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 الدكتوراه .1 

 اسم الجامعة المانحة:   جامعة المنوفية

 الدولة:  مصر

الحصول على الدرجة: تاريخ  2008  

 التخصص الرئيسي: القانون

 التخصص الفرعي:  القانون التجاري 

  العنوان: التحكيم في منازعات التجارة االلكترونية

 الماجستير  .2 
 الجامعة االردنية

 اسم الجامعة المانحة: 

 الدولة:  االردن 

 تاريخ الحصول على الدرجة:  1994

  التخصص الرئيسي: القانون

   التخصص الفرعي: القانون

 العنوان: تلوث البحار النفطي المالحي في القانون الدولي 

 البكالوريوس  .3 
األردنيةالجامعة   

 اسم الجامعة المانحة: 

 الدولة:  االردن 

 تاريخ الحصول على الدرجة:  1992

األردنيةالجامعة   
 القانون

                                  التخصص:

 

 الخبرة المهنية 

 الدولة  اسم المؤسسة  المسمى الوظيفي  إلى )السنة(  من )السنة( 
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 االردن مجلس النواب   مستشار قانوني  1998 1992

 االردن المجلس القضائي/وزارة العدل   قاضي /قاضي  استئناف  2018 1998

- ام القرى  كلية الدراسات القضائية واالنظمة /جامعة   مسؤول الجودة  2017 2012

المملكة العربية   

  السعودية

- ام القرى    كلية الدراسات القضائية واالنظمة /جامعة   استاذ مساعد   2013 2009

المملكة العربية  

 السعودية  

- ام القرى    كلية الدراسات القضائية واالنظمة /جامعة   استاذ مشارك  2017 2013

المملكة العربية   

 السعودية 

 

 
 

 

 

 

التدريسية الخبرة    

بكالوريوس/   اسم المساق 
 دراسات عليا 

بكالوريوس /   اسم المساق 
 دراسات عليا 

 بكالوريوس  التحكيم والوسائل البديلة  بكالوريوس  لمدخل لدراسة االنظمة ا

 بكالوريوس  لجوانب القانونية  التجارة االلكترونية  ا بكالوريوس  القانونيمناهج البحث 

 اوراق تجارية وافالس 
 بكالوريوس 

  2والمعامالت التجارية   1المعامالت التجارية 

 3والمعامالت التجارية 
 بكالوريوس 

 بكالوريوس  الملكية الفكرية  بكالوريوس  اجراءات التنفيذ القضائي

 بكالوريوس  حكام االثبات ا بكالوريوس  التجارية العقود 

 بكالوريوس  مصطلحات قانونية باللغة االنجليزية  بكالوريوس  النظام الدستوري السعودي 

 بكالوريوس  القانون البحري والجوي  بكالوريوس  المرافعات الشرعية 

 ماجستير  قاعة البحث في القانون التجاري  ماجستير  االفالس والتسوية الوقائية 

 ماجستير  التجارة االلكترونية  ماجستير  منازعات االستثمار
 

 

 المنشورات 
 الكتب  .1

 مكتبة الرشد/السعودية  – مبادى النظام الدستوري دراسة تحليلية للنظام الدستوري السعودي  ▪
 مكتبة الرشد/السعودية –المدخل لدراسة النظام رؤية قانونية من النظام السعودي والشريعة االسالمية  ▪
 دار الثقافة للنشر/االردن  – محاضرات في النظام التجاري السعودي  ▪
     2009 – منشورات دار النهضة العربية  –التحكيم االلكتروني  ▪
 .      1997-النظام القانوني للبيئة في األردن ▪
 مقدمات في الملكية الفكرية ./مشورات دار الحامد/االردن   ▪
 دار الثقافة للنشر/االردن  –الوجيز في شرح نظام العمل السعودي ▪
 مشورات دار الحامد/االردن. /اصول التحكيم الهندسي.   ▪
 2017المملكة العربية السعودية -مكتبة دار الرشد -لمدخل لدراسة قانون التجارة االلكترونية ا ▪
 2016-االردن -مكتبة دار الثقافة–البديلة لحل المنازعات التجارية  الوسائل ▪
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 فصول في كتب  .2
 ال يوجد  ▪

 أبحاث منشورة في مجالت علمية  .3
 

 
مقبول للنشر / مجلة البحوث القانونية واالقتصادية)مجلة علمية   قانون اإلماراتيفي ال  محكم الطوارئقرارات  انفاذ ▪

 2020جمهورية مصر العربية  /-جامعة المنوفية-كلية الحقوق -محكمة( 
نة دولية موحدة   ▪ مجلة علمية    -مجلة البحوث والدراسات االسالمية  –المحكَّمين في التحكيم الدولي    ألخالقياتنحو  مدوَّ

 2019-مارس -  80العدد -ية جمهورية مصر العرب -محكمة  
مالمح النظام العالمي لتسوية منازعات التجارة االلكترونية باالتصال الحاسوبي المباشر )رؤية قانونية ( منشور على   ▪

 platform.almanhal.com-2018 الموقع االلكتروني
 والسياسية مشروع نظام االفالس السعودي بين القبول والرفض منشور في مجلة العلوم القانونية   ▪

