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 .M1 ،2056البخاري 

المؤتمر "، Les contrôles de lancement des objets spatiaux"ضوابط إطالق األتجسام الفضائية )باللغة الفرنسية(  .1
 .2051فبراير  21-22كلية القانون، تجامعة الشارقة، الدولي"قضايا معاصرة في القانونين التجوي والفضائي"، 

 الكتب المنشورة:ج. 

 .5665كتاب منشور بعنوان "التهرب من ضريبة الدخل في األردن"، مطبعة الشمس، عمان، األردن،  .5



دراسةة مقارنةة مةع  -القسةم العةام -شرح قانون العقوبات اإلتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة -"الموسوعة التجنائية منشور بعنوان كتاب .2
 .2056دولة اإلمارات العربية المتحدة  –وزارة العدل  –إصدار معهد التدريب والدراسات القضائية  القانون األردني والقانون الفرنسي التجديد" 

 : التدريسح.    

فةةي كةةل مةةن التجامعةةة األردنيةةة، تجامعةةة عمةةان العربيةةة، تجامعةةة تةةدريس مةةواد ومسةةاقات القةةانون التجنةةائي لطلبةةة البكةةالوريوس والدراسةةات العليةةا  .5
كقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات الخاص )التجرائم الواقعةة علةى األشةخاص والتجةرائم الواقعةة علةى  ،العلوم اإلسالمية وتجامعة الشارقة

ت بتةةدريس مةةادة " المةةرأة كمةةا قمةةالتجةةرائم المسةةتحدثة، األمةةوال(، وأصةةول المحاكمةةات التجزائيةةة، وعلةةم اإلتجةةرام والعقةةاب، والتجةةرائم الخاصةةة، 
 ، ومادة القانون التجنائي. دراسات المرأةدراسات العليا قسم " في كلية الوالقانون

 .ة والمادة التعليمية. المساهمة في إتمام عملية تقييم الهيئة التدريسي .2

ضافة مادة "في كلية الحقوق بالتجامعة األردنية المساهمة في تطوير الخطة الدراسية .1  تجرائم خاصة".، وا 

 .2052/2051المشاركة في لتجنة مناقشة الخطة الدراسية،  .4

 المواد متعددة الشعب من حيث توحيد الخطط الدراسية وعمل امتحانات موحدة لتجميع شعب المادة الواحدة. تنسيق .1

 .إرشاد الطلبة في تستجيل المواد الدراسية .6

 مناقشة طالب مادة مشروع بحث في نهاية كل فصل تجامعي. .1

 
 المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية –سادسا 

 الخارجيةالمشاركة  . أ
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حةول تطبيةق القةانون األتجنبةي أمةام القاضةي الةوطني، تجامعةة عمةار ثليتجةي بةاأل واط المشاركة في الملتقى الدولي األول الجزائر:  .2

، وتقديم ورقة بعنوان " التطور الحالي لتطبيق القانون األتجنبي أمام القاضي الةوطني ومةدى فاعليةة األحكةام 2001نيسان  9-50
 القضائية األتجنبية".

 السعودية :  .1
 51-51ي العقوبةةات البديلةةة"، فةةي فنةةدق راديسةةون بلةةو فةةي الريةةاض، خةةالل الفتةةرة مةةن المشةةاركة فةةي ملتقةةى "االتتجاهةةات الحديثةةة فةة -

 ، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.2055أكتوبر 
ايف العربيةةة للعلةةوم تجامعةةة نةة 29/52/2055-26يا إيةةذاء األطفةةال المشةةاركة فةةي فعاليةةات مةةؤتمر اإلتجةةراءات التجزائيةةة فةةي قضةةا -

 .  الرياض -األمنية 
المشةةاركة فةةي الةةدورة التدريبيةةة )اإلتجةةراءات التجزائيةةة فةةي قضةةايا ايةةذاء األطفةةال( والتةةي عقةةدت بالتعةةاون مةةع برنةةام  االمةةان األسةةري  -

 .، في مقر تجامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض29/52/2055-26الوطني خالل الفترة من 
 .6/5/2052تجامعة دار العلوم يوم االثنين  (Venessa Ruizحوار مفتوح مع القاضية االمريكية )حضور  -
وحضةةور  التجامعةةات األمريكيةةة مثةةل تجامعةةة شةةيفلد وتجامعةةة ييةةل وتجامعةةة بوسةةطنعلميةةة إلةةى زيةةارة : الواليررات المتحرردة األمريكيررة  .4

