دولة اإلمارات العربية
المتحدة
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــــــــــ
اســم الدولــــة :

دولة اإلمارات العربية المتحــدة

االســم بالكامـــل :

عبد الرحيم يوسف العوضي

مكان وتاريخ الميالد :

اإلمارات العربية المتحدة  /الشارقة 7591 /

الوظيفة الحالية :

وكيل وزير العدل المساعد لشؤون التعاون الدولي
والتخطيط.
المحام العام للنيابة العامة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
 درجة البكالوريوس في القانون من كلية القانونجامعة القاهرة
 درجة الماجستير في القانون من كلية القانون/جامعة جورجيا في الواليات المتحدة األمريكية.
 المحكمة الجنائية الدولية التكامل ومدى حجية أحكامالقضاء الوطني /ندوة جامعة الدول العربية حول
آثار التصديق واالنضمام إلى النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية على االلتزامات القانونية
والتشريعات الوطنية في الدول العربية 4-3
فبراير.2002
 آثار التصديق على نظام روما األساسي للمحكمةالجنائية الدولية بين متطلبات التكامل وقواعد
التعاون /المجلة العربية للفقه والقضاء العدد
الثالثون /أكتوبر .2004
 مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي/التصديق على نظام روما األساسي نموذجا (ندوة
السياسة الجنائية في الوطن العربي – المغرب 22
أبريل .)2002
 العربيــة اإلنجليزيةدولة االمارات العربية المتحدة – أبو ظبي -وزارة
العدل ص.ب220 :
هاتف0051722525215 :
فاكس0051722274557 :

الوظائف السابقـــة
المؤهالت العلميــة :

البحـوث :

اللغات :
العنوان :
تليفون  /فاكس
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اســم الدولــــة :

استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــــــ
دولة اإلمارات العربية المتحــدة

االســم بالكامـــل :

عبد الوهاب عبدول

مكان وتاريخ الميالد :

اإلمارات العربية المتحدة  /عجمان 0590 /

الوظيفة الحالية :

رئيس المحكمة االتحادية العليا لدولة االمارات العربية
المتحدة.
رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة االتحادية العليا لدولة
االمارات العربية المتحدة.
 ليسانس حقوق من جامعة اإلسكندرية. دبلوم الدراسات العليا في القانون العام شهادة علمالسياسة – أكتوبر  - 7521كلية العلوم القانونية
واالقتصادية في االجتماعية جامعة محمد الخامس
الرباط.
 دبلوم الدراسات العليا في القانون العام شهادةالعالقات الدولية – أكتوبر  – 7522كلية العلوم
القانونية واالقتصادية في االجتماعية – جامعة
محمد الخامس – الرباط.
 دبلوم الدراسات العليا في القانون العام (ماجستير)يناير  7552كلية العلوم القانونية واالقتصادية في
االجتماعية – جامعة محمد الخامس – الرباط.
* رسالة ماجستير
* الجزر العربية الثالث في الخليج العربي ومدى
مشروعية التغيرات الناتجة عن استخدام القوة –
مركز الدراسات والوثائق في إمارة رأس الخيمة.
* تاريخ المحكمة االتحادية العليا في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
 مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في تشريعاتدولة اإلمارات العربية المتحدة /مجلة العدالة العدد
(.)40
 شروط تسليم المجرمين في ظل اتفاقيات التعاونالقضائي التي أبرمتها الدولة مع بعض الدول/
مجلة الحق والشريعة والقانون العدد (.)3
 المسؤولية الجنائية لألحداث في القانون االتحاديرقم ( )5لسنة  7512في شأن األحداث والجانحين
والمشردين /مجلة العدالة العدد (.)14

الوظائف السابقـــة
المؤهالت العلميــة :

المؤلفات

البحـوث :
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اللغات :

العربيـــة.

