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التحصيل العلمي :





دكتوراة فلسفة القانون العام \  – 2006جامعة عمان العربية للدراسات العليا – بتقدير
(ممتاز) -التخصص الدقيق " القضