السيرة الذاتية

لألستاذ الدكتور أحمد إبراهيم عبد التواب

أستاذ قانون المرافعات المساعد بكمية الحقوق – جامعة القاهرة

المستشار القانوني بوزارة شئون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
والمحكم والموفق لدى مركز أبوظبي لمتوفيق والتحكيم التحكيم التجاري
ومركز التحكيم التجاري لدول مجمس التعاون لدول الخميج العربية

الحالة المدنية والعائمية:
االسم والمقب :أحمد إبراهيم عبد التواب.
تاريخ ومحل الميالد1971/2/11 :م الجيزة – جمهورية مصر العربية.
الحالة العائمية :متزوج.
العنوان:
بدولة اإلمارات :أبوظبي  ،شارع خميفة بناية اميرال تور شقة 1555
تميفون 522224561-526215457-5554384527 :
فاكس5597126666226-5597126655595 :
البريد اإللكترونيahmed1971_11@yahoo.com:
مصر 4 :شارع عمر المختار بعد المريوطية –فيصل  -الهرم
تميفون 5237419258-51147779588 :

المؤهالت الدراسية:
 حاصللل عمللن ليسللانس الحقللوح مللن كميللة الحقللوح بجامعللة القللاهرة ،دور مللايو ،1993بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
 حاصللل عمللن الترتيللب ابول بللدبموم الد ارسللات العميللا فللي القللانون الخللاص مللنكمية الحقوح بجامعة القاهرة ،دور أكتوبر .1994
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الدرسلات العميلا فلي القلانون العلام ملن كميلة
 حاصل عملن الترتيلب ابول بلدبموم االحقوح بجامعة القاهرة ،دور أكتوبر .1995
 حاصللل عمللن درجللة الللدكتوراو فللي اللانون المرافعللات مللن كميللة الحقللوح بجامعللةالقللاهرة ،بتللاريخ  4ينللاير  ،2556بتقللدير جيللد جللدا ،وكللان مو"للوع الرسللالة
النظريللة العامللة لمتعسللف فللي اسللتعمال الحللح اإلج ارئللي د ارسللة تيصلليمية مقارنللة
في اانون المرافعات المصري والفرنسي.
 را للي لوظيف للة أس للتاق مس للاعد بقس للم المرافع للات بكمي للة الحق للوح –جامع للة الق للاهرةبتاريخ  29يوليو 2513
التدرج الوظيفي والخبرات:
 معيد بقسم اانون المرافعات بكمية الحقوح جامعة القاهرة من  27ينلاير 1993إلن  3مارس 1996م.
 م للدرس مس للاعد بقس للم ا للانون المرافع للات بكمي للة الحق للوح جامع للة الق للاهرة م للن 3مارس  1996إلن  4يناير 2556م.
 مللدرس بقسللم اللانون المرافعللات بكميللة الحقللوح جامعللة القللاهرة اعتبللا ار مللن 22فبراير 2556
 أسللتاق مسللاعد بقسللم المرافعللات بكميللة الحقللوح –جامعللة القللاهرة اعتبللا ار مللن 29يوليو 2513
 مستشار اانوني بإدارة الشئون القانونية بو ازرة الداخميلة لدوللة اإلملارات العربيلةالمتحدة ،وقلك اعتبا ار من  5يونيو 2556م حتن  12أبريل .2559
 خبير ا"ائي بإدارة الشئون الق"ائية بو ازرة شئؤون الرئاسة لدولة اإلماراتالعربية المتحدة اعتبا ار من  13أبريل  2559حتن 2515 / 3 / 16
 خبير ا"ائي بإدارة الشؤون القانونية بو ازرة شؤون الرئاسة لدولة اإلماراتالعربية المتحدة من  2515 / 53 / 17حتن 2516/6/ 35
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 مستشار اانوني بمكتب الشؤون القانونية بو ازرة شؤون الرئاسة ابتداء من /1 2516 / 7حتن االن
 محكل للم معتمل للد لل للدا مركل للز التحكل لليم التجل للاري الل للدولي لل للدول مجمل للس التعل للاونالخميجي لدول الخميج العربية
 محكم وموفح معتمد لدا مركز ابوظبي لمتوفيح والتحكيم التجاريالمقاالت
 مقللال عللن شللروط اسللتحقاح عللالوة بللدل السللكن لمنتسللبي اللوة الشللرطة وابمللنب للو ازرة الداخمي للة اإلماراتي للة ،منش للور بمجم للة الش للرطة اإلماراتي للة ع للدد أ س للطس
.2556
 مقل لال ع للن الدي للة والتع للويض ف للي ا للانون العقوب للات اإلم للاراتي ،منش للور بمجم للةالشرطة اإلماراتية عدد سبتمبر .2556
 مقل للال عل للن سل للقوط المخالفل للة المسل للمكية بالتقل للادم ،مجمل للة الشل للرطة عل للدد فب اريل للر.2557
 مقللال عللن مخالفللة التلليخير فللي اإلدالء بالبيانللات مجمللة الشللرطة عللدد نللوفمبر2557
 مقال علن نظلام اا"لي تنفيلق العقوبلات فلي التشلريعات الحديملة ،منشلور بمجملةالشرطة أو  999عدد مارس 2559