العنوان :
تليفون  /فاكس

دولة االمارات العربية المتحدة – أبو ظبي -وزارة
العدل ص.ب220 :
هاتف:
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــــــــــ
اســم الدولــــة :

دولة االمارات العربية المتحــدة

االســم بالكامـــل :

المستشار د .محمد محمود الكمالي

مكان وتاريخ الميالد :

 37ديسمبر  – 7529إمارة الشارقة – دولة االمارات
العربية المتحدة

الوظيفة الحالية :
الوظائف السابقـــة

المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية
وكيل نيابة – قاضي – رئيس محكمة – مفتش قضائي
أول – مدير دائرة التفتيش القضائي

المؤهالت العلميــة :
المؤلفـات :

درجة الدكتوراه في القانون
رسالة دكتوراه  /تطور الملكية الفكرية في دولة
االمارات العربية المتحدة – جامعة اكستر  /المملكة
المتحدة.
-7العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة الشيكات
المرتجعة دون رصيد.
 -2دور العالمات التجارية في حماية المستهلك.
 -3دور القضاء في تنفيذ حقوق الملكية الفكرية.
 -4انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكيفية التصدي
لها.
 -9القضاء ودوره في تطبيق قوانين الملكية الفكرية.
 -2تجربة القضاء في إنفاذ وتطبيق قوانين الملكية
الفكرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -1المحكمة الجنائية الدولة تحاكم األفراد ال الدول.
 -2الحوالة في قانون دولة اإلمارات.
 العربيــة اإلنجليزيةمعهد التدريب والدراسات القضائية – أبو ظبي-
اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب32373 :
هاتف0051722344792 :
فاكس0051722344372 :

البحوث :

اللغات :
العنوان :
تليفون  /فاكس

استبيـــان
33

دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــــــــــ
اســم الدولــــة :

دولة اإلمارات العربية المتحــدة

االســم بالكامـــل :

األستاذ الدكتور /جاسم على سالم الشامس

مكان وتاريخ الميالد :

دبي – 7592/5/29

الوظيفة الحالية :

أستاذ القانون المدني بجامعة اإلمارات العربية – عميد
كلية الشريعة والقانون  /محام – محكم دولي

الوظائف السابقـــة

أستاذ القانون المدني بجامعة اإلمارات – مستشار
القانون بجامعة اإلمارات.

المؤهالت العلميــة :

 دكتوراه في القانون المدني 7550م أستاذ في القانون المدني 2007م خبرة في التحكيم في العقود التجارية والمدنيةوالمقاوالت.

المؤلفـات :

كتاب عقد البيع  ،نظرية القانون  ،تطرق الحق –
تفسير نصوص حقائق
لمقاول البناء والمهندسين في قانون
 الضمانالمعامالت المدنية.
المستقبلية.
 بيع االصابة بمرض المناعة المكتسبة. التعليق على اتفاقية معون الطفل /التعويض عنوفاة العامل  ..الخ
 العربيــة اإلنجليزية الفرنسيةص.ب  79997 :العين – جامعة اإلمارات العربية

البحوث :

اللغات :
العنوان :
تليفون  /فاكس

هاتف0051731943552:
متحرك00517902232030 :
فاكس0051731990299 :
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــــــــــ
اســم الدولــــة :

دولة اإلمارات العربية المتحــدة

االســم بالكامـــل :

د .عبد هللا حسن محمد

مكان وتاريخ الميالد :

اإلمارات 7594م

الوظيفة الحالية :

أستاذ مساعد – رئيس قسم المعامالت بكلية الشريعة
والقانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة

الوظائف السابقـــة
المؤهالت العلميــة :
المؤلفـات :

دكتوراه في القانون التجاري والبحري
* العمليات المصرفية في القانون القضائي – دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
Law dare Business Studies Students.

البحوث :
اللغات :

 العربيــة -اإلنجليزية

العنوان :
تليفون  /فاكس

كلية الشريعة والقانون – جامعة اإلمارات
ت – 1941200 :العين ص.ب 79997 :دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــــــــــ
اســم الدولــــة :

دولة اإلمارات العربية المتحــدة

االســم بالكامـــل :

د .محمد حسن القاسمي

مكان وتاريخ الميالد :

دبي – 7524/3/23

الوظيفة الحالية :

 أستاذ القانون الدولي العام المساعد -رئيس قسم النظم العامة والسياسة الشرعية

الوظائف السابقـــة
المؤهالت العلميــة :

 دكتوراه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ماجستير في القانون -ليسانس شريعة وقانون

