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 1972/3/7تاريخ الميالد: 

 الجنسية: الجمهورية العربية السورية

 الوضع العائلي: متزوج

م الفيال رق /4/ لغزالنمجمع ا ــــــــ شارع الحطيم ـــــــــ الغرافة ــــــــالدوحة  -العنوان: قطر 

/1/   

 0097433850617رقم الجوال: 

  msesmaeel@abmmc.edu.qaالبريد اإللكتروني: 

                            msesmaeel@yahoo.com 

 ـ البيانات العلمية:ثانياً 

 ـ التخصص العام: قانون تجاري.1

 .لكترونيةاإلالتجارة  الدقيق: التخصص ـ2

 ـ المؤهالت العلمية:3

 م.1995ـ ليسانس في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة حلب عام 

ة هوريـ معيد موفد من كلية الحقوق بجامعة دمشق إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس في جم

 م. 1999ية سنة مصر العرب

ية مهورـ دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في ج

 م.2000مصر العربية سنة 

ورية جمه ـ دبلوم الدراسات العليا في التجارة الدولية من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في

 م.2001مصر العربية سنة 

 م.2001س سنة من جامعة عين شم TOEFLـ شهادة 

 م.2001ـ ماجستير في الحقوق من جامعة عين شمس سنة 

ربية من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العه في الحقوق قسم القانون التجاري ـ دكتورا

 م.2005سنة بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف 

 

 ثالثاً ـ الوضع الوظيفي: 

ة نذ سنجامعة دمشق مـ ـــ كلية الحقوقالقانون التجاري في  في قسم يةعضو هيئة تدريس ــ1

  .(إلى قطر 2010)منتدب منذ سنة  ،م 5200

حمد ن محمد بتعاقد( في قسم القانون في كلية أـــ عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ مساعد )م2

    .هحتى تاريخو م 2011العسكرية في قطر منذ سنة 

 .2012سنة  )منتدب(، في كلية القانون بجامعة قطر التدريس 3-

 شق.اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية الحقوق جامعة دم4- 

 قانونولية للة الدلصالح مجالت علمية دولية )المجل القانونية تحكيم العديد من األبحاث العلمية5- 

 ومللعل حلبجامعة  ، مجلةمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جامعة قطر

 (.االقتصادية والقانونية

معة نون جاكلية القاماجستير في القانون التجاري ال المشاركة في مناقشة العديد من رسائل6- 

   .2018سنة  قطر
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 رابعاً ـ األبحاث والمؤتمرات العلمية:

، "ةدراسة مقارن -نشر كتاب بعنوان: "أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية ـ 1

 .2009دار الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 

 سنة . بحث منشور في المجلد الثاني من الموسوعة العربية القانونية الصادرة في دمشق2

 ، وهو بعنوان التجارة اإللكترونية.2009

لفضاء افي  حل المنازعات بين العالمات التجارية وأسماء النطاقـ إعداد بحث علمي بعنوان: "3

 /عنابة ختارـلمشاركة فيه كباحث في الملتقى الدولي لكلية الحقوق جامعة باجي موااإللكتروني" 

زائر ي" ـ الجلحالابعنوان: "عقد التجارة اإللكترونية مفهوم جديد في النظام القانوني  الجزائر ـــ

2008   . 

لمشاركة او "ـ إعداد بحث بعنوان: "الجوانب القانونية لإلعالم اإللكتروني والصحافة الرقمية4

ن ــ األردــ ليةجامعة إربد األهـ لسادس لكلية الشريعة والقانون فيه كباحث في المؤتمر العلمي ا

ردن ية" ـ األلدولبعنوان: "التنظيم القانوني لإلعالم في ضوء التشريعات الوطنية والمعايير ا ــــ

2008. 

جارية" الت النطاق والعالمات ـ إعداد بحث بعنوان: "نظام التسوية اإلدارية لمنازعات أسماء5

رة : "التجاوانبعن ــــ سوريا والمشاركة فيه كباحث في الندوة العلمية لكلية الحقوق بجامعة حلب

 .2008اإللكترونية" حلب 

 

 

 :2015أغسطس  (8-7)، المنعقد في المشاركة في مؤتمر علمي بماليزيا كوااللمبورـ 6

Research Paper Introduced to 

“Kuala Lumpur International Business and Social Science Research 

Conference 2015” 

 كة مع الدكتور زكريا حجازي بعنوان:بحثية بالمشارالورقة الحيث تمَّ تقديم 

“ Repurchase Agreements and their Sharia Complaint Alternatives: 

An Analytical Perspective within Liquidity Management Context ” 

 علمية دولية محكَّمة: أسترالية نشر البحث في مجلة وتمَّ 

“Australasian Journal of Islamic Finance and Business” (AJIFB) 

 والبحث متاح على الموقع اإللكتروني للمجلة:

http://www.ajifb.net.au 

 العدد:

Volume 2, Issue 2, October 2016 

المملكة األردنية  -إربد )جامعة اليرموك/ مؤتمر كلية القانونفي  ة بحثيةبورق . المشاركة7

 Law Faculty Conference: Law in a Changing القانون في عالم متغير - الهاشمية(

World عمل:الورقة ، عنوان 2018 ابريل 25-26 المنعقد في الفترة 

" روتردام واعدة في ظل أحكام اتفاقية "قالقانوني لسند الشحن البحري اإللكتروني )دراس تنظيمال

ائية ية والقضقانونفي المجلة ال، وأجيز البحث األخير وتمَّ قبوله للنشر المقارن(و القطري والقانون

 . 23/12/2018بتاريخ  في قطر التي تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية

تحديث وتطوير نظم التقاضي  -خامس المشاركة بورقة بحثية في "المؤتمر العلمي القبول . 8

ده لمزمع عقاالذي كان من سلطنة عُمان،  – بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس قواعد اإلثبات"

ر لوقت تأجيل المؤتم حيث ،2020من أبريل  20،21بكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس يومي 

 قبول الورقة البحثية للنشر وهي بعنوان: تم   الحق، ولكن

 رية"لنظام القضائي للمحاكم التجارية الدولية ودورها في تسوية المنازعات االستثما"ا

 )محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نموذًجا للدراسة(
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 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير

  4/10/2020 في: لدوحةا

     

 إسماعيل أحمد الدكتور محمد سعيد

 جاري المساعدأستاذ القانون الت                                                          

 قطر -كلية أحمد بن محمد العسكرية 


