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 أستاذ مشارك           

  

 

  

  دكتوراه فلسفة في القانون الخاص 

 ماجستير في القانون الخاص  

   بكالوريوس في الحقوق 

 

  

 تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص 

 الجنسية واالقامة  

  االختصاص القضائي الدوليتنازع  

 

  

  العدد  -جامعة عجمان –منشور في مجلة العلوم القانونية  –دراسة في القانون االماراتي  –الوضع القانوني لجنسية املرأة

 2017السادس 

 العدد -السنة السادسة والعشرون-أكاديمية شرطة دبي -منشور في مجلة األمن والقانون  -دراسة مقارنة -التجريد من الجنسية

 م.2018عام  -الثاني

 جامعة  -قواعد اإلسناد بين إلزامية التطبيق ومشكلة إثبات القانون األجنبي " دراسة مقارنة " منشور في مجلة العلوم القانونية

 . 2020 -12العدد  -السنة السادسة-عجمان

 السنة الثامنة، 29رداد، منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العاملية. العدد التسلسلي العودة الى الجنسية بين الرد واالست.

 .2020، 1العدد

  ابتداعات التشريع اإلماراتي في تحديد القانون الواجب التطبيق في نطاق العالقات الدولية الخاصة" دراسة مقارنة مع بعض

 .2020، جامعة الكويت، التشريعات العربية" مقبول للنشر في مجلة الحقوق 

  االتجاه الحديث للقانون اإلماراتي في تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل األحوال الشخصية " منشور في مجلة العقد

 .2021، 1االجتماعي، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، إقليم كوردستان العراق، العدد 

 يةاألكاديم رتبةال

 املؤهالت    

البحث تمجال   

عوام(أخمسة  خرا) العلمية املنشورات  



 

 

 

  

 الجنسية ومركز األجانب"1القانون الدولي الخاص " 

 تنازع القوانين" 2القانون الدولي الخاص " 

 ماجستير -تنازع القوانين في العقود الدولية  

 ماجستير -مناهج البحث في العلوم القانونية 

  املدخل لدراسة القانون  

 

  

 حتى تاريخه  2013-2012جامعة عجمان، اإلمارات العربية املتحدة، العام الدراس ي -استاذ مشارك 

  2012-2011و العام الدراس ي  2011-2010العام الدراس ي -اململكة العربية السعودية  املجمعة،استاذ مساعد في جامعة  ،
 تمت الترقية(. -)استاذ مشارك

  2010-2009العام الدراس ي  -ململكة العربية السعوديةا سعود،جامعة امللك  -استاذ مساعد. 

  العام الجامعي  -األردن -جامعة العلوم التطبيقية  -أستاذ مساعد 

  ( . 2009-2008( حتى العام الجامعي )2002-2003)

  العام الجامعي  -ليبيا -جامعة درنة  -أستاذ مساعد 

 (.2003-2002( والعام الجامعي )2001-2002)

 

 

 .عضوية لجان إعداد ملفات االعتماد في برامج البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه في كلية القانون 

 عضو لجنة االعتماد األكاديمي والفعالية املؤسساتية 

  عضو لجنة تطوير برنامج املاجستير في القانون 

  عضو لجنة مراجعة أطروحات املاجستير املسجلة 

  وإعادة النظر في تطوير مخرجات برامج البكالوريوس واملاجستيرعضو لجنة مراجعة 

  املسؤول عن إعداد جداول االمتحانات في كلية القانون 

  عضو لجنة متابعة تنفيذ جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة ملعايير التعليم املعتمدة في جامعة عجمان وفق االتفاقية املبربة

 2021-2022بين الجامعتين عام 

  رئيس االمتحانات الدراسية في كلية القانون 

  عضور لجنة املناهج في كلية القانون 

  عضو لجنة االعتماد االكاديمي في كلية القانون 

 

 عوام(أ خمسة)اخر  تدريسها تماملقررات التي 

العملية اتالخبر   

 اناللجعمال أ



 

 

  

  كتاب شكر موجه من رئيس جامعة العلوم التطبيقية على الجهود املبذولة اثناء التحضير لتقييم برنامج الجودة في كلية

 . 2006الحقوق عام 

  اململكة املغربية على املشاركة في  –كتاب شكر موجه من عميد كلية العلوم القانونية في جامعة موالي اسماعيل بمكناس
 . 2007للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية عام  املؤتمر الدولي السابع

  كتاب شكر وتقدير موجه من رئيس جامعة العلوم التطبيقية على الجهود املبذولة خالل فترة عمادتي لكلية الحقوق في

 . 2008الجامعة عام 

 جنة شؤون الجودة في الكلية عام كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون في جامعة عجمان على الجهود املبذولة في رئاسة ل

2013 . 

  2014كتاب شكر وتقدير من نائب رئيس جامعة عجمان على الجهد املبذول ضمن مشروع تقييم البرامج األكاديمية عام  . 

  كتاب شكر وتقدير من عميد كلية القانون في جامعة عجمان على الجهود املبذولة التي أثمرت عن انجازات مميزة لكلية

 . 2015عام  القانون 

   

  3بتاريخ  -دبي –رئاسة مائدة مستديرة حول السلطة التقديرية للقاض ي اإلماراتي في تطبيق قواعد االسناد في جامعة الغرير-

 م5-2017

 جامعة  -واملقامة في كلية القانون  2021-12-5املشاركة في تنظيم وإدارة ندوة بعنوان " التحكيم في املنازعات الرياضية" بتاريخ

 عجمان 

  في كلية االمام مالك للشريعة 1972لسنة -17املشاركة بورقة عمل في ندوة حول تعديالت قانون الجنسية االماراتي رقم

 .2022-12-7والقانون في دبي بتاريخ 

 مان.املشاركة في حضور جميع الندوات التي أقامتها كلية القانون في جامعة عج 

 .اإلشراف على رسائل املاجستير في مجال القانون الدولي الخاص 

 .مناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه في عدد من كليات القانون داخل وخارج اإلمارات 

 

 التقديرات والجوائز

 مساهمات وإنجازات أخرى 

 