المؤلفـات :
البحوث :

-

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية  :هل هي خطوة
حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي.
الوضع القانوني الدولي لسكان األراضي الفلسطينية
المحتلة.
االتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد
المرأة بين النظرية والتطبيق.
حكم محكمة العدل الدولية في النزاع القطري –
اإلماراتية
البحريني وانعكاساته على قضية
المحتلة.
العربيــة
اإلنجليزية

اللغات :

-

العنوان :
تليفون  /فاكس

ص.ب  79997 :العين
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف متحرك00517904954925 :
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــــــــــ
اســم الدولــــة :

دولة اإلمارات العربية المتحــدة

االســم بالكامـــل :

الدكتور /محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

مكان وتاريخ الميالد :

دبي – 7520/2/7م

الوظيفة الحالية :

-

مساعد عميد كلية الشريعة والقانون لشؤون البحث
العلمي.
رئيس قسم الدراسات األساسية.
رئيس تحرير مجلة الشريعة والقانون.
عضو اللجنة العليا للفتوى بدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري.
نائب رئيس مجلس رعاية العمل الديني والخيري.
عضو مجلس األوقاف والشؤون اإلسالمية.

الوظائف السابقـــة

-

المؤهالت العلميــة :

الدكتوراه في الفقه وأصوله.

الرتبة العلمية :
المؤلفـات :

أستاذ مشارك في تخصص الفقه وأصوله.
* أحكام إذن اإلنسان في الفقه اإلسالمي.
* دراسة وتحقيق كتاب " المحرر في الفقه الشافعي "
لإلمام الرافعى رحمه هللا.

البحوث :

 -7العيوب الموجبة للفسخ في النكاح.
 -2الوقف ؛ مفهومه  ،شروطه  ،أنواع  ،أحكامه.
 -3عقود اإلذعان في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون
المعامالت المدنية اإلماراتي.
 -4أحكام المسابقات المعاصرة في الفقه اإلسالمي.
 -9استثمار األوقاف في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -2موقف الشريعة اإلسالمية من إجهاض المرأة
الحامل بالجنين المشوه.
 -1حماية البيئة من التلوث في الشريعة اإلسالمية.
 -2جرائم اإلنترنت واالحتساب عليها.
 -5الظاهرة اإلجرامية ؛ عوامل السلوك اإلجرامي
وأسبابها وطرق الوقاية منها.
 -70أثر تعدد المذاهب الفقهية على وحدة األمة
اإلسالمية.
34

اللغات :
العنوان :
تليفون  /فاكس

 -77االجتهاد الفقهي ؛ آدابه وضوابطه  ،وأثره في
تعدد المذاهب الفقهية.
 -72االستثمار في موارد األوقاف وغالته.
 -73ضمان الطبيب في الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي.
 -74موقف اإلسالم من اإلرهاب.
 -79مدى سلطان الدولة في فرض الضرائب الضمان
االجتماعي وأثر ذلك في حل مشكلة الفقر.
 -72زكاة األموال المجمدة في الفقه اإلسالمي.
 -71بطاقات التخفيض.
 -72الجانب اإلنساني في حياة الشيخ زايد رحمه هللا
 العربيــةكلية الشريعة والقانون – جامعة اإلمارات العربية
المتحدة.
ص.ب 79997 :
العين – اإلمارات العربية المتحدة.
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استبيـــان
دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
ـــــــــــ
اســم الدولــــة :

دولة اإلمارات العربية المتحــدة

االســم بالكامـــل :

د .محمد عبد هللا محمد الركني

مكان وتاريخ الميالد :

دبي – 7522/5/22

الوظيفة الحالية :
الوظائف السابقـــة

أستاذ مشارك – كلية الشريعة والقانون  /جامعة
اإلمارات العربية المتحدة.
----------------

المؤهالت العلميــة :

دكتوراه قانون دستوري

المؤلفـات :

----------------

البحوث :
اللغات :

( )1أبحاث علمية محكمة منشورة.
 العربيــة -اإلنجليزية

العنوان :
تليفون  /فاكس

ص.ب 20432 :
دبي – اإلمارات العربية المتحدة
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