   .  2051بالتنسيق مع التجامعة األردنية، شهر نيسان  أساليب التدريس الحديثةطرق و ندوات حول 
 



 
 الجامعة األردنية  – كلية الحقوق . ب

 ندوة " التطبيقات القضائية في نطاق القانون التجزائي"  .5
 .54/1/2009ندوة " فلسفات وممارسات القانون في الشرق األوسط"، بالتعاون مع السفارة الفرنسية، بتاريخ  .2
 .22/1/2009الديني في القانون األردني"، بتاريخ ندوة " حماية الشعور  .1
 .56/1/2009محاضرة حول " التشريعات العقارية" في كلية الحقوق بتاريخ  .4
 " القانون الدولي اإلنساني". 6/4/2009المشاركة في اليوم العلمي لكلية الحقوق، األحد  .1
 .2004نيسان  9-6المية للملكية الفكرية )الويبو(، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الع .6
 .52/5/2004ندوة حق المؤلف في األردن : بين النظرية والتطبيق، االثنين  .1
 .5/4/2001اليوم العلمي لكلية الحقوق  .9
حلقة نقاش مع القاضي باترك كوستلو من الواليات المتحدة األمريكية في قاعة االتجتماعات في كلية الحقوق بالتعاون مع تجمعيةة  .6

 .  1-1ما بين الساعة  10/55/2009المحامين األمريكيين، يوم األحد الموافق 
رؤيةةةةة والتحةةةةديات واالسةةةةتراتيتجيات، الثالثةةةةاء محاضةةةةرة الةةةةدكتور خالةةةةد طوقةةةةان حةةةةول " اسةةةةتراتيتجية الطاقةةةةة النوويةةةةة فةةةةي األردن" ال .50

 ، في مدرج سمير شما.29/50/2009
، مةةدرج 29/52/2050محاضةةرة تجورتجةةوالس سةةتراتوس مةةن تجامعةةة ايتجةةن اليونانيةةة حةةول " سياسةةات ووسةةائل مكافحةةة االنحةةراف"،  .55

 سمير شما.
 ، مدرج سمير شما.6/1/2055ية القانونية"، محاضرة كيمبرلي توماس من تجامعة ميتشيتجن " القانون التجنائي والعيادات التطبيق .52
 ، بعنوان " ضمانات المحاكمة العادلة".4/1/2055اليوم العلمي لكلية الحقوق في التجامعة األردنية  .51
 .51/4/2050ندوة " األسس العلمية للصيا ة التشريعية"، بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات، يوم الخميس الموالفق  .54
 .2052تشرين الثاني  20د. طالل أبو  زالة بعنوان " الحقوقيون في مواتجهة تسونامي المعرفة"، الثالثاء الموافق محاضرة  .51
 .54/4/2051ندوة تجمعية الدراسات والبحوث التجنائية، األحد  .56
 العديد من المشاركات األخرى ال يتسع المتجال لذكرها . .51

 
 في رحاب الجامعة األردنية: . ت

 .56/1/2009في األردن: الواقع واالتتجاهات وتوفر الخدمات".، االثنين " العنف ضد المرأة  .5
 .51/1/2001ورشة عمل " البحث العلمي: التواصل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص"، الثالثاء  .2
 .26/1/2001اليوم العلمي لبرنام  دراسات المرأة، كلية الدراسات العليا، الثالثاء  .1
 .26/50/2001و  21لمي في األردن، المؤتمر األول للبحث الع .4
المؤتمر العلمي المشترك بين كليةة الشةريعة فةي التجامعةة األردنيةة وكليةة إبةراهيم للحقةوق فةي التجامعةة اإلسةالمية العالميةة "ماليزيةا"  .1

-51" حقةةةوق ضةةةحايا التجريمةةةة"، يةةةومي السةةةبت واألحةةةد  –حةةول " مشةةةاريع بحةةةوث فةةةي قضةةةايا معاصةةةرة فةةةي الشةةريعة والقةةةانون " 
 في مدرج سعيد المفتي. 54/52/2009

