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المؤهالت العلمية:
 . 1درجة الدكتوراة ,القانون , 2017 ,الجامعة االسالمية العالمية ,ماليزيا  .عنوان الرسالة :
E-COMMERCE LAW IN PALESTINE WITH SPECIAL REFERENCE TO
APPORTIONMENT OF LIABILITIES
ن
ت
➢ تمت معادلة الشهادة في االردن وفلسطين
 . 2درجة الماجستير ,القانون  , 2007 ,جامعة النجاح الوطنية ,فلسطين.
 . 3درجة البكالوريوس ,القانون ,2005 ,جامعة النجاح الوطنية ,فلسطين

الخبرات:
اوال :العمل مدرس غير متفرغ في كلية القانون/جامعة النجاح الوطنية في الفصول التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الفصل االول لسنة 2008/2007
السنة الدراسية 2009/2008
السنة الدراسية .2012/2011
الفصل الصيفي لسنة 2012/2011
السنة الدراسية 2013/2012
الفصل الصيفي لسنة .2013/2012
الفصل الصيفي لسنة 2017/2016
الفصل االول لسنة 2018/2017
الفصل الثاني الحالي 2018/2017

المساقات التي قمت بتدريسها:
 . 1الملكية الفكرية في وسائل االعالم المسموعة والمرئية (طلبة الماجستير)
1

 . 2مقدمة في حقوق الملكية الفكرية الدولية (طلبة الماجستير)
 . 3االنترنت وقوانين المعامالت االلكترونية
 . 4مبادئ القانون التجاري و العقود التجاريه
 .2القانون التجاري /شركات وافالس 1
 , .3قانون تجاري/اوراق تجارية وعمليات البنوك 2
 .4عقود مسماة 2
 .5الملكية الفكرية
 .6عقود مستحدثة,
 .7القانون االداري 2
 .8مدخل لدراسة القانون

➢ العمل الحالي :محاضر في كلية القانون /جامعة النجاح الوطنية
➢ تحكيم رسالة الماجستير كممتحن خارجي بعنوان( :دور الوكالء في تسجيل العالمات التجارية :دراسة
قانونية وتطبيقات عملية)
➢ تحكيم رسالة ماجستير كممتحن داخلي بعنوان :تأثير قوانين الملكية الفكرية الصناعية على الصناعات
الدوائية – دراسة مقارنة.
❖ محامي مزاول منذ عام 2007
ثانيا :اعطاء مجموعة من الدورات التدريبية في القانون في المواضيع التالية:
اسم الدورة
1. legal translation skills
formulation and legislation
2. Drafting Enforceable Contracts
Conditions: Project Contracts
3. Proficiency in Legal Research
.5
.6
.7
.8
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4. Drafting Contracts.
االصول الفنية في صياغة المذكرات
القانونية والتفسير القانوني
المنهج المتكامل ألصول التحقيقات
االدارية واعداد المذكرات القانونية
تطـويـر وتـنميـة فــنـــون
االســـتشـــارات الــقـــانــونــيـــة
حقوق اإلنسان في مجال التحقيق
والمحاكمة
المشكالت القانونية وأساليب تالفيها

 . 10األسس القانونية إلعداد العقود

اسم الجهة المنظمة

المكان

 International Malaysianكوااللمبور
)Training Center (IMTC
 British Training Centerكوااللمبور
Consultancy & Development
 International Malaysianكوااللمبور
)Training Center (IMTC
 The advance style for trainingكوااللمبور
 International Training Instituteكوااللمبور
كوااللمبور
 Human Focus Training,كوااللمبور
Consulting, Solution
 British Training Centerكوااللمبور
Consultancy & Development
 International Trainingكوااللمبور
Insttitute
 International Trainingكوااللمبور
Insttitute
 The advance style for trainingجاكرتا
2

اللغة
English
English
English
English
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية

. 11
. 12
. 13
. 14
. 15
. 16
. 17
. 18
. 19
. 20
. 21
. 22
. 23

اعداد وصياغة العقود وادارة
المناقصات
اصول التحقيق الجنائي ومهاراته
اعداد مستشار قانوني
فنون ومهارات اجراءات التقاضي
والدفاع امام المحاكم
القضايا والمخالفات االدارية وانظمتها
المهارات المتقدمة في التفسير والتحليل
القانوني وكتابة المذكرات
الجوانب القانونية في اداره الموارد
البشرية وشؤون الموظفين
صياغة النظم واللوائح القانونية وفقا
لمتطلبات الحكومة االلكترونية
الرقابة على تنفيذ االنظمة واللوائح
القانونية
األساليب الحديثة في التحقيقات اإلدارية
وضوابط الفساد االداري والمالي
تنمية وصقل الملكات القانونية لفهم
النصوص وممارسة الشؤون القانونية
والقضائية
الجوانب القانونية في مجال التحقيقات
وتوقيع الجزاءات بتاريخ -25 :
.2015/10/27
الجوانب القانونية في مجال التحقيقات
وتوقيع الجزاءات بتاريخ -1:
2015/11/3

 (International Malaysianكوااللمبور
(Training Center (IMTC
 United Academy for Trainingكوااللمبور
 Arabic Academy Middle Eastكوااللمبور
 European Business Center forكوااللمبور
Training & Development
 The advance style for trainingكوااللمبور
 International Malaysianكوااللمبور
(Training Center (IMTC
 Cambridge for Developmentكوااللمبور
and Consultations
 International Training Instituteكوااللمبور

العربية
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية
العربية

 International Malaysianكوااللمبور
(Training Center (IMTC
 International Training Instituteكوااللمبور

العربية

كوااللمبور

العربية

 European Business Center forجاكرتا
Training & Development

العربية

 European Business Center forجاكرتا
Training & Development

العربية

األبحاث المنشورة
1. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 8, Issue 4 (Dec 2015) (ISSN
2289-1552. The title of my paper (CLOUD COMPUTING IN E-COMMERCE IN
PALESTINE: LEGAL ISSUES AND CHALLENGES).
2. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law Vol. 9, April 2016
(ISSN 2289-1560). The title of my paper (DISPUTE RESOLUTION IN ETRANSACTION IN PALESTINE).

الدورات والندوات التي شاركت فيها:
 . 1دراسة اللغة االنجليزية لمدة سنة في معهد اللغة االنجليزية في الجامعة العالمية االسالمية /ماليزيا وحصلت على
درجة 7 :في امتحان (.)E P T

3

 وحتى2010 /01/04  دورات للغة االنجليزية في المعهد البريطاني في ماليزيا منذ تاريخ3  انهيت. 2
. ومنحت شهادات بذلك2010/02/23
 سويسرا بتاريخ/) في جنيفW I P O (  دورة في حقوق الملكية الفكرية في منظمة االمم المتحدة للملكية الفكرية. 3
.2005/05/27-23

المؤتمرات
1. Global Islamic Marketing Conference that held in Hotel Park Rotana Abu Dhabi, Abu
Dhabi, UAE, January 17-18, 2012. The title of my paper (Apportionment of Liability in
the Electronic Commerce in Arab Countries: A Literature Review (in Englis h
language). My paper was published in the conference proceedings both in book and in CD.
2. KLIBEL8. the 9th Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference
that held in Hotel Putra, Kuala Lumpur, Malaysia, December 12 – 13, 2015.
➢ The title of my paper (CLOUD COMPUTING IN E-COMMERCE IN
PALESTINE: LEGAL ISSUES AND CHALLENGES) My paper is published
in the conference proceedings both in book and in CD
3. KLIBEL9 the 9th Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference
that held in Hotel Putra, Kuala Lumpur, Malaysia, APRIL 16 – 17 2016.
➢ The title of my paper (DISPUTE RESOLUTION IN E-TRANSACTION IN
PALESTINE) My paper is published in the conference proceedings both in book
and in CD.

اللغات
محادثة
ممتاز
جيد جدا

كتابة
ممتاز
جيد جدا

قراءة
ممتاز
جيد جدا
4

اللغة
العربية
اإلنجليزية

المعرفون:
 . 1د .سوني ذو الهدى  /الجامعة اإلسالمية العالمية  /ماليزيا .
جوال0060163409006 :
ايميلsonny@iium.edu.my :
 . 2د .أمجد حسان/كلية القانون .جامعة النجاح الوطنية /نابلس /فلسطين.
جوال0597303036 :
ايميلAlmajd742002@yahoo.com :
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