قائمة األبحاث والكتب:
 بحللث بعنلوان ابمللر اإليجللابي والسللمبي التفللاح التحكلليم بحللث محكللم ومقبللوللمنشللر بمجمللة القللانون واالاتصللاد الصللادر عللن كميللة الحقللوح –جامعللة القللاهرة،
ومنشور بدار النه"ة العربية 2513
 بحث بعنوان الدفوع المتعمقة باتفاح التحكيم دراسة في "لوء الفقلو والق"لاءفللي اللانون التحكلليم المصللري والقللانون الفرنسللي الجديللد الصللادر بالمرسللوم راللم
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 48-2511بت للاريخ  13ين للاير  ،2511وا للانون اإلجل لراءات المدني للة اإلم للاراتي
واوانين وأنظمة التحكيم المقارنة ،دار النه"ة العربية 2513
 بحلث بعنلوان اتفلاح التحكليم ،مفهوملو ،وأركانلو وشلروطو ،ونطاالو د ارسلة فللي" للوء الفق للو والق" للاء ف للي ا للانون التحك لليم المص للري والق للانون الفرنس للي الجدي للد
الص ل ل للادر بالمرس ل ل للوم را ل ل للم  48-2511بت ل ل للاريخ  13ين ل ل للاير  ،2511وا ل ل للانون
اإلج لراءات المدنيللة اإلمللاراتي وا لوانين وأنظمللة التحكلليم المقارنللة ،دار النه"للة
العربية .2513
 بحث بعنوان طبيعة التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول ابوراح الماليلةوالسللمع بدولللة اإلمللارات العربيللة المتحللدة طبقللا لقلرار مجمللس إدارة الهيئللة راللم 1
لس للنة  2551والمعل لدل بقل لرار رئ لليس الهيئ للة را للم  / 35ولس للنة – 2558د ارس للة
مقارن للة عم للن " للوء أراء الفق للو وأحك للام الق" للاء المحم للي إلم للارة أب للوظبي ،دار
النه"ة العربية .2513
 بحللث بعن لوان صللور اتفللاح التحكلليم واسللتقاللو بحللث محكللم ومنشللور بمجمللةابمن والقلانون العلدد ابول ينلاير  ،2558والد أعيلد تحديملو فلي "لوء القلانون
الفرنسي الجديد الصلادر بالمرسلوم رالم  48-2511بتلاريخ  13ينلاير ،2511
واانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي واوانين وأنظمة التحكيم المقارنة .2513
 بحث بعنوان خصوصليات التقا"لي فلي تسلوية منازعلات العملل الفردية مقلدملندوة إ"لاءات عملن الانون العملل االتحلادي رالم  8لسلنة  1984التلي نظمتهلا
كميللة القللانون –جامعللة اإلمللارات فللي الفتلرة مللن  25- 24نللوفمبر  ،2558واللد
أعيد تحديث هلقا البحلث ،وهلو محكلم ومقبلول لمنشلر بمجملة القلانون واالاتصلاد
الصللادرة عللن كميللة الحقللوح –جامعللة القللاهرة  ،2513ومنشللور بللدار النه"للة
العربية .2513
 بحل للث بعن ل لوان الل للدفع بوجل للود اتفل للاح التحكل لليم فل للي ال للانون المرافعل للات القطل للريوالمق للارن بح للث محك للم ومنش للور بالمجم للة القانوني للة والق" للائية الص للادرة ع للن
مركز الدراسات القانونية والق"ائية بو ازرة العلدل القطريلة العلدد ابول والملاني-
السللنة المانيللة  ،2558واللد أعيللد تحللديث عمللن "للوء القللانون الفرنسللي الجديللد
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الص ل ل للادر بالمرس ل ل للوم را ل ل للم  48-2511بت ل ل للاريخ  13ين ل ل للاير  ،2511وال ل ل لانون
اإلجراءات المدنية اإلماراتي واوانين وأنظمة التحكيم المقارنة .2513
 بحللث بعن لوان المخالفللات المسللمكية لمنتسللبي اللوة الشللرطة وابمللن بحللث ايللدالنشر بمجمة الفكر الشرطي عدد أبريل 2559
 بحلث بعنلوان المفاو"لة فللي تسلوية منازعلات العملل د ارسللة فلي الانون العملللاإلم للاراتي والمق للارن ،منش للور بمجم للة العدال للة الص للادرة ع للن و ازرة الع للدل لدول للة
اإلمارات العربية المتحدة عدد أبريل 2559
 بحللث محكللم بعن لوان طبيعللة التحكلليم فللي سللوح ابوراح الماليللة والسللمع لدولللةاإلمللارات العربيللة المتحللدة منشللور بمجمللة الحللح بجمعيللة الحقللوايين العللدد 12
لع للام  ،2558ومنش للور " للمن أعم للال م للؤتمر جامع للة اإلم للارات ف للي التحك لليم
والقي عقد في الفترة من  35 – 28أبريل .2558
 بحللث بعنلوان اتفللاح التحكلليم والللدفوع المتعمقللة بللو د ارسللة مقارنللة دار النه"للةالعربية 2558
-

النظرية العامة لمحح اإلجرائي  ،د ارسلة تيصليمية مقارنلة فلي الانون المرافعلات
المصري والفرنسي ،دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع 2558

-

اإلسللاءة فللي إج لراءات التقا"للي والتنفيللق د ارسللة تيصلليمية مقارنللة فللي اللانون
المرافعات المصري والفرنسي ،دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع 2558

 بح للث بعنل لوان أم للر اتف للاح التحك لليم عم للن الحق للوح وال للدعاوي منش للور بمجم للةالعدالللة الصللادرة عللن و ازرة العللدل لللدول اإلمللارات العربيللة المتحللدة عللدد يوليللو
/أ سطس 2558
 بح للث بعنل لوان ال للدفع بع للدم االختص للاص أم للام هيئ للة التحك لليم د ارس للة مقارن للةمنشور بمجمة العدالة الصادرة عن و ازرة العدل لدولة اإلملارات العربيلة المتحلدة
عدد أكتوبر 2558
 بحللث بعنلوان بطللالن شللرط التحكلليم فللي عقللود التلليمين المطبوعللة بحللث محكللممجم للة الحل للح الصل للادرة ع للن جمعيل للة الحقل للوايين ،الع للدد المالل للث عشل للر سل للبتمبر
2558
5

-

أصل للول البحل للث العممل للي فل للي عمل للم القل للانون د ارسل للة فل للي أصل للول ومفتر"ل للات
ومن ل للاهج وأس ل للاليب البح ل للث العمم ل للي ،دار النه" ل للة العربي ل للة ،الق ل للاهرة ،الطبع ل للة
ابولن2556 ،م ،الطبعة المانية دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع .2558

 بحللث بعن لوان مفهللوم المنازعللة المسللتعجمة فللي التنفيللق الجبللري منشللور بمجمللةالعدالللة الصللادرة عللن و ازرة العللدل بدولللة االمللارات العربيللة المتحللدة عللدد أبريللل
2557
 بحلث بعنلوان الحلح فللي المعلاش التقاعللدي لمعسلكريين ونطللاح تطبيلح المرسللومبقللانون راللم  8لسللنة  ،1984مقللدم لنللدوة المعاشللات لمعسللكريين بللو ازرة الداخميللة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة في  5– 4يونيو .2557
-

المنازع للات الواتي للة المس للتعجمة) ف للي التنفي للق الجب للري باالش للتراك م للع ابس للتاق
الللدكتور أسللامة أحمللد شللواي المميجللي ،بحللث مقللدم لممللؤتمر السللنوي السللادس
التحاد كميات الحقوح العربيلة المنعقلدة بالقلاهرة فلي الفتلرة ملن  22 – 25ملايو
.2556

 النظرية العامة لمتعسف في اسلتعمال الحلح اإلج ارئلي  ،د ارسلة تيصليمية مقارنلةفي اانون المرافعات المصري والفرنسي ،دار النه"ة العربية ،القلاهرة ،الطبعلة
ابولن2556 ،م.
 واللف تنفيللق ابحك للام أمللام محكم للة الطعللن ،بح للث مقللدم لمحص للول عمللن دبم للومالق للانون الخ للاص بكمي للة الحق للوح جامع للة الق للاهرة ف للي الع للام الد ارس للي – 1993
1994م.
 المركللز القللانوني لمملرأة فللي الشلريعة اإلسللالمية والقللانون الرومللاني ،بحللث مقللدملمحص للول عم للن دبم للوم الق للانون الع للام بكمي للة الحق للوح جامع للة الق للاهرة ف للي الع للام
الجامعي 1995-1994م.
 التطبيقللات العمميللة لقللانون المرافعللات ،واللد صللدرت الطبعللة ابولللن منللو س للنة ،1997وأعيد طباعتو أكمر من مرة.
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 التطبيقللات العمميللة فللي التنفيللق الجبللري ،واللد صللدرت الطبعللة ابولللن منللو سللنة ،1997وأعيد طباعتو أكمر من مرة.

اائمة المؤلفات:
 النظرية العامة لمتعسف في اسلتعمال الحلح اإلج ارئلي  ،د ارسلة تيصليمية مقارنلةفي اانون المرافعات المصري والفرنسي ،دار النه"ة العربية ،القلاهرة ،الطبعلة
ابولن2556 ،م.
-

أصل للول البحل للث العممل للي فل للي عمل للم القل للانون د ارسل للة فل للي أصل للول ومفتر"ل للات
ومن ل للاهج وأس ل للاليب البح ل للث العمم ل للي ،دار النه" ل للة العربي ل للة ،الق ل للاهرة ،الطبع ل للة
ابولن2556 ،م ،الطبعة المانية دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع 2558

-

النظرية العامة لمحح اإلجرائي  ،د ارسلة تيصليمية مقارنلة فلي الانون المرافعلات
المصري والفرنسي ،دار الجامعة الجديدة 2558

-

اإلسللاءة فللي إج لراءات التقا"للي والتنفيللق د ارسللة تيصلليمية مقارنللة فللي اللانون
المرافعات المصري والفرنسي ،دار الجامعة الجديدة 2558

 الوسيط في شرح اانون الشرطة وابمن لدولة اإلمارات العربيلة المتحلدة كميلةالشللرطة أب للوظبي  ،2559باالشللتراك م للع المقللدم ال للدكتور جمللال س لليف ف للارس
والمقدم الدكتور ناصر البكر ،ويدرس حاليا من "من مسااات كمية الشرطة.
خبرات تدريسية:
 تل للدريس الجانل للب التطبيقل للي أو العممل للي لقل للانون المرافعل للات المدنيل للة والتجاريل للة،لطالب الفراة المالملة بكميلة الحقلوح جامعلة القلاهرة ،اعتبلا ار ملن العلام الجلامعي
 1997 /1996إل ل للن الع ل للام الج ل للامعي 2556/2555مباس ل للتمناء ع ل للام 2551
و2552
 تللدريس مللادة مصللادر وأسللاليب البحللث القللانوني لطللالب الفراللة ابولللن بكميللةالحقوح جامعة القاهرة ،في العام الدراسي 2556/2555م.
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 ت ل للدريس مس ل للاح مب ل للادئ ا ل للانون المع ل للامالت التجاري ل للة بجامع ل للة الع ل للين لمعم ل للوموالتكنولوجيا العام 2558- 2557
 شللارك فللي إلقللاء العديللد مللن المحا" لرات والللدورات التدريبيللة بمعهللد الد ارسللاتالق"ائية التابع لدائرة الق"اء في الفترة ملن أكتلوبر حتلن ملارس  ،2515منهلا
دورة في تسوية منازعات العمل ودورة في التحكيم كوسيمة لحل المنازعات.
خبرات قانونية:
 العمللل فللي مجللال المحامللاة واالستشللارات القانونيللة عمللن وجللو االسللتمرار اعتبللا ارمن تاريخ الحصول عمن ليسانس الحقوح سنة  1993وحتن.2556- 6-5
 العمللل فللي تللدريس التطبيقللات العمميللة فللي اللانون الم ارفعللات المدنيللة والتجاريللةبكمي ل ل للة الحق ل ل للوح –جامع ل ل للة الق ل ل للاهرة ع ل ل للام  1997و 1998و 1999و2552
و 2553و 2554و 2555و2556
 مستشللار اللانوني بللو ازرة الداخميللة فللي دولللة اإلمللارات العربيللة المتحللدة ،بموجللبالق لرار الللوزاري راللم  298لسللنة 2556م فللي الفت لرة مللن  5يونيللو  2556حتللن
 12أبري للل  ،2559حي للث ش للارك ف للي إع للداد العدي للد م للن مش للروعات القل لوانين
والموائح والق اررات
 خبير ا"ائي بو ازرة شؤون الرئاسة لدولة اإلملارات العربيلة المتحلدة اعتبلا ار ملن 13أبريل  2559حتن تاريخو
 شارك بيبحاث في العديد من الملؤتمرات والنلدوات العمميلة عملن مسلتوا جامعلةالقاهرة وو ازرة الداخمية وجامعة اإلمارات بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 ش للارك ف للي ع" للوية المجن للة المش للكمة بقل لرار س للمو نائ للب رئ لليس ال للوزراء ووزي للرالداخميللة راللم  655لسللنة  2558فللي إعللداد مشللروع اللانون أمللن المنافللق البريللة
والبحريل للة والجويل للة ،كمل للا شل للارك فل للي إعل للداد ومراجعل للة الئحل للة الد ارسل للة والئحل للة
الجل لزاءات بكمي للة الش للرطة الص للادرتين ب للالقرارين ال للو ازريين رامل لي  595و591
لسنة .2557
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 عمللل مممللل و ازرة الداخميللة بللو ازرة العللدل كع"للو فللي المجنللة الق"للائية المشللكمةبموج للب الم للادة  329م للن ا للانون اإلجل لراءات المدني للة را للم  11لس للنة ،1992
بموجب الكتاب رام  1583 /2/1بتاريخ  2557/5/9حتن أول يناير 2559
 ش للارك ف للي إع للداد ومراجع للة مش للروع الالئح للة التنفيقي للة لق للانون ش للركات ابم للنالخاصة رام  23لسنة  2556الصادرة بالقرار الوزاري رام 557لسنة 2558
 شل للارك فل للي مراجعل للة اواعل للداد مشل للروع القل للانون الخل للاص بالمؤسسل للات العقابيل للةواإلصالحية