 ، مدرج محمد علي بدير.21/6/2050ندوة الدولة الوطنية في بالد الشام : التكوين والمسار والمصائر،  .6
 ، مدرج كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوتجيا المعلومات.9/2/2055ندوة " القرصنة االلكترونية"،  .1
المرأة، مؤتمر " حقوق المرأة في ظل التغيرات االتجتماعية"، مدرج محمد علي بدير/  مركز الدراسات االستراتيتجية ومركز دراسات .9

 .21/1/2055رئاسة التجامعة األردنية، 



 المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية واإلتجتماعية ال يتسع المتجال لذكرها . .6
 ج. في رحاب المجتمع المحلي:        

 الشبكة القانونية للنساء العربيات. يةعضو  .5
 2/52/2001وضع وصيا ة قانون األسرة  الفريق الوطني للتشريعات في المتجلس الوطني لشؤون األسرة: يةعضو  .2

حلقةةة نقاشةةية خاصةةة " مةةا بعةةد إقةةرار قةةانون الحمايةةة مةةن ، 10/4/2009التشةةريعات ذات العالقةةة باإلرشةةاد األسةةري فةةي األردن، 
 55/2/2009ثنين العنف األسري"، اال
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 . "مدى كفاية الحماية التجزائية للعملية اإلنتخابية في التشريع األردني ، دراسة مقارنة"5
 . "تجرائم اإلعالم المرئي والمسموع في قانون العقوبات األردني"2
 . "إتجراءات المحاكمة أمام المحكمة التجنائية الدولية"1
 "تحريك دعوى الحق العام في تجرائم المطبوعات والنشر". 4
 . "حرية الصحافة ومسؤولية الصحفي عن تجرائم النشر"1
 . "خصوصية الضابطة العدلية الضريبية"6
 " التعاون الدولي في متجال مكافحة التجريمة االلكترونية"، تجامعة الشارقة. .1
 "الحماية التجنائية الموضوعية للطفل"، تجامعة الشارقة. .9
 " مواتجهة القانون الدولي لالعتداء االلكتروني"، تجامعة الشارقة.. 6

 . مناقشة عدد آخر من مشاريع رسائل الدكتوراه ال يتسع المتجال لذكرها.50
 

 : بية اإلشراف على عدد من رسائل الدكتوراة في الجامعة األردنية وجامعة عمان العر  . ب
التجامعةةة  –، كليةةة الدراسةةات العليةةا ية" أطروحةةة بعنةةوان "الحمايةةة التجنائيةةة لتجسةةم اإلنسةةان فةةي عمليةةات نقةةل األعضةةاء البشةةر  .5

 األردنية .
 تجامعة عمان العربية . –المال العام"  أطروحة بعنوان "مسؤولية األشخاص المعنوية ودورها في الحفاظ على .2
 تجامعة عمان العربية . –وتر واإلنترنت" التجزائية المترتبة على تجرائم الكمبيأطروحة بعنوان "المسؤولية  .1
 .2055تجامعة عمان العربية ،  –ولية التجنائية" أطروحة بعنوان "اإلضطرابات النفسية وأثرها على المسؤ  .4
 تجامعة عمان العربية .  –بات التجزائي" أطروحة بعنوان " مدى حتجية البصمة الوراثية في اإلث .1
 .2052لحماية التجنائية للمعلومات عبر الحاسوب واالنترنت )دراسة مقارنة(، تجامعة عمان العربية، مدى ا .6
 األخرى ال يتسع المقام لذكرها.الدكتوراه ل رسائاإلشراف على عدد من  .1

 
 : مناقشة رسائل الدراسات العليا  ثانيا

 في الجامعات األردنية مناقشة رسائل ماجستير .1

 .59/9/2004، سعودي "المتهم في نظام اإلتجراءات التجزائية ال" حقوق وضمانات  .2
" المسةةؤولية التجزائيةةة لمةةدقق الحسةةابات فةةي الشةةركات المسةةاهمة العامةةة فةةي قةةانون الشةةركات األردنةةي ونظةةام الشةةركات السةةعودي،  .1

