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 أستاذ مشارك 

  

 

 . 1997جامعة املنصورة دور مايو عام  –ليسانس الحقوق من كلية الحقوق  -1
ً
 بتقدير جيد جدا

 . 1998جامعة املنصورة عام  –دبلوم القانون الجنائي من كلية الحقوق  -2
ً
 بتقدير جيد جدا

 بتقدير جيد . 1999جامعة املنصورة عام  –دبلوم القانون الخاص من كلية الحقوق  -3

 مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات األخرى  –دكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق  -4
ً
جامعة املنصورة بتقدير جيد جدا

 لدواء".. وكان موضوعها " حماية امللكية الفكرية في مجال صناعة ا 27/2/2006في 

 . (I . C. D . L ) 27/2/2003حاصل على الرخصة الدولية للكمبيوتر في  -5

 . 26/11/2001من املركز الثقافي الفرنس ي بالقاهرة في     Test d' access au DELF حاصل على شهادة -6

  

 

  

 . 1998(عام حث دبلوم القانون الجنائي) ب مقارنةدراسة  –والقانون الوضعى  جريمة الزنا فى الشريعة اإلسالمية - 1

 .1999) بحث دبلوم القانون الخاص (عام دراسة مقارنة فى الفقه اإلسالمى –التزام البائع بضمان العيوب الخفية   - 2

دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية  حماية حقوق امللكية الفكرية فى مجال صناعة الدواء فى مجال الصناعات الدوائية - 3
 .2007عام 

بحث منشور بمجلة البحوث القانونية واالقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق جامعة  الرهون العقارية واألزمة املالية العاملية - 4
 .2010صادية لألزمة املالية العاملية، املنصورة ، العدد الخاص بمؤتمر الكلية الثالث عشر واملتعلق الجوانب القانونية واالقت

دراسة مقارنة في القانون املصري واإلماراتي بحث منشور بمجلة املعيار  األصناف النباتية املهندسة وراثيا ، املفهوم والنظام القانوني،-5
 . 2012يناير التي تصدرها كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون بدبي، العدد األول 

 –، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية التي تصدرها كلية القانون املاهية واآلثار -قانوني لعقود تمثيل الالعبين املحترفينالتنظيم ال- 6
 .2018جامعة بغداد العدد الثاني 

والقانون بدبي، دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور بمجلة املعيار التي تصدرها كلية الشريعة  –التنظيم القانوني لعقود االختيار  - 7
 .2018العدد السابع 

السنة نظرة تحليلية في العقود املستقبلية ، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية التي تصدرها كلية القانون جامعة عجمان،  - 8
 .2019الخامسة، العدد التاسع يناير 

 الرتبة األكاديمية

 املؤهالت    

 مجال/ ات البحث



 

دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون فرع جامعة -التنظيم القانوني لعقود انتقال الالعبين املحترفين - 9
 .2019األزهر بطنطا، العدد الرابع والثالثين الجزء الثالث عام 

بمجلة كلية املتحدة بحث منشور  العربية ماراتاإل  دولة تشريعات إطار في دراسة-العقاري  للمطور  العقدية املسؤولية في نظرات -10
 .2020عام والثالثون الجزء األول مارس  الخامس العددالشريعة والقانون فرع جامعة األزهر بطنطا، 

الجوانب القانونية لعقود املبادالت املالية )دراسة تحليلية(، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية التي تصدرها كلية القانون  -11
 .2021جامعة عجمان، املجلد السابع، العدد الثالث عشر، يناير 

اقع واملأمول  - 12 لقانون التي تصدرها أكاديمية شرطة دراسة تحليلية، بحث منشور بمجلة األمن وا -العقود الذكية بين الو
 . 2020العدد الثاني،  28دبي،املجلدد 

 تنظيم امللكية العائلية في إمارة دبي رقم )  - 13
ً
بحث منشور بمجلة الشريعة دراسة تحليلية، بحث  - 2020( لعام 9امللكية العائلية وفقا

 .2022(، يوليو 91(، العدد)36جامعة اإلمارات ، السنة) -والقانون التي تصدرها كلية القانون 

اقع واملأمول  امللكية حماية لقوانين اإلماراتي املشرع توحيد– 14 دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور بمجلة األمن  -الفكرية بين الو
 .18/3/2021والقانون التي تصدرها أكاديمية شرطة دبي، بتاريخ 

، بحث مقبول للنشر بمجلة الشريعة والقانون  2020( لسنة4ضمان الحقوق في األموال املنقولة في ضوء القانون االتحادي رقم) -15
 .6/9/2020جامعة اإلمارات ، بتاريخ   -التي تصدرها كلية القانون 

  -أنواع املساعدات القانونية التجرية  – 16
ً
شور باملجلة الدولية للقانون التي تصدرها كلية ، بحث مقبول للنشر  من اإلماراتية نموذجا

 .21/6/2022القانون جامعة ، بتاريخ 

 

 

  

، دار النهضة العلمية ، اإلمارات، الطبعة وفقا لقانون املعامالت املدنية اإلماراتي، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية -1

 . 2021الثانية  

، وتعديالته، دار النهضة 1985( لسنة 5، رقم )الوجيز في شرح الحقوق العينية األصلية، وفقا لقانون املعامالت املدنية اإلماراتي -2

 . 2022العلمية ، اإلمارات الطبعة الثانية  

، دار النهضة العلمية ، الطبعة الثانية  1985( لسنة 5رقم ) الوجيز في أحكام االلتزام، وفقا لقانون املعامالت املدنية اإلماراتي -3

2021 . 