 ش للارك ف للي مراجع للة مش للروع ا للانون الش للرطة وابم للن ب للو ازرة الداخمي للة والهيك لللالتنظيمي لمو ازرة
 ش ل للارك ف ل للي مراجع ل للة اواع ل للداد مش ل للروع الق ل للانون الخ ل للاص بالعمال ل للة المنزلي ل للة أوالمساعدة
 شارك فلي مراجعلة مشلروع المرسلوم بقلانون الخلاص باعتملاد الحسلاب الختلاميحت للن  2558 / 12 / 31ومش للروعات القل لوانين الخاص للة بالحس للاب الخت للامي
الالحقة عميو.
 شارك في مراجعة مشروعات المراسيم بلالقوانين الخاصلة بلاإلجراءات والمحلاكموالعقوبات العسكرية المقدمة من القيادة العامة لمقوات المسمحة.
 ش ل للارك ف ل للي إع ل للداد ومراجع ل للة مش ل للروعات القل ل لوانين المتعمق ل للة بالهيئ ل للة الوطني ل للةلممؤهالت والتعميم التقني والفني
 شارك في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين المتعمقة بتعلديل الانون المخلدراتواإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات
 ش للارك ف للي مراجع للة الالئح للة التنفيقي للة لممرس للوم بق للانون را للم  11لس للنة 2558بشين الموارد البشرية
 شللارك فللي مراجعللة مشللروع القللانون الخللاص برعايللة ابطفللال مجهللولي النسللبومشروع تعديل اانون المنشآت العقابية
 يشللارك بصللفة دائمللة فللي مراجعللة الق ل اررات والم ارسلليم واالتفاايللات ومشللروعاتالقوانين التي تعرض عمن مجمس الوزراء
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 خبيللر ا"للائي بللإدارة الشللئون الق"للائية بللو ازرة شللئون الرئاسللة لدولللة اإلمللاراتالعربية المتحدة اعتبا ار من  13أبريل 2559
 شارك فلي مراجعلة مشلروع المرسلوم بقلانون الخلاص باعتملاد الحسلاب الختلاميحتن  31لسنة 2558
 شللارك فللي مراجعللة مشللروعات الم ارسلليم بقلوانين الخاصللة وبالمحللاكم والعقوبللاتواإلجراءات العسكرية المقدمة من القيادة العامة لمقوات المسمحة
أنشطة إدارية:
 المشللاركة فللي فريللح عمللل اإلش لراف عمللن مركللز البحللوث والد ارسللات القانونيللةبكمي للة الحق للوح جامع للة الق للاهرة م للن س للنة  1997إل للن س للنة 1999م .وا للد ا للام
المركز في هقو الفترة بتنظليم العديلد ملن النلدوات فلي مجلاالت حقلوح اإلنسلان،
والتحكل لليم ،والم ل لواد المدنيل للة والتجاريل للة ،ومسل للائل ابح ل لوال الشخصل للية ،ودخل للول
اوااامة ابجانب.
 ع"و في الجمعية العممية المصلرية لقلانون المرافعلات منلق علام  1996وحتلناآلن.
 المشاركة في فريلح عملل اإلشلراف العمملي واإلداري عملن مطبعلة كميلة الحقلوحجامعة القاهرة اعتبا ار من سنة  2551وحتن اآلن.
 المشاركة في العديد من لجان اتحاد الطالب بكمية الحقوح جامعة القلاهرة ممللالمجنة المقافية والمجنة الريا"ية.
 المشللاركة فللي اإلش لراف عمللن الخطللة التدريبيللة والتيهيللل ونشللر المقافللة القانونيللةبو ازرة الداخمية
 المشاركة في إعداد العديد من الفتاوا والمبادئ المتعمقة بالعمل بو ازرة الداخمية اإلش لراف عمللن نللدوة معاشللات ومكافللآت التقاعللد لمعسللكريين التللي عقللدت بللو ازرةالداخميل للة فل للي  5-4يونيل للو  ،2557ونل للدوة المسل للاهمة المجتمعيل للة فل للي تحقيل للح
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العدالل للة الجنائيل للة والتل للي نظمتهل للا و ازرة الداخميل للة مل للع القيل للادة العامل للة لشل للرطة
أبوظبي في الفترة من  2-1أبريل 2558
 المشللاركة ف للي إعللداد العدي للد مللن مش للاريع الق لوانين والمل لوائح والق ل اررات المتعمق للةبالعمللل بللو ازرة الداخميللة وو ازرة شللئون الرئاسللة اوابللداء اللرأي والفتللوا فللي المسللائل