 .26/52/2001 قارنة"،دراسة م



 .26/4/2006، ةراتي، دراسة مقارنالمسؤولية التجزائية عن تجرائم المرور في التشريعين األردني واالما .4
 .2001 ،قتصاديةالصل  وأثره على التجريمة اال .1
 .2009، كلية التربية الرياضية،  إحترام حقوق االنسان في األلعاب الرياضية .6
شكالية التطبيق )دراسة مقارنة(،  .1  .2052تجريمة قبول الواسطة في التشريع األردني وا 
 .2051التشريع التجزائي الكويتي، رسالة ماتجستير، تجامعة عمان العربية، ازدواتجية سلطة التحقيق االبتدائي في  .9
 .2051أثر إتجراءات التحقيق االبتدائي المعيبة على أدلة النيابة العامة )دراسة مقارنة(، تجامعة عمان العربية،  .6

 .2051العربية، مدى مشروعية الدليل االلكتروني المستمد من التفتيش التجنائي )دراسة مقارنة(،  تجامعة عمان  .50
 المشاركة في مناقشة العديد من الرسائل ال يتسع المتجال لذكرها . .55

 

 في الجامعات األردنية  مناقشة رسائل دكتوراه .2

 .  2055بدائل العقوبات السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة اإلتجرامية ، تجامعة عمان العربية للدراسات العليا ،  .5
 .  2055/ 9/1التجامعة األردنية  –نون التجرائم اإلقتصادية األردني األحكام المستحدثة في قا .2
 .2055تنازع اإلختصاص في المسائل التجزائية )دراسة مقارنة( ،تجامعة عمان العربية للدراسات العليا ،   .1
ألردني ، تجامعة تجريمة اإلستغالل التجنسي لألطفال عبر اإلنترنت دراسة مقارنة بين التشريع البريطاني والفرنسي والمصري وا .4

 .  2055عمان العربية للدراسات العليا ، 
 . 2055المحاكم التجنائية الدولية الخاصة ، تجامعة عمان العربية حزيران  .1
 .2055بطالن التوقيف في مرحلة التحقيق االبتدائي، تجامعة عمان العربية،  .6
ألحكام العامة للتجريمة )دراسة مقارنة(، تجامعة عمان مدى توافق أحكام التجرائم في القانون األردني لمنع االتتجار بالبشر مع ا .1

 .2052العربية، 
 .2051االتتجاه الحديث في خصخصة المؤسسات العقابية، التجامعة األردنية،  .9
 مناقشة العديد من الرسائل في التجامعة األردنية وتجامعة عمان العربية ال يتسع المتجال لذكرها أيضا .  .6

 
 جامعة الشارقة . ب

 االشراف:  أوال
 .2056الحماية التجنائية للبيانات االسمية المخزنة في الحاسب ادلي، رسالة ماتجستير،  .5
 .2056أثر األمراض النفسية على المسؤولية التجنائية )دراسة مقارنة(،  .2
 .8205ون االماراتي، رسالة ماتجستير الحماية التجنائية للمرأة في القان .1
 .8205، رسالة دكتوراه، االلكتروني السياسة التجنائية في مكافحة االرهاب .4
 . 2056دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،  –الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى التجزائية  .1

 المناقشة:  ثانيا
 دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، تجامعة الشارقة. -"بدائل الدعوى التجزائية في التشريعات التجنائية .5
 وتطبيقاتها في قانون الغذاء والدواء بدولة الكويت"، رسالة ماتجستير، تجامعة الشارقة." العقوبات التعزيرية  .2

 
 التدريبية الدورات -تاسعا 



 الجامعة األردنية  . أ
. )الحاسةةةوب 51/52/2001 – 1/50/2001(، فةةةي التجامعةةةة األردنيةةةة مةةةن UJCDLدورة الرخصةةةة الدوليةةةة لقيةةةادة الحاسةةةوب ) .5

 . 65دورات سابقة في الحاسوب في المركز العربي عام والبرمتجيات التجاهزة(. إضافة إلى 
         (Disk operating system + Basic Language + Arab word.) 
الةةةةى  20/4/2001دورة تأهيةةةل أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس التجةةةدد، فةةةي مركةةةز تنميةةةة القةةةوى البشةةةرية، فةةةي التجامعةةةة األردنيةةةة، مةةةن  .2