 .2020العقود الرياضية دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار النهضة العلمية ، اإلمارات  -4

 .2021املسؤولية العقدية للمطور العقاري، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العلمية ، اإلمارات  -5

 .2022العقود الذكية املاهية واألحكام ، دراسة تحليلية ، دار النهضة العلمية ، اإلمارات   -6

 

 

 

   

 
ً
  سالبكالوريو املساقات التي تم تدريسها لطلبة  -أوال

 املدخل لدراسة القانون  -1

 (1قانون املعامالت املدنية ) -2

 (2املدنية )قانون املعامالت  -3

 املنشورات العلمية )اخر خمسة أعوام(

 أعوام( )اخر خمسةاملقررات التي تم تدريسها 



 

 (3) قانون املعامالت املدنية -4

 (4) قانون املعامالت املدنية -5

 (5) قانون املعامالت املدنية -6

 (6) قانون املعامالت املدنية -7

 أحكام اإلثبات -8

 املساقات التي تم تدريسها لطلبة الدراسات العليا -ثانيا 

 القانون املدني -1

 امللكية الفكرية -2

 قانون املعامالت اإللكترونية -3

 

 

  

 
ً
 الخبرات في مجال الدراسات العليا: -أوال

 )أ( : اإلشراف على الرسائل

للباحث مطر الشامس ي رقم  )املسئولية املدنية ملنتجي الدواء عن عيوب املنتجات الدوائية(اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب  – 1

 . 26/1/2013بتارخ  201120616جامعي 

)انتقال عقد االيجار للغير في ضوء أحكام قانون ايجار األماكن وتنظيم العالقة بين املؤجرين اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب  - 2

 . 26/3/2014بتاريخ  201120718للباحث أحمد الهاجري رقم جامعي  واملستأجرين في إمارة أبو ظبي(

للباحث محمد املهيري رقم جامعي  )تعديل عقد االذعان وفقا ألحكام الفقه والقضاء(ب اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة  - 3

 . 26/3/2014بتاريخ  201212569

 201020631للباحث محمد ال على رقم جامعي  املسؤولية املدنية للملكلف برقابة التلميذ(اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب ) – 4

 . 3/1/2014بتاريخ 

بتاريخ  201120717للباحث عبدهللا راشد حمد رقم جامعي  )مجلس العقد االلكتروني(اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب  – 5

11/9/2014 . 

 –)املسؤولية املدنية عن استعمال األشياء الخطرة واالالت التي تتطلب عناية خاصة اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب  – 6

 .30/11/2015بتاريخ  201411501للباحثة منى محمد الشحي رقم جامعي  نة(دراسة مقار 

أيوب علي محمد البلوش ي )الرقم للباحث  (التنظيم القانوني للعقود الذكية دراسة تحليلية)اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب   – 7

 . 17/2/2020بتاريخ   (201711382الجامعي 

املسؤولية املدنية الناشئة عن تطبيقات الذكاء االصطناعي ) الريبوت نموذجا( دراسة تحليلية الدكتوراه املوسومة ب )اإلشراف على رسالة  - 8

 .5/5/2020بتاريخ  (201720067)الرقم الجامعي مقارنة للباحثة ليلى بكوش 

 للباحثة فوزية محمد حسن املال ، ة مقارنة(دراسة تحليلي -)عقد املشورة القانونية اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب  - 9

 م.15/10/2020( بتاريخ 201811546)

للباحث يوسف عثمان ، )املسؤولية املدنية الناشئة عن البرامج الذكية دراسة تحليلية(اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب  - 10

 م.12/11/2020( بتاريخ 201911666)الرقم الجامعي  عاشور 

 الخبرات العملية



 

بكر قيس حسن )الرقم الجامعي للباحث ، )دور الروبوت في إبرام العقود دراسة تحليلية(اف على رسالة املاجستير املوسومة ب اإلشر  -11

 م.14/1/2021( بتاريخ 201810910

شيخة عبد هللا سلطان للباحثة ، دراسة مقارنة( –)املسؤولية املدنية للخبير القضائي اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب  - 12

 م.30/8/2021( بتاريخ 201912119السويدي )الرقم الجامعي 

)الرقم  أريج سليمان مسلم الراشديللباحثة ، دراسة مقارنة( – املسؤولية املدنية للصيدلي)اإلشراف على رسالة املاجستير املوسومة ب  - 13

 .م30/8/2021( بتاريخ 201820222الجامعي 

 الرسائلمناقشة  -( ب)

  201111402يامن محمد جابر أردني الجنسية رقم جامعي  "أحكام عقد النشر" للطالباالشتراك في مناقشة رسالة املاجستير املوسومة ب  – 1

مس ي رقم االشراك في مناقشة رسالة املاجستير املوسومة ب "املسئولية املدنية ملنتجي الدواء عن عيوب املنتجات الدوائية للباحث مطر الشا - 2

 . 201120616جامعي 

دراسة في ضوء قوانين إمارة دبي مقارنة  –"املسؤولية املدنية للمطور العقاري االشتراك في مناقشة رسالة املاجستير املوسومة ب  - 3

  2012220733للطالبة سندس حميد الجبوري رقم جامعي  بأحكام القضاء"

للباحث محمد ال على رقم جامعي  "املسؤولية املدنية للملكلف برقابة التلميذ"ومة ب االشتراك في مناقشة رسالة املاجستير املوس – 4

201020631 . 

 .  201120717، للباحث عبدهللا راشد حمد رقم جامعي "مجلس العقد االلكتروني"االشتراك في مناقشة رسالة املاجستير املوسومة ب  -5

، الفصل الثاني للباحثة عذاري حميد خليفة،"تفسير العقود في مجال القانون الخاص"االشتراك في مناقشة رسالة املاجستير املوسومة ب  -6

 .2018-2017من العام الدراس ي 

والألجسام الفضائية على "املسؤولية املدنية عن األضرار الناجمة عن الطائرات االشتراك في مناقشة رسالة املاجستير املوسومة ب  -7

 .2018-2017، الفصل الثاني من العام الدراس ي سطح األرض"

مصطفى للباحث  )املركز القانوني لذوي اإلعاقة، حقوق وضمانات، دراسة مقارنة(االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  – 8

 .2019( لسنة 6رقم )( بموجب قرار العميد 201411506رقم جامعي ) مروان عبد املجيد

 لنظرية الظروف الطارئة دراسة مقارنة( االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  – 9
ً
)سلطة القاض ي في تعديل العقد، وفقا

 .2019( لسنة 12( بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم) 201320147للباحث عبد العزيز عبد الرحمن املطيري رقم )

)الحماية القانونية للمصنفات الرقمية في القانون اإلماراتي واالتفاقيات االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب – 10

 .2019( لسنة 14( بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم) 201311918للباحث محمد أحمد حسين موس ى رقم ) الدولية(

للباحثة  )الحماية القانونية للمرأة العاملة في القطاع الخاص ، دراسة مقارنة(حة املاجستير املوسومة ب االشتراك في مناقشة أطرو  – 11

 .2019( لسنة 33( بموجب قرار العميد رقم )201620209إقبال محمد البراك رقم جامعي )

للباحثة  دراسة مقارنة( -املمتنع عن تقديم العالج)املسؤولية املدنية للطبيب االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  – 12

 .2019( لسنة 41( بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم) 201420350حنان محمد عبادة رقم )

للباحثة  مقارنة( دراسة التجميلية،  الجراحة عن الناشئة املدنية )املسئوليةاالشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  – 13

 .2020( لسنة 23)( بموجب قرار العميد رقم 201511382فاطمة عبد الكريم عبدول رقم جامعي )

للباحثة  دراسة مقارنة( -)املسؤولية املدنية عن أضرار الجوار غير املألوفةاالشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  – 14

 .2020( لسنة 20( بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم) 201520294أسماء عبد هللا راشد الزعابي رقم جامعي )

 للقانون  لعقد التعسفي )اإلنهاءاالشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  – 15
ً
 دراسة مقارنة( اإلماراتي، العمل وفقا

 .2020( لسنة 22( بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم ) 201420350للباحث على أزهري على رقم جامعي )

 صالح شيخةللباحثة  (مقارنة تحليلية دراسة – التصرف من املانع الشرط)االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  – 16

 .2020( لسنة 45بموجب قرار العميد رقم ) (201520293رقم جامعي )السناني  سعيد



 

( للباحث حميد علي ماجد خصوصية عقود تشغيل عمال الخدمة املساعدة االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب) - 17

افق يوم املطروش ي، واملقدمة إلى كلية القانون جامعة الشارقة   .2021-2-13السبت املو

الحماية القانونية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة في دولة االمارات العربية  االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب) - 18

افق يوم ( للباحث عامر محمد خلفان سعيد البدواوي، واملقدمة إلى كلية القانون بالجامعة األمريكية باإلمارات املتحدة -10السبت املو

4-2021. 

خالد للباحث  (املسؤولية املدنية ملفتش ي البلدية دراسة تحليلية مقارنةاالشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب) - 19

 .2021( لسنة 26رقم )بموجب قرار العميد  . (201811536أحمدعبد هللا الحوسني )الرقم الجامعي 

للباحث  (حقوق املريض ووجباته في عقد العالج الطبي دراسة تحليلية مقارنةاالشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب) - 20

 .2021( لسنة 24رقم )بموجب قرار العميد  . (201810144على سعيد أحمد الظنحاني )الرقم الجامعي 

أيوب علي محمد لباحث ل (التنظيم القانوني للعقود الذكية دراسة تحليليةاالشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب) -21

 .2021( لسنة 23رقم )بموجب قرار العميد  . (201711382البلوش ي )الرقم الجامعي 

للباحث يوسف ، )املسؤولية املدنية الناشئة عن البرامج الذكية دراسة تحليلية(االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  -22

 .2021لسنة  (18رقم )بموجب قرار العميد  عثمان عاشور 

 –التحسينية -املسؤولية املدنية الناشئة عن خدمات التجميل التقويمية االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب) - 23

