدوانين دول مجلددس ال عدداو البليجددي مددن م د

مقبول للنشر في  7فبراير 2021
مقبول للنشر في  8دةسابر
2020

عد د د د د خ د د دداة جائح د د ددة ف د د ددايرو

 .4واللر اإلس نائي ،دراسة في القانونين اإلماراتي

.5

تاريخ

كوروند د د ددا ،الجد د د ددز ال د د د دداني ،يند د د دداير
2021

مجلة دراساص قانونية ،مجلس النواب البحريني

ع،3

 3فبراير 2020

مجلة دراساص قانونية ،مجلس النواب البحريني

ع،2

 ،2فبراير 2019

2

الاس د لي ف ددي الرج ددوع ع ددن العقد د  ،د ارس ددة ف ددي ق دوانين
( البحرين والكويت واإلماراص وعاا )

.7
.8
.9
.10
.11

ال د ددر  ،حد ددن مشد د ر مد د

فكد درة العقد د م عد د

د

مجلة كلية القانو الكوي ية

محا سلياا األما
ضدااناص الرضدا الحدر للاسد لي فدي عقدود اإلسد

مجلة الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص

ضدااناص الرضدا الحدر للاسد لي فدي عقدود اإلسد

مجلة الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص العربية

الابرمة خارج الاشروعاص ال جارية -دراسة مقارنة

الا ح ة

العربية الا ح ة

الابرمة عن ع  -دراسة مقار

تقي دديم النح ددوة الناقا ددة لحد د الاس د لي ف ددي الرج ددوع

مجلة كلية القانو الكوي ية

عن العق في قانو مااةة الاس لي الكوي ي
البحن عن سا

لل عويض عن ضوضا القائراص

حن مش ر الل ة الفرنسية م

الاجلة األوروبية للعلوم اإلج ااعية

د عااد عب الحي

اإلتجاهاص الح ي ة للاسؤولية عن الفعل الضار ،دراسة

 .12نق ةة مقارنة في القانونين اإلمداراتي والققدر فدي ضدو

مجلة الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص العربية
الا ح ة

تقو ارص الاسؤولية في القانو الفرنسي

ال كييد ددق القد ددانوني لعقد ددود الشد ددحن والنقد ددل البحد ددر فد ددي

 .13القانو اإلس مي وفي القانو الفرنسي ،حن مش ر
الل ة الفرنسية م

نب و  ،مجلة الك رونية ،تح ر عن مركز القانو
البحر والاحيقي ،جامعة نانت -فرنسا،

د عااد عب الحي

 ،6الع د ال سلسلي

ع (،)3

( ،)23سب ار 2018
ع،75

 ،32يوليو 2018

ع،74

 ،32بريل 2018

ع،1

 ،6الع د ال سلسلي ،21
مار 2018

ع ،2-54فبراير 2017

 ،31يوليو 2017

ع،71

ع2016 ،2 -22

الاجلة الا ربية ل ق حاد والقانو الاقار  ،كلية

 .14ضاا الضرر األدبي الناجم عن اإلصا اص الجس ةة العلوم القانونية واإلق حادةة واإلج ااعية ،جامعة
القاضي عيا

.15

 ،الا رب

ضااناص العامل في ال عويض عن صا اص العال في

مجلة البامن لل راساص األكادةاية ،العلوم

القانو اإلماراتي

القانونية والسياسية ،جامعة اتنة ،الجزائر

 .16موضوعية ضاا الضرر ،دراسة مقارنة

ع 53م 2015

مجلة الحقوق ،جامعة البحرين

ع ،4دةسابر 2014
الاجل  ،11ع2014 ،1

م الاس لي في الححول عل الحقائ ( الاعلوماص

 .17والبياند دداص الحد ددحيحة عد ددن السد ددل والب د د ماص) ،د ارسد ددة جلة الافكر ،كلية الحقوق ،جامعة سكرة ،الجزائر
مقارنة في القانونين اإلماراتي والبحريني