1/6/2001. 
 .21/6/2001المكتبة العامة ،  دورة استخدام قواعد البيانات في .1
 ( في كلية الملك عبد اهلل لتكنولوتجيا المعلومات.white boardدورة استخدام ال ) .4
اإلشراف على بعض الدورات التدريبية التي تعقدها التجامعة األردنية للطلبةة أو المةوظفين، كةالعنف ضةد المةرأة، وحقةوق اإلنسةان،  .1

 بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق اإلنسان. 1/52/2006 – 1/52،2006والحقوق المدنية والسياسية، 
االشتراك في تنظيم دورات تدريبية مع مركز االستشارات في التجامعة األردنيةة ضةمن إطةار التوعيةة القانونيةة كالمسةؤولية التجنائيةة  .6

 للعاملين في القطاع الطبي في األردن.
 

 جامعة الشارقة . ب
واختصاصةةةةاته فةةةةي الرقابةةةةة علةةةةى المةةةةال العةةةةام ومكافحةةةةة الفسةةةةاد"، عمةةةةادة شةةةةؤون الطلبةةةةة،  الةةةةدورة التدريبيةةةةة " ديةةةةوان المحاسةةةةبة .5

50/1/2051. 
   ، 2056ابريل  11التعليمات التجامعية في من  الترقيات ألعضاء الهيئة التدريسية، مركز التعليم المستمر والتطوير المهني،  .2
 .2051نوفمبر  24-، 2051نوفمبر  24-المحاضرة الفعالة، مركز التعليم المستمر والتطوير المهني،  .1
 ساعات تدريبية.  2051،6نوفمبر   10-9التخطيط التربوي وتصميم المقررات، مركز التعليم المستمر والتطوير المهني،  .4

 
 المقاالت القانونية واللقاءات الصحفية -عاشرا 

 متجلة اإلذاعات العربية. مقال منشور في .5

مقةال فةةي تجريةةدة الةةرأي األردنيةة حةةول " إشةةكالية تةةولي المةةرأة القضةاء بةةين قةةانون المحةةاكم الشةةرعية ومطالةب النسةةاء". أتجرتةةه الصةةحفية النةةا  .2
 الظاهر.

 لقاء في اإلذاعة األردنية ، برنام  نساء وآراء حول " العنف ضد المرأة". .1

انةب القةانوني"، وقةد نشةر فةي العةدد الخةامس مةن متجلةة أردن بةال مخةدرات، التةي تصةدرها مديريةة بحث حول " مكافحةة المخةدرات مةن التج .4
 إدارة مكافحة المخدرات. –األمن العام 

 
 عضوية المجالس واللجان األكاديمية واالدارية –عشر  حادي
 الجامعة األردنية . أ

 .2001/2004ممثل قسم القانون العام في متجلس الكلية  .5
 .2001-2006الحقوق في متجلس التجامعة ممثل كلية  .2
 .2009/2006مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون التطوير  .1
 تحقيق في القضايا الطالبية. انلتجية عضو  .4



 لتجان تحقيق في قضايا أعضاء الهيئة التدريسية / التجامعة األردنية . يةعضو  .1
 مقرر لتجنة تحقيق في قضايا  أعضاء الهيئة التدريسية / كلية الحقوق . .6
 كلية الحقوق / التجامعة األردنية . -مقرر لتجنة شؤون المكتبة  .1
 هيئة تحرير متجلة دراسات الصادرة عن التجامعة األردنية .  يةعضو  .9
 .مندوب كلية الدراسات العليا .6

 .2001/2009 -2001/2004اللتجنة االتجتماعية  .50
 .2001/2004لتجنة المكتبة  .55
 .2009/2006لتجنة التطوير  .52
 .2055-2050كتبة االلكترونية للعام التجامعي مقرر لتجنة المكتبة والم .51
 .2055-2050لتجنة المتجلة القانونية للطلبة في كلية الحقوق للعام  يةعضو  .54
 في لتجان التحقيق في الكلية والتجامعة ، والمشاركة في إصالح ذات البين بين الزمالء في العمل. يةعضو  .51
 .عضوية تجمعية رابطة األكاديميات االردنيات .56
 القانونية للنساء العربيات. عضوية الشبكة .51