 .2022-6-15يوم األربعاء املوافق واملقدمة إلى كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون بدبي    مها جبران ناصر للباحثة  (دراسة مقارنة

للباحث ، (تحليلية تطبيقية دراسة - االختراع براءات حق استعمال في التعسف)االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  -24

 .2022( لسنة 43رقم )بموجب قرار العميد  (202011078)الرقم الجامعي املقدحي  راشد منصور 

للباحث ، دراسة تطبيقّية مقارنة( -)النظام القانوني لعقود الرعاية الرياضّيةاالشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب  - 25

 .2022( لسنة 47رقم )بموجب قرار العميد  (201911606 )الرقم الجامعي  سالم حمد راشد النعيمي

 تحكيم األبحاث العلمية –( ج)

بتاريخ  دور مكاتب االستشارات الهندسية في عقود البناء والتشييد"تحكيم بحث ملجلة معهد التدريب الفضائي بالشارقة بعنوان "    – 1

3/12/2015. 

دور الوساطة والتوفيق والتحكيم في فض تحكيم بحث ملجلة العلوم القانونية التي تصدرها كلية القانون جامعة عجمان بعنوان "    – 2

 .24/6/2015بتاريخ  ات امللكية الفكرية"منازع

وذلك ملجلة املعيار التي تصدرها كلية الشريعة والقانون بدبي  دراسة مقارنة(.-)الحماية القانونية للتوقيع اإللكترونيتحكيم بحث بعنوان  -3

 .4/9/2018بموجب الخطاب الصادر بتاريخ 

. وذلك ملجلة العلوم القانونية الخاصة الرقمية من املصنف كقيد على الحقوق االستئثارية للمؤلف( ) النسخةتحكيم بحث بعنوان  - 4

 .21/3/2019التي تصدرها كلية القانون جامعة عجمان بتاريخ 

صدرها كلية وذلك ملجلة املعيار التي ت "(. Dark-webمحتويات" " بوابة جديدة للدخول إلى Telegram)تطبيق " تحكيم بحث بعنوان  - 5

 .27/2/2020الشريعة والقانون بدبي بموجب الخطاب الصادر بتاريخ 

)النظام القانوني لألمانة في القانون اإلنكليزي دراسة تحليلية مقارنة بالوقف في الفقه اإلسالمي والقانون تحكيم بحث بعنوان  - 6

 .13/2/2020جامعة عجمان بتاريخ . وذلك ملجلة العلوم القانونية التي تصدرها كلية القانون املقارن(

( وذلك ملجلة املعيار تحكيم بحث بعنوان تنظيم امللكية العائلية في التشريعات اإلماراتية ودورها في ريادة األعمالتحكيم بحث بعنوان) - 7

 (.27/10/2020التي تصدرها كلية الشريعة والقانون بدبي بموجب الخطاب الصادر بتاريخ 

 تقييم طلبة الدراسات العليااملشاركة في  –( د)

وحتة  2006االشتراك في لجان االمتحان الشفوي لدبلوم القانون الخاص  في كلية الحقوق  جامعة املنصورة في الفترة من  -1

31/8/2009. 



 

 2012االشتراك في لجان االمتحان الشفوي لبرنامج املاجستير في القانون الخاص في كلية القانون جامعة عجمان في الفترة من  -2

 وحتى واآلن.

 2019االشتراك في لجان االمتحان الشفوي لبرنامج الدكتوراة في القانون الخاص في كلية القانون جامعة عجمان في الفترة من  -3

 وحتى واآلن.

جامعة االشتراك في لجان االمتحان التحريري )امتحان الكفاءة املعرفية(  لبرنامج الدكتوراة في القانون الخاص في كلية القانون  -4

 وحتى واآلن. 2020عجمان في الفترة من 

 

 
ً
 الخبرات في مجال إعداد الدورات التدريبية وخدمة املجتمع: –ثانيا

إعداد دورة تدريبية بعنوان: )العناصر املكونة للعقد( ضمن برنامج إلعداد املحامين املصريين، بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة  -1

 .2008-4-14املصريين بتاريخ املنصورة، ونقابة املحامين 

إعداد ورشة عمل بعنوان: )مؤهالت القانوني الناجح في دورة التكوين القانون الصحيح للقانونين( بالتعاون مع كلية الحقوق ونقابة  -2

 . 2007-5-5املحامين بالدقهلية بمصر بتاريخ 

حماية حقوق اإلنسان( لضابط الشرطة املنقولين إلى مديري أمن الدقهلية ضمن البرنامج  إعداد ورشة عمل بعنوان: ) آليات-3

 .2008التدريبي الذي تعده مديرية األمن بالتعاون مع كلية الحقوق عام 

صياغة مادة واملنعقدة بمعهد التدريب القضائي بالشارقة، وذلك بتدريس:)  محاماة 34للدفعة االشتراك في الدورة التدربية   -4

افقة إدارة الجامعة والكلية وطبقا لخطاب األستاذ الدكتور عميد الكلية الصادر في العقود  . 16/1/2015(، وتم االشتراك بناء على مو

(، لطالبات مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانونية في دور القانون في نشأة وتطور دولة اإلمارات العربية املتحدةإعداد ورشة عمل عن) -6

 .2017-5-7بتاريخ إدار مبادرة الثقافة القانونية ضرورة مجتمعية 

بالتعاون بين  ( كرة القدمعقود وسطاء الالعبين في ضوء تعديالت لوائح الفيفا والئحة االتحاد اإلماراتيإعداد وتنظيم ندوة حول )-6

افق ية القانون بجامعة عجمان يوم كلية القانون جامعة عجمان واالتحاد اإلماراتي لكرة القدم، واملنعقدة بمقر كل مايو  2األربعاء املو

2018. 