القانونية المتعمقة بها
 اإلشل لراف عم للن برن للامج الموس للم المق للافي ل للو ازرة ش للئون الرئاس للة ع للام -25592515
الندوات والمؤتمرات
 المشاركة ببحث مع ابستاق الدكتور أسامة أحمد شواي المميجلي ،فلي الملؤتمرالسللنوي التحللاد كميللات الحقللوح العربيللة الللقي عقللد فللي القللاهرة فللي الفت لرة مللن
 23-21مل ل للايو  2556ببحل ل للث بعن ل ل لوان المنازعل ل للات المسل ل للتعجمة فل ل للي التنفيل ل للق
الجبري .
 المشاركة في ندوة الانون المعاشلات العسلكرية التلي عقلدت بلو ازرة الداخميلة فليالفتل لرة م للن  4-3يوني للو  2557ببح للث بعنل لوان الح للح ف للي المع للاش التقاع للدي
لمعسكريين ونطاح تطبيح المرسوم بقانون رام  8لسنة . 1984
 المش للاركة ف للي المجن للة العممي للة لن للدوة المس للاهمة المجتمعي للة ف للي إاام للة العدال للةالجنائية والتي عقدت بو ازرة الداخمية لدولة اإلمارات العربيلة المتحلدة فلي الفتلرة
من  2-1أبريل 2558
 المشاركة في ملؤتمر جامعلة اإلملارات فلي التحكليم التجلاري اللدولي واللقي عقلدفللي مركللز البحللوث والد ارسللات االسللتيراتيجية أبللو ظبللي فللي الفتلرة مللن 35-28
أبريللل  2558ببحللث بعن لوان طبيعللة التحكلليم فللي سللوح ابوراح الماليللة لدولللة
اإلمارات العربية المتحدة .
 ع"للو المجنللة العمميللة لنللدوة دور ابمللن فللي ترس ليخ الهويللة الوطنيللة والتلليعقدت بالقيادة العامة في شرطة أبو ظبي  26-25نوفمبر 2558
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 المشللاركة ببحللث بعن لوان خصوصلليات التقا"للي فللي تسللوية منازعللات العملللوفقا لقانون العمل اإلماراتي والمقارن  ،فلي نلدوة إ"لاءات عملن الانون العملل
االتحللادي لدولللة اإلمللارات العربيللة المتحللدة والتللي التللي نظمتهللا كميللة القللانون
بجامع للة اإلم للارات ،بعنل لوان س للتعقد بجامع للة اإلم للارات ف للي الفتل لرة م للن 25-24
نوفمبر 2558
 ع"و في لجنة الموائح وابنظمة التلي تعلرض عملن معلالي ابملين العلام للو ازرةشل للؤون الرئاسل للة المشل للكمة بق ل لرار مل للن ابمل للين العل للام لمل للو ازرة اعتبل للا ار مل للن يوني ل لو
.2511
الدورات:
 دورة في إعداد المعمم الجامعي من مركز التعميم المستمر بجامعة القاهرة2553
 دورة في االتصال الفعال من مركز التعميم المستمر بجامعة القاهرة 2557 دورة في اانون تنظيم الجامعات من مركز التعميم المستمر بجامعة القاهرة2557
 الشهادة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  ICDLمن مركز التعميم المستمرجامعة اإلمارات.
لغات ومعارف:
 اإلجادة التامة لمغة العربية اراءة وكتابة ومحادمة. إجادة المغة الفرنسية اراءة وكتابة) حيث سافرت لمدة عامين إلن فرنسا لجملعالم للادة العممي للة واالط للالع عم للن الم ارج للع الفقهي للة والق" للائية لمق للانون الفرنس للي،
وقلك اعتبا ار من  15أكتوبر  1999إلن  14أكتوبر 2551م.
 إجللادة المغللة اإلنجميزيللة ا لراءة –وكتابللة) باعتبارهللا المغللة ابجنبيللة ابولللن فلليمراحل الدراسة المختمفة.
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 معرفللة فنللون الحاسللب اآللللي واسللتخدام شللبكة اإلنترنللت ،حاصللل عمللن الشللهادةالدوليل للة لقيل للادة الحاسل للب اآللل للي ICDLمل للن مركل للز التعمل لليم المسل للتمر بجامعل للة
اإلمارات
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