 
 جامعة الشارقة

 2054/2051متجي الماتجستير في القانون العام والقانون الخاص، نالتجنة إعادة االعتماد األكاديمي لبر  ويةعض. 5
 .2054/2051لتجنة اعداد دراسة حول برنام  الماتجستير المقترح "قانون الطيران المدني والفضاء"، ية . عضو 2
 القانون في اليوم المفتوح في المبنى الرئيسي لتجامعة الشارقة. ممثل كلية 1
العديد من اللتجان في كلية القانون في تجامعة الشارقة كاللتجةان الدائمةة فةي الكليةة )لتجنةة تقةويم المخرتجةات التعليميةة لبرنةام  ية عضو .4

اضةافة الةى لتجةان قسةم القةانون العةام ) كلتجنةة مراتجعةة البكالوريوس، ولتجنة التحقيق في مخالفات الطلبةة، ولتجنةة النةدوات والمةؤتمرات(؛ 
 .2054/2051الخطط الدراسية، ولتجنة تقييم طرق التدريس(. 

 .20/55/2056لتجنة االعتماد األكاديمي لبرنام  الدكتوراه في القانون العام،  ية عضو .1
 .56/5/2051هيئة التدريس بالقسم،  لتجنة النظر في السير الذاتية للمتقدمين لشغل الوظائف الشا رة ألعضاء ية. عضو 6
 .1/4/2051لتجنة التنظيم الداخلي للمؤتمر الدولي " نحو قانون موحد للعقود في ظل أحكام القضاء العربي"،   ية. عضو 1
 .2051لتجنة حسن استقبال أعضاء الهيئة التدريسية التجدد . 9
 .  2051"التجرائم اإللكترونية" بالتعاون بين تجامعة الشارقة ومركز بحوث الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة . منسق ندوة 6

 
 االستشارات والخدمات المجتمعية األخرى –عشر  نيثا

 الجامعة األردنية . أ
مةةن خةةالل إعطةةاء المحاضةةرات المكثفةةة ووضةةع أسةةئلة مقترحةةة للطلبةةة الخةةريتجين فةةي كليةةة  5اإلعةةداد المتحةةان الكفةةاءة التجامعيةةة .5

 الحقوق.
 ، ومراقبة اإلمتحانات وتدقيق النتائ .رنام  شامل لالمتحانات والمراقبةتنظيم ب .2
 المساهمة في تنظيم ومراقبة انتخابات متجلس الطلبة وفرز األصوات. .1

                                                           
1

العلمية في كل تخصص لدى الطلبة الخريجين ، وتعتبر الجامعة االردنية وهو امتحان موحد يعقد في جميع الجامعات في المملكة لقياس مستوى المعرفة 

 من أفضل الجامعات التي تحصل على المرتبة االولى في امتحان الكفاءة في معظم التخصصات.



؛ وزيةةةارة مراكةةةز 2/4/2009ميدانيةةةة كزيةةةارة مديريةةةة مكافحةةةة التهريةةةب يةةةوم األربعةةةاء اصةةةطحاب طلبةةةة الكليةةةة فةةةي زيةةةارات علميةةةة  .4
 االصالح والتأهيل )ستجن النساء(، وحضور بعض المحاكمات والنقاشات البرلمانية.

 استضافة محاضرين خارتجيين. .1
وضةية األوروبيةة لشةؤون مرشحة كلية الحقوق في حضور اتجتماع معهد العمل االتجتماعي مع ممثل مؤسسة تيمةبس ومنةدوب المف .6

 حول التدريس في برنام  الدبلوم المهني في السياسات العامة وحقوق الطفل. 22/55/2050التعليم 
 
 جامعة الشارقة . ب
 .2/1/2056، "اصطحاب الطالبات الى " ستجن النساء في شرطة الشارقة. 5
 .24/4/2051اصطحاب طالبات كلية القانون في زيارة محاكم مركز دبي العالمي، .2
 في متجال القانون التجنائي. 2051. تدريب طلبة الكلية في مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية 1
 . المشاركة في اليوم المفتوح4
 . المراقبة في امتحان الكفاية المعرفية والمراقبة في االمتحانات النهائية للكلية.1
 .2051خلي لطالبات برنام  الشريعة والقانون )التجزء التجنائي( . استكمال مساق التدريب العملي الدا6
 تدريب طلبة كلية القانون على المحاكمة الصورية.. 7