 
ً
 الخبرات في مجال اإلشراف على حمالت التوعية القانونية –ثالثا

املشرف على حملة "الثقافة القانونية ضرورة مجتمعية" في إطار مبادرات عام الخير، بهدف نشر الثقافة القانونية بين فئات املجتمع  -1

 .2016/2017للعام الجامعي  املختلفة

في إطار مبادرات عام الخير بهدف نشر توعية املرأة في املجتمع بحقوقها وواجبتها   املشرف على حملة "اعرفي واجبك لتنالي حقك" -2

 .2016/2017للعام الجامعي  باعتبارها نصف املجتمع، واملشارك في تربية وتكوين النصف اآلخر 

 تسأل وكلية القانون تجيب" ، بهدف تقديم االستشارات القانونية واالقتصادية املجانية لكل فئات املجتمعاملشرف على حملة" أنت  -3

  .2016/2017للعام الجامعي 

 

 
ً
 :الخبرات في مجال امللكية الفكرية  -رابعا

 :الفكرية بامللكية املتعلقة العمل وورش التدريبية الدورات -1

العلوم اإلسالمية والقانون بدبي بعنوان:)حقوق امللكية الفكرية في قوانين دولة اإلمارات العربية( إعداد ورشة عمل في كلية  -1

 .26/4/2012بمناسبة اليوم العاملي لحقوق امللكية الفكرية بتاريخ 

شاد املنهي بجامعة عجمان ( بالتنسيق مع وكالة اإلر بعنوان: )حماية حقوق امللكية الفكرية في املصنفات الرقميةإعداد دورة تدريبية  -2

افق يوم   بمنى الجرف الثاني بكلية القانون بجامعة عجمان. 2014أبريل  7االثنين املو

( بالتنسيق مع وكالة اإلرشاد املنهي بجامعة عجمان للعلوم والتكنوجيا حماية حقوق امللكية الفكرية)  بعنوان:إعداد دورة تدريبية  - 3

افق يوم   بقاعة الشيخ زايد بالجامعة. 2015ديسمبر  9األربعاء املو



 

املشاركة في ورشة بعنوان: )براءات االختراع(  والتي نظمتها جمعية اإلمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية  -4

 .2015ديسمبر  16-15دبي يومي الفكرية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملنعقدة في قرية األعمال ب

افق ( بالتنسيق مع دائرة اإلقامة والجنسية بعجمان يوم بعنوان )حماية حقوق امللكية الفكريةإعداد ورشة عمل  -5  22الخميس املو

 بمقر دائرة اإلقامة والجنسية بعجمان. 2018فبراير 

أكتوبر  4-2الفترة من (، في التجارية والعالمات الفكرية امللكية قوانينبعنوان : )إعداد دورة تدريبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم   - 6

 موتيفيشن ومركز والتعليم  التربية ووزارةوذلك بالتعاون بين كلية القانون جامعة عجمان بعجمان،  املعلمين بمركز تدريب 2018

 . للتدريب

  - الفكرية في القانون اإلماراتيحماية حقوق امللكية إعداد وتقديم ندوة بعنوان : )  -7
ً
(، وذلك بالتعاون مع العالمات التجارية نموذجا

افق غرفة تجارة عجمان يوم   .2021-2-24األربعاء املو

(، بالتعاون مع مكتب التطوير نحو قانون موحد لحماية حقوق امللكية الفكرية لدولة اإلمارات العربية املتحدةعقد ندوة بعنوان )-8

افق يوم  ZOOMوشؤون الخريجين بجامعة عجمان عبر برنامج   .2021-4 -6الثالثاء املو

األثنين (، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي يوم حماية حقوق امللكية الفكرية إعداد دورة تدريبية للكادر اإلداري بمحاكم دبي بعنوان : )-9

افق   .2021-11-22املو

(، وذلك املبادىء األساسية -حماية حقوق امللكية الفكرية في تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة د ورشة تدريبية بعنوان : )إعدا-9

افق جامعة عجمان يوم fالتابع لدائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وكلية القانون سنتر   Xبالتنسيق مع مركز عجمان  األثنين املو

  .م2022أبريل  25

 :الفكرية بامللكية املتعلقة العلمية الرسائل ومناقشة واإلشراف التدريس -2

 .31/8/2012وحتى  1/9/2009الفترة.من  في بلدبي والقانون  للشريعة مالك اإلمام كلية وطالبات لطلبة الفكرية امللكية مساق تدريس-1

 .وحتى اآلن3/9/2012الفترة من  في جامعة عجمانكلية القانون  وطالبات الفكرية لطلبة امللكية مساق تدريس-2

 من الفصل الدراس ي  كلية القانون جامعة عجمانماجستير القانون الخاص ب وطالبات الفكرية لطلبة امللكية مساق تدريس -3
ً
اعتبارا