.18
.19

ت ددتم ص ف ددي مك ددام ض دداا الفع ددل الض ددار ف ددي ق ددانو
الاعام ص الا نية ل ولة اإلماراص العربية الا ح ة
الع قد د ددة بد د ددين وكد د ددالص السد د دديامة والس د ددفر وعا ئ د د ددا،

مجلة الحقوق ،جامعة الكويت

القبيعة القانونية ،اإلبرام ،ال نفيذ والاسؤولية الا نية
األسددا

.20

مجلة الفكر ،كلية الحقوق ،جامعة سكرة ،الجزائر

ع ،8نوفابر 2012م

ع ،7نوفابر2011
ع،3

2007 ،31

القددانوني إلل دزام الاددؤمن لددل ب قد ةم الاعلومدداص،

د ارسد د ددة نق ةد د ددة فد د ددي قد د ددانو ال د د ددتمين الفرنسد د ددي وقد د ددانو
الاع ددام ص الا ني ددة اإلم دداراتي ،ح ددن مش د ر م د

مجلة الحقوق ،جامعة الكويت

د

ع،1

2007 ،31

نور ما خاطر

.21

تقوير نلام ال عويض عن صا اص العال بدين ال رييد
والحلول الجذرية

 .22ال دزام الاح ددر ب زويد د الاس د لي الاعلوم دداص ،د ارس ددة

مجلة الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص
مجلة الحقوق للبحوث القانونية واإلق حادةة
3

ع2007، 21 ، 31
ع،2

2007

في القانونين الفرنسي واإلماراتي

.23

جامعة اإلسكن رية

سد د دداا النقد د دداق عل د د د الشد د ددبكة العالايد د ددة للاعلوماتيد د ددة مجلة الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص العربية
الا ح ة

( الن رنت)  ،الاف وم والنلام القانوني  ،دراسة مقارنة

 .24الوفا ( ال ف ) اإللك روني

مجلة الحقوق،جامعة البحرين

م ملاص نق ةة عل الك دابين األول وال داني الانلادين

 .25لإلل ازم د دداص(الحقوق الشبح د ددية) والعق د ددود م د ددن ق د ددانو

مجلة الشريعة والقانو  ،كلية الشريعة والقانو ،
جامعة اإلماراص

الاعام ص الا نية ل ولة اإلماراص العربية الا ح ة
مبام ددن ف ددي س ددا

الاس ددعولية ع ددن الفع ددل الض ددار ف ددي

 .26الق ددانو اإلم دداراتي وفقد دنا ألص ددولل م ددن الفق ددل اإلسد د مي

.28

والق حادةة  ،جامعة ملوا

2005

.29

الا ني ،الاف وم واإلنعكاساص القانونية
رجوع الاؤمن عل ال ير الاسعول عن الضدرر ،د ارسدة

مجلة الحقوق للبحوث القانونية واإلق حادةة،

جامعة اإلسكن رية

جامعة اإلسكن رية

في القانونين الفرنسي واإلماراتي
الفعل الضار في القانونين األردني والفرنسي
الضرر وتعويضل وف

مجلة الانارة ،جامعة آل البيت األردنية

دراسة في ضو قواع الفقل اإلس مي

.32

الفع ددل غي ددر الاش ددروع ( اإلضد درار) كتس ددا

للاس ددعولية

الا نية في الفقل اإلس مي والقانو الا ني األردني

مجلة الانارة  ،جامعة آل البيت األردنية

الاوطن ال ولي في ال شري الاقدار  ،حدن مشد ر مد

مجلة دراساص ،الجامعة الردنية

د غالب ال اوود

 .33ال عويض العقابي ،دراسة مقارنة

.34

ع، 1

2003

ع  ،1السنة 2002
الاجل  ،5ع2000، 2

مكام الفعل الضار في القانو

 .30الاد ني األردنددي وقددانو الاعددام ص الا نيددة اإلمدداراتي ،مجلة األمن والقانو  ،كادةاية شرطة دبي