 2017 -حزيران —الجزائر –جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي - كلية الحقوق و العلوم السياسية
المملكة المغربية  -مجلة علمية محكمة  -مجلة منازعات االعمال  -تقييم الية تنفيذ احكام التحكيم في نظام التحكيم السعودي   ▪

 2017مارس - 22العدد -
جمهورية مصر  - مجلة علمية محكمة  -العائلية الى الشركات المساهمة غي نظام الشركات السعودي اثار تحول الشركات   ▪

 2016-ديسمبر -الجزء االول  -العدد الثامن -العربية 
-مجلة البحوث القانونية واالقتصادية)مجلة علمية محكمة(    -دراسة مقارنة  –الوسائل البديلة  لحل النزاعات التجارية   ▪

 20السنة -2011مايو – 33العدد –جمهورية مصر العربية  -معة المنوفيةجا-لية الحقوق ك
في االثبات )دراسة في نظام التعامالت االلكترونية السعودي ( مجلة كلية االداب)مجلة علمية    ي اإللكترون حجية التوقيع   ▪

 .2012شتاء –/الجزء الثاني  60العدد –جمهورية مصر العربية  - جامعة الزقازيق- محكمة( 
– دراسة في ضوء الفقه االسالمي ونظام الشركات السعودي  –االحكام العامة للشركات في المملكة العربية السعودية   ▪

 . 2012/ 10/12-جامعة القاهرة  -كلية دار العلوم –حولية مركز البحوث والدراسات االسالمية)مجلة علمية محكمة( 
– ه رؤية فقهية نظامية    24/5/1433تاريخ    34السعودي رقم م/احكام القرارات المستعجلة والوقتية  في نظام التحكيم   ▪

   2013/ 19/1-جامعة القاهرة - كلية دار العلوم–حولية مركز البحوث والدراسات االسالمية)مجلة علمية محكمة(  
ية  الجمع–مجلة مصر المعاصرة )مجلة علمية محكمة(    -اثبات التعامالت االلكترونية في النظام السعودي والمقارن  ▪

  15/2/2012جمهورية مصر العربية –المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع 
التجار ▪ واالقتصادية)مجلة    ة قواعد  القانونية  البحوث  السعودي مجلة  االلكترونية  التعامالت  نظام  االلكترونية في ضوء 

 4/3/2012 -جمهورية مصر العربية   -جامعة المنوفية - كلية الحقوق-علمية محكمة(  
 أبحاث منشورة في مؤتمرات  .4
الشارقة الدولي    ي/مقبول للنشر /للمشاركة بفعاليات مؤتمر االمارات لمتطلبات القانونية للبنوك االسالمية الرقمية: النموذج  ا ▪

 4/2020/الواقع واستشراف المستقبل  –التمويل اإلسالمي الرقمي  تحت عنوان الثالث في االقتصاد اإلسالمي
ر الشارقة  اثر انفاذ االتفاقية الدولية لحقوق االشخاص ذوي االعاقة في نصوص القانون االتحادي لحقوق المعاقين/مؤتم ▪

 االمارات العربية  -/الشارقة2019/فبراير 6-4الدولي االول لذوي االعاقة /جامعة الشارقة 
حوكمة مناهج العلوم القانونية في الجامعات االماراتية )جامعة عجمان نموذجا(/المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة   ▪

 الجامعة اللبنانية -بيروت 11/4/2019-9التعليم العالي /
▪ Proposed model for the Quality standards of Legal studies in Saudi Arabia' Q S L E 

S A'   5/2012 المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان الجودة في التعليمقدم في   
ية  قدم في مؤتمر كل  نموذجا   لإلبداع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله    - التجربة السعودية في رعاية الموهبة واالبداع ▪

  2010\7دور الجامعات في رعاية الموهوبين التربية بجامعة بنها بجمهورية مصر العربية المعقود تحت عنوان 
كلية الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة القصيم    -واقع وتطلعات   -المعايير االكاديمية للجودة في كليات الشريعة    ▪

  المؤتمر العربي الدولي االول لضمان الجودة في التعليمقدم في  موذجان 
▪ Copyright Protection of e-learning Contents 
▪ Educational fair use guidelines for distance learnin    الثاني للتعليم االلكترونيالمؤتمر الدولي  قدم في 

   2011فبراير 
▪ THE ROLE OF MEDIATION IN TRADEMARK DISPUTES     في التاسع  قدم  السنوي  المؤتمر 

 11\2011 للجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية
محكمة(  )مجلة علمية  الشرعية  حولية مركز البحوث والدراسات  –  حوكمة استخدام الذكاء االصطناعي في العمل القضائي  ▪