 وحتى اآلن.2020/2021األول للعام الجامعي 

القانونية للمصنفات الرقمية في القانون اإلماراتي واالتفاقيات الدولية(  اإلشراف على رسالة املاجستير واملوسومة ب) الحماية-4

 .24/3/2015بتاريخ   201311918للباحث محمد أحمد حسين موس ى رقم جامعي 

بد اإلشراف على رسالة املاجستير واملوسومة ب )الحماية املدنية لألصناف النباتية الجديدة دراسة تحليلية مقارنة(، للباحثة يسر ع-5

 م.12/11/2020(  بتاريخ 201720177السالم بو سالمة )الرقم الجامعي 

 .201111402االشراك في مناقشة رسالة املاجستير املوسومة ب "أحكام عقد النشر" للطالب يامن محمد جابر رقم جامعي -6

حقوق املجاورة في دولة االمارات الحماية القانونية لحقوق املؤلف وال االشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب) -7

يوم ، واملقدمة إلى كلية القانون بالجامعة األمريكية باإلمارات للباحث عامر محمد خلفان سعيد البدواوي ( العربية املتحدة

افق   .2021-4-10السبت املو



 

( دراسة تطبيقية تحليلية-في استعمال حق براءات االختراع  التعسف الشتراك في مناقشة أطروحة املاجستير املوسومة ب)ا -8

افق يوم ، واملقدمة إلى كلية القانون بجامعة عجمان  (  202011078)الرقم الجامعي  منصور راشد املقدحيللباحث  السبت املو

17-12-2022. 

 

 :املؤتمرات العلمية املتعلقة بامللكية الفكرية -3

 جامعة املنصورة –السنوي العاشر بكلية الحقوق االشتراك في املؤتمر  -1

وموضوعه )الجوانب القانونية واالقتصادية والشرعية الستخدامات تقنيات الهندسية الوراثية( وذلك ببحث  2006إبريل  2-3 

.)
ً
 بعنوان )الحماية القانونية لألصناف النباتية املهندسة وراثيا

كافحة الجرائم املاسة بامللكية الفكرية والذي نظمته جمعية اإلمارات للملكية الفكرية وذلك االشتراك بالحضور في املؤتمر الثالث مل -2

 بندوة ثقافة دبي باإلمارات العربية املتحدة. 2013نوفمبر  25 – 24خالل الفترة من 

شمال إفريقيا والذي نظمته جمعية االشتراك بالحضور في املؤتمر الخامس ملكافحة جرائم امللكية الفكرية في إقليم الشرق األوسط و  -3

بقندق أرماني  2015نوفمبر  17 – 16اإلمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية وذلك خالل الفترة من 

 دبي باإلمارات العربية املتحدة .-ببرج خليفة 

الفكرية في إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا والذي نظمته جمعية  االشتراك بالحضور في املؤتمر السادس ملكافحة جرائم امللكية-4

بدبي باإلمارات  2016نوفمبر  16 – 15اإلمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية وذلك خالل الفترة من 

  العربية املتحدة.

االشتراك بالحضور في املؤتمر السابع ملكافحة جرائم امللكية الفكرية في إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا والذي نظمته جمعية -5

 ببرج أرماني بفندق 2017نوفمبر  7 – 6اإلمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية وذلك خالل الفترة من 

  .باإلمارات العربية املتحدةدبي  خليفلة

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  املؤتمر اإلقليمي الثامن ملكافحة الجرائم املاسة بامللكية الفكريةاملشاركة بالحضور في -6

افقين   .2019ديسمبر  8،9واملنعقد بفندق العنوان بدبي يومي األحد واالثنين املو

املؤتمر اإلقليمي التاسع ملكافحة الجرائم املاسة بامللكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  املشاركة بالحضور في -7

 .م2020 نوفمبر 17 و 16 يومي االثنين والثالثاء ،(KUDO) كودو منصةواملنعقد عبر 

 :الفكرية امللكية مسابقات في املشاركة الفرق  على اإلشراف -4

املشرف على فريق جامعة عجمان املكون لحملة "ابتكاري من حقي" لنشر ثقافة امللكية الفكرية بالتعاون مع الدكتور مصطفى أبو  -1

. وقد أسفر ذلك عن فوز فريق جامعة عجمان بجائزة املركز الثاني في  2015/2016العينين، وكلية اإلعالم بالجامعة للعام الجامعي 

 .2015/2016كية الفكرية للمدارس والجامعات على مستوى الدولة  للعام الجامعي مسابقة جمارك دبي للمل

املشرف على فريق جامعة عجمان املكون لحملة "الحماية الجمركية مسؤوليتي املجتمعية" لنشر ثقافة امللكية الفكرية بالتعاون مع  -2

. وقد أسفر ذلك عن  فوز فريق جامعة عجمان 2016/2017الدكتور مصطفى أبو العينين، وكلية االعالم بالجامعة للعام الجامعي 

 .2016/2017مسابقة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات على مستوى الدولة  للعام الجامعي بجائزة املركز الثالث في 

املشرف على فريق جامعة عجمان املكون لحملة "االبتكار أساس الحياة" لنشر ثقافة امللكية الفكرية بالتعاون مع الدكتور مصطفى -3

. وقد أسفر ذلك عن  فوز فريق جامعة عجمان بجائزة املركز األول في 2017/2018لجامعي أبو العينين، وكلية االعالم بالجامعة للعام ا

 .2017/2018مسابقة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات على مستوى الدولة  للعام الجامعي 



 

فكرية أسفر ذلك عن  فوز فريق جامعة املشرف على فريق جامعة عجمان املكون لحملة " ابداع وحماية " لنشر ثقافة امللكية ال - 4

عجمان بجائزة املركز الثاني في مسابقة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات على مستوى الدولة  للعام الجامعي 

2018/2019. 