.31

 ،19ع 2005 ، 23

مجلة مقوق ملوا لل راساص القانونية
مجلة الحقوق للبحوث القانونية واإلق حادةة،

الاسعولية الا نية عن األضرار البيعية في ضدو مكدام

الاجل  ، 3ع ،1يناير 2006

ع ، 13غسقس -دةسابر

( دراسة مقارنة )

.27

 ،20ع 2006 ،25

مجلة حاث اليرمو  ،جامعة اليرمو األردنية

سلقة القاضي ال ق يرية از طلب الفسخ لع م ال نفيذ

مجلة العلوم القانونية ،كلية القانو
جامعة

اد

،6ع  ،2يوليو 1998

الاجل ،5ع ، 2تاوز 1997
الاجل  ،24ع  ، 2كانو األول
1997
الاجل  ،13ع1997 ،4
الاجل  ،8ع 1989 ،2، 1

المشاركة في لجان المناقشة لألطروحات والرسائل العلمية :
لجان المناقشة
الجامعة
كلية القانو -جامعة الشارقة

عنوان اللجنة و صفة المشاركة
رئيس لجنة مناقشة طرومة ال ك وراه وعنوان ا" الاسؤولية الا نية عن ضرار
تقبيقاص الذكا اإلصقناعي في القانو اإلماراتي ،دراسة تحليلية مقارنة"

4

تاريخ المناقشة
2020

كلية القانو -جامعة الشارقة
كلية القانو -جامعة الشارقة
كلية القانو -جامعة الشارقة

رئيس لجنة مناقشة طرومة ال ك وراه وعنوان ا" سلقة القاضي في تع يل العق ،
دراسة مقارنة بين القانو اإلماراتي والقانو الاحر "
رئيس لجنة مناقشة طرومة ال ك وراه وعنوان ا " ضااناص تنفيذ الاشروع العقار
ال قوير  ،دراسة نق ةة مقارنة"
مشر

ورئيس لجنة مناقشة طرومة دك وراه وعنوان ا "الاسؤولية الا نية غن

األضرار النووية ،دراتسة تحليلية مقارنة"

2020
2020
2017

مشر ورئيس لجنة مناقشة طرومة دك وراه وعنوان ا " تقنين الفقل اإلس مي في
كلية القانو  ،جامعة الشارقة

الاعام ص الا نية " د ارسة قانونية لان جية ال قنين وتقبيقاتل في نقاق الفعل

2018

الضار"
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
كلية الشريعة وال راساص اإلس مية
جامعة الشارقة
كلية ال راساص العليا ،كادةاية دبي
للعلوم الشرطية

مشر

ورئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير وعنوان ا "قانو مااةة الاس لي

الكوي ي ،دراسة نق ةة في طار األمكام الاوضوعية"

رئيس لجنة مناقشة طرومة ال ك وراه وعنوان ا ،الاسؤولية الا نية للببير ،دراسة
نق ةة في القانو اإلماراتي"
مشر ورئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير وعنوان ا "ضااناص رضا الاس لي
في القوانين الا نية وقوانين مااةة الاس لي في دول مجلس ال عاو البليجي"
مشر

ورئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير وعنوان ا "مااةة الاس لي من

ال عاةة ال جارية البادعة في القانو اإلماراتي"
مشر ورئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير وعنوان ا " البقت الفني للقبيب في
القانو اإلماراتي"
مشر ورئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير وعنوان ا " الحااةة القانونية للبياناص
الشبحية"
مشر ورئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير وعنوان ا "ضااناص مااةة الاش ر
في بي عقار تحت اإلنشا "
مشر

ورئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير وعنوان ا "م

الاس لي في

الححول عل الاعلوماص في القانو اإلماراتي"
مشر مشار وعضو لجنة مناقشة رسالة ماجس ير وعنوان ا " عقود اإلذعا
في الفقل اإلس مي-دراسة مقارنة القانو "
رئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير عنوا " ال نليم القانوني للالكية ال عاونية"