 .   2021منشور مارس -جامعة القاهرة  - كلية دار العلوم–
 2018لسنة   2النظام القانوني للمسؤولية المجتمعية للشركات في االمارات:قراءة قانونية في قرار مجلس الوزراء رقم  ▪

 
جمهورية مصر  -يةجامعة المنوف-كلية الحقوق -مقبول للنشر / مجلة البحوث القانونية واالقتصادية)مجلة علمية محكمة( 

   2021العربية  /
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الشارقة الدولي   ي/مقبول للنشر /للمشاركة بفعاليات مؤتمرلمتطلبات القانونية للبنوك االسالمية الرقمية: النموذج االمارات ا
4/2020/الواقع واستشراف المستقبل  –التمويل اإلسالمي الرقمي  تحت عنوان الثالث في االقتصاد اإلسالمي  

 

 األنشطة المهنية واألكاديمية 

. التدريب المهني 1  

 االشراف على الطالب الخاضعين للتدريب في المحاكم في مساق التدريب العملي  ▪
 مستشار ملكية فكرية/االتحاد العربي للملكية الفكرية /مصر  ▪
 المحامية الناجحة /جامعة ام القرى مهارات  ▪
   التحكيم في القضايا الجمركية/الجمارك االردنية ▪
 مهارات المحامية الناجحة /جامعة ام القرى  ▪
 التحكيم في القضايا الجمركية/الجمارك االردنية  ▪
   حقوق الصحفي االلكتروني/مؤسسة دبي للصحافة ▪

. ورش العمل2  

 2020-1القانونية / عقد دورة صياغة العقود  ▪

بعنوان )تحديات الذكاء االصطناعي والملكية الفكرية (يوم   26/4/2021ندوة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية  -

2021/   4/ 26االثنين بتاريخ   

التقني   مقترح تصنيف واعادة هيكلة وظيفة  –المنظمة من محاكم دبي 2020ابتكر مع الموارد البشرية  المشاركة بمسابقة -

 القانوني ضمن سلم وظائف وزارة العدل 

مارس   40يوم الخميس ندوة بعنوان ندوة حول : الحماية القانونية للمتعاملين بالعمالت الرقمية :عملة البيتكوين نموذجا (  -

(االماراتيالعمالت الرقمية في القانون )مساق قانون المعامالت التجاريةبة مسابقة طلعلى هامش مسابقة / 2021  

المجتمعية   العربية: استخدام عقوبات الخدمة  مع منهجية التسامح في دولة االمارات ورشة بعنوان )ضوابط التعامل القانوني-

2020بمشاركة الدكتور أمين دهمش /مارس المنازعات نموذجاً  والوسائل البديلة لحل   

االعالم المسموع والمقروء والمكتوب ونشطاء االعالم   ورشة  تدريبية  افتراضية لالعالميين واالعالميات في مجال  -

الجديد بعنوان : حقوق االشخاص ذوي الهمم بين القانون الدولي و القانون االماراتي بالتعاون مع مركز االمارات الدو لي  

2021/   2/ 22بتاريخ لتاهيل وتدريب اصحاب الهمم يوم االثنين   

▪  
 

   الماجستير. اإلشراف على  3

 عمان: - إشراف على طلبة المعهد القضائي ااالردني / دبلوم المعهد القضائي ▪
 شركة المساهمة العامة",.  الاالشراف على أحد طلبة المعهد / . عنوان البحث  "حقوق المساهمين في  ▪
 االشراف على أحد طلبة المعهد/ عنوان البحث "أسناد  القرض في القانون االردني   ▪
 شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة عامة  الاالشراف على أحد طلبة المعهد/ عنوان البحث "تحول  ▪
 االشراف على أحد طلبة المعهد /عنوان البحث النظام القانوني الندماج  البنوك ▪
 الردني دراسة قانونيةالبحث مدير االستثمار في قانون أالوراق المالية ا ف على أحد طلبة المعهد /عنواناالشرا ▪
 الماجستير : النظام القانوني لصانع السوق في دولة االمارات العربية المتحدة   رسالة عنوان  ▪

17/11/2019اكاديمية شرطة دبي د الصبيحي/ئ د ياسين قائ )دراسة تحليلية مقارنة( اعداد الطالب: قا               

        عنوان  رسالة الماجستير : التحكيم الدولي وأثره على المستثمر األجنبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة أنموذًجا ( اعداد  

8/7/2021الجامعة االمريكية /عبدهللا الشحي  الطالب:   
 

. اإلشراف على أطروحات الدكتوراه 4  
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دراسة  -   2015لسنة   2رسالة الدكتوراة : النظام القانوني لشركة الشخص الواحد في قانون الشركات االتحادي رقم   مناقشة
7/1/2020مقارنة(اعداد الطالب: علي ناصر محمد ترفة االحبابي/اكاديمية شرطة دبي   

 
 

 
 

 عضوية الدوريات والمجالت العلمية 
 

 ال يوجد   ▪
 

 الجوائز
 الوحدة االقتصادية/مصر جائزة مجلس  ▪

  

 