 

 

  

 املهام اإلدارية في كلية القانون جامعة عجمان 

 .2013لسنة  23بالكلية بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  لجنة شؤون الجودةعضو  – 1

 .2014/2015وحتي الفصل الثاني من العام الجامعي  2012/2013.من العام الجامعي لجنة الجداول بالكليةعضو  - 2

 .2012/2013للعام الجامعي  منسق الكلية لحفلة التخرج – 3

 .2012/2013بالكلية للعام الجامعي  لجنة التدريبعضو  -4

 .2013/2014منسق الكلية بالنسبة للطالب املتدربين في املعهد القضائي بدبي للعام الجامعي  -5

عضو لجنة مراجعة توصيف مساقات الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريس في القانون بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية  -6

 .2013لسنة  8رقم 

 9بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  2012/2013الدراس ي الثاني للعام الجامعي  اللجنة االمتحانية للفصلعضو  – 7

 . 2013لسنة 

 27بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  2013/2014للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  اللجنة االمتحانيةعضو  - 8

 . 2013لسنة 

 12بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  2013/2014للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  اللجنة االمتحانيةعضو - 9

 . 2014لسنة 

 38بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم   2014/2015للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  اللجنة االمتحانيةعضو  - 10

 . 2014نة لس

 17بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم   2014/2015للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  اللجنة االمتحانيةعضو  - 11

 . 2015لسنة 

من  الفصل الدراس ي األول وحتي  2015/  2014اعتبارا من الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي  مقرر قسم القانون الخاص – 12

 . 2020/2021العام الجامعي 

 .2014/2015منسق الكلية لحفلة التخرج للعام الجامعي  –13

 . 2015/2016منسق األنشطة الطالبية لكلية القانون للعام الجامعي  –14

 .2015/2016منسق الخدمات املجتمعية لكلية القانون للعام الجامعي  –15

 57بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم   2015/2016للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  عضو اللجنة االمتحانية - 16

 . 2015لسنة 

 58بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم   2016عضو لجنة إعداد ملف تجديد اعتماد برنامج البكالوريس في القانون  –17

 . 2015لسنة 

 37بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم   2015/2016متحانية للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي عضو اللجنة اال  -18

 . 2016لسنة 

 . 2016لسنة  19ممثل كلية القانون لدى لجنة التسويق والفعاليات الجامعية بموجب خطاب األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  –19

 57بناء علي قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم   2016/2017ية للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي عضو اللجنة االمتحان -20
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 أعمال اللجان



 

وقد أسفر  . 2016لسنة  59بموجب قر ار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  2016/2017عضو لجنة التدريب بالكلية للعام الجامعي  -21

 ذلك عن:

 .إعداد دليل ملساق التدريب العمليأفراد لجنة التدريب في  املشاركة مع باقي-أ

 املشاركة مع باقي أفراد لجنة التدريب في إعداد الئحة جديدة للتدريب العملي وتقسيمه إلى تدريب داخلي وتدريب خارجي. -ب

 

 من الفصل الدراس ي الثاني للعام  -22
ً
 .2016/2017الجامعي  منسق التقرير السنوي الرقمي لكلية القانون . اعتبارا

 . 2017لسنة  116بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  لجنة متابعة تنفيذ مبادرات عام الخير رئيس  -23

لسنة  154بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  2017/2018للعام الجامعي  لجنة األنشطة والفعاليات الطالبيةعضو  –24

2017 . 

 2017لسنة  154بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  2017/2018م الجامعي ملف معادلة املساقات للعااملسؤول عن  –25

  . 2017لسنة  3بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم  2017/2018ي للعام الجامعي لجنة اإلرشاد األكاديمعضو  -26

بالتعاون مع الدكتور قيس عبد الوهاب، واإلشراف على أنشطة نادي اإلبداع للعام الجامعي  القانوني اقتراح وانشاء نادي لإلبداع -27

 ، ومن بينها تمثيل الكلية في يوم األندية الطالبية.2016/2017

( 5عامالت املدنية)(، قانون امل4( ، و قانون املعامالت املدنية)2قانون املعامالت املدنية) تعديل التوصيف ملساقاتاملساهمة في -28

 .2016/2017للعام الجامعي 
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 ، دفعة عام زايد الشريحة الثانية.2018للفصل الدراس ي األول أكتوبر  منسق الكلية لحفل تخرج طالب الجامعة -30
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 .2018بيوم العيد الوطني لعام  املشرف على فريق الكلية املشارك في فعاليات االحتفال - 32

 ، دفعة عام التسامح الشريحة األولى.2019للفصل الدراس ي الثاني فبراير  لية لحفل تخرج طالب الجامعةالكمنسق  - 33

لنشر ثقافة امللكية الفكرية على مستوى املدارس  حملة فريق جامعة عجمان املشارك في مسابقة جمارك دبياملشرف على  - 34

  .2019-2018والجامعات للعام الجامعي 

 ، دفعة عام التسامح الشريحة األولى.2019للفصل الدراس ي األول أكتوبر  الكلية لحفل تخرج طالب الجامعةمنسق  - 35

 .2020-2019للعام الجامعي  على فريق الكلية املشارك في فعاليات يوم األندية الطالبيةاملشرف  - 36

 .2019لعام  الوطنيفريق الكلية املشارك في فعاليات االحتفال بيوم العيد املشرف على  - 37

 ، دفعة عام التسامح الشريحة الثانية.2020للفصل الدراس ي الثاني فبراير  منسق الكلية لحفل تخرج طالب الجامعة - 38

لنشر ثقافة امللكية الفكرية على مستوى املدارس  على حملة فريق جامعة عجمان املشارك في مسابقة جمارك دبياملشرف  - 39

 .2020-2019امعي والجامعات للعام الج

( لسنة 32بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم ) 2019/2020 املسؤول عن ملف معادلة املساقات للعام الجامعي – 40

 . وحتى تاريخه2019

 . وحتى تاريخه2019( لسنة 32بموجب قرار األستاذ الدكتور عميد الكلية رقم ) رئيس لجنة األنشطة والفعاليات الطالبية - 41

 . SSC بالجامعة منسق الكلية لدي مركز النجاح الطالبي - 42

 

 

  

 .2017/2018من كلية القانون جامعة عجمان عن أداء الخدمات الجامعية للعام الجامعي  جائزة أفضل مقدم خدمات -1

عن املشاركة الفعالة في إنجاح معرض الكتاب القانوني الثالث  القضائية بالشارقة توالدارساشهادة تقدير من معهد التدريب  -2

 .2012أكتوبر  18-16املقام في الفترة من 

 .2014- 12-1شهادة تقدير من غرفة تجارة وصناعة عجمان عن املساهمة الفعالة في فاعليات الغرفة بتاريخ   -3

 التقديرات والجوائز



 

تقدير من إدارة جامعة عجمان عن اإلشراف على فريق الجامعة الفائز بجائزة املركز األول في مسابقة جمارك دبي لنشر شهادة  -4

 .2018/2019 يثقافة امللكية الفكرية على مستوى املدارس والجامعات للعام الجامع

مارس  20حملة ابتكاري من حقي بتاريخ وين عن املشاركة الفعالة في يشهادة تقدير من مستشفى الشيخ خليفة العام بأم الق -5

2016. 

إعداد الدورة التدريبية املوسومة ب حماية حقوق امللكية الفكرية بتاريخ عن شهادة تقدير من وكالة اإلرشاد املنهي بجامعة عجمان  -6

 .2015ديسمبر  9

قوق امللكية الفكرية في القانون من دائرة اإلقامة والجنسية بعجمان عن إعداد ورشة عمل املوسومة بحماية ح شهادة تقدير  -7

 .2018فبراير  22اإلماراتي بتاريخ 

عن إعداد الدورة التدريبية عن قوانين امللكية الفكرية والعالمات التجارية وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات  شهادة تقدير من -8

 . 2018أكتوبر  4-2في الفترة 

 

 

  

 للنيابة اإلدارية بموجب القرار الجمهوري رقم  -1
ً
 . 1998لسنة  328عين معاونا

 من  –معيد بقسم القانون املدني بكلية الحقوق  -2
ً
 .17/11/1998جامعة املنصورة اعتبارا

 من  –مدرس مساعد بقسم القانون املدني بكلية الحقوق  -3
ً
 2/10/1999جامعة املنصورة اعتبارا

 من  –بكلية الحقوق  مدرس بقسم القانون املدني -4
ً
 .26/4/2006جامعة املنصورة اعتبارا

 23/1/2007وحتي  20/9/2006أستاذ زائر بكلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة اعتبارا من  -5

 . 2008 /2007أستاذ زائر بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس خالل الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  -6

 .31/8/2012وحتى  1/9/2009مساعد بكلية اإلمام مالك للشريعة والقانون بديى اعتبارا من أستاذ  -7

 2010/ 2009أستاذ متعاون بكلية القانون جامعة عجمان فرع الفجيرة للفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  -8

 2010/2011عام الجامعي أستاذ متعاون بكلية القانون جامعة عجمان مقر عجمان في الفصل الدراس ي األول لل -9

 2010/2011أستاذ متعاون بكلية القانون جامعة عجمان مقر عجمان في الفصل الثاني األول للعام الجامعي  -10

 2010/2011أستاذ متعاون بكلية القانون جامعة عجمان مقر عجمان في الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي  -11

 2010/2011عجمان في الفصل الصيفي األول للعام الجامعي أستاذ متعاون بكلية القانون جامعة عجمان مقر  -12

 من  -13
ً
 .22/6/2020وحتى  2012 /9 /1أستاذ مساعد بكلية القانون جامعة عجمان مقر عجمان اعتبارا

 وحتى تاريخه. 2020 /6 /23أستاذ مشارك بكلية القانون جامعة عجمان اعتبارا من  -14
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