2018
2018
2017
2012
2012
2011
2011
2011
2008
2017

رئيس لجنة مناقشة رسالة ماجس ير عنوا " رجوع الاؤمن عل ال ير الا سبب
كلية القانو  -جامعة عجاا  ،اإلماراص الضرر في القانو اإلماراتي والاقار "

كلية اآلداب ،جامعة الشارقة
كلية القانو -جامعة الشارقة
جامعة آل البيت األردنية

عضو لجنة مناقشة رسالة ماجس ير عنوا

2013
" النلام القضائي في السامل

الا حالح من "1971-1890
عضو لجنة مناقشة رسالة ماجس ير عنوا " مااةة الاس لي عبر الشبكة
العالاية للاعلوماتية (الن رنت) في القانو ال ولي الباة"
عضو لجنة مناقشة رسالة ماجس ير "ضاا الضرر الجس
األردني ،دراسة مقارنة "
5

في القانو الا ني

2013
2009
1998

الاع العالي للعلوم القانونية والقضائية
دبي

عضو لجنة مناقشة حن تبرج للححول عل
القانونية والقضائية ،عنوا

" عق الاقاولة من الباطن وفقنا ألمكام قانو

الاعام ص الا نية"

الاع العالي للعلوم القانونية والقضائية عضو لجنة مناقشة حن تبرج للححول عل
دبي
الاع القضائي األردني
عاا  -األرد
الاع القضائي األردني
عاا  -األرد

دبلوم الاع

العالي للعلوم

دبلوم الاع

العالي للعلوم

القانونية والقضائية عنوا " الياين الحاساة في اإلثباص
عضو لجنة مناقشة حن تبرج للححول ال بلوم العالي في القضا  ،عنوا "

وقق ال عوى الا نية
مشر

ورئيس لجنة مناقشة حن ال برج للححول عل

ال بلوم العالي في

القضا  ،عنوا " اإلج اداص القضائية في ن ا الوكالة غير القابلة للعزل"

2006
2006
1997
1997

المؤتمرات و ورش العمل المشارك فيها
اسم المؤتمر  -ورشة العمل

ID
.1

مؤتار ال كنولوجيا الح ي ة م ال ح ةاص القانونية الاعاصرة

.2

ن وة القانو والقب ،نلرة قضائية فق ية

.3
.4
.5
.6

الال ق

واإلجرائية لجائحة كورونا كوفي "19
مؤتار النلام القانوني للعقار ودوره في ال ناية وتريية

وال شري الجزائر

.9

مؤتار مااةة الاس لي في القانو والشريعة

كلية القانو جامعة الشارقة

 29ك وبر  ،2020عبر

اإلماراص العربية الا ح ة

منحة زوم

كلية القانو  ،جامعة الشارقة

مؤتار النلام القانوني لحااةة البيعة في قل القانو ال ولي

.8

اإلماراص العربية الا ح ة

زوم

الجزائر27 ،

مؤتار قضاةا قانوية معاصرة ال اني

مؤتار الشريعة والقانو

كلية القانو جامعة الشارقة

 4فبراير  2021عبر منحة

كلية الحقوق ،جامعة خايس مليانة،

الس اار

.7

كلية القانو جامعة الشارقة

 9مار  2021عبر منحة

اإلماراص العربية الا ح ة

العلاي األول " الجوانب القانونية الاوضوعية

مؤتار قانو الاعام ص الا نية بين األصالة والاعاصرة

الدولة  /المكان

للفترة

كلية الحقوق ،جامعة  8ما ،1954
قالاة ،الجزائر
كلية القانو  ،جامعة الشارقة
اإلماراص العربية الا ح ة
جامعة العلوم اإلس مية الااليزية
كلية الحقوق -جامعة العلوم ال قبيقية،
البحرين

مؤتار تتم ص في قانو الاعام ص الا نية ع مرور رب

مع دبي القضائي ،دبي

 .10قر عل ص وره في ضو مس ج اص العحر

اإلماراص العربية الا ح ة

زوم

 28-27بريل 2016
 26-25نوفابر 2015
 10-9دةسابر2013 ،
 ،28-27فبراير 2013
 7-6مار 2012
 4-3ك وبر 2012

مار 2011

مؤتار قواع اإلس اار بين ال شريعاص الوطنية والتفاقاص

.11

ال ولية

كلية القانو  ،جامعة اإلماراص

6

 27-25ابريل2011

.12
.13

ن وة ضا اص عل

قانو

رقم( )8لسنة

العال اإلتحاد

 1980في دولة اإلماراص العربية الا ح ة

مؤتار صول النلام الجنائي اإلس مي ومن جل في مفظ
الا نية

مع ال ريب وال راساص القضائية التحاد

م النلام األساسي للاحكاة الجنائية ال ولية

 .16ن وة مااةة الاس لي
 .17ن وة الحااةة الشرعية والقانونية للاس لي
 .18ن وة القانو ال ولي اإلنساني
 .19مؤتار الجوانب القانونية واألمنية لحناعة السيامة
 .20ن وة الع الة الجنائية في اإلس م
الس مة الارورية

ملقة نقاشية عنوا ( مشروع قانو األموال الشبحية ،دراسة

تحليلية نحو رؤية مش ركة)

والاسعولية عن

كلية القانو  ،جامعة الشارقة

 3ابريل 2006

ال لوث
ملقة نقاشية عنوا  ،م ملاص مول قانو اإلج ار اص الا نية
اإلتحاد نحو تبسيط ج ار اص ال قاضي

ملقة نقاشية عنوا  ،تبعاص الشيي ب و رصي بين الاسعولية
الجزائية الا نية

7

 15-13مار 2006

كلية القانو  ،جامعة اليرمو الردنية

13 -12يوليو 2004

كلية القانو  ،جامعة الشارقة

 15-14مايو 2003
 12-10مايو 2003

الاجلس األعل لشؤو األسرة ،ققر

 23-22يناير 2001

كلية الحقوق ،جامعة بيروص العربية

 5-3بريل 2000

ناوما األلاانية

 .30ملقة نقاشية عنوا  ،تقارير تقييم األدا الوقيفي

.31

كادةاية شرطة دبي

 5-3بريل 2006

جاعية البيعة األردنية ،مؤسسة فري ريش

 .28ملقة نقاشية عنوا  ،ال ةة ،طبيع ا ومكام ا

.29

كلية القانو  ،جامعة الشارقة

 23نوفابر 2006

العربية الا ح ة

 .26مؤتار مسعولية الا نيين

.27

جاعية الحقوقيين اإلماراتية ،الشارقة

 4مار 2007

كلية الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص

 .24مؤتار األعاال الاحرفية اإللك رونية بين الشريعة والقانو

ملقة عال ال شريعاص

كلية الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص

 24-23ك وبر2007

دارة شرطة الشارقة

 .23الن وة ال ولية األول لل تمين والقانو

البيعية في األرد

كلية القانو  ،جامعة الشارقة

 11-10فبراير 2007

كلية القانو -جامعة الشارقة ال عاو م

 .22مؤتار القانو والكابيوتر

.25

 27-26نوفابر 2007

وشركة التحالص الا ح ة دو

مؤتار م ى موا مة ال شري الوطني في دولة اإلماراص العربية

 .21ن وة ومعر

كلي ا القانو والشريعة -جامعة الشارقة

 25-23مايو 2008

كلية القانو  ،جامعة الشارقة ال عاو م

 .14مؤتار مكافحة جرائم تقنية الاعلوماص

.15

كلية الشريعة والقانو  ،جامعة اإلماراص

 25-24نوفابر 2008

 22-20مايو 1995

كلية القانو  ،جامعة الشارقة

 22مار 2007

كلية القانو  -جامعة الشارقة

 14ك وبر 2003

كلية القانو -جامعة الشارقة

 5فبراير2003

كلية القانو  ،جامعة الشارقة

 3نوفابر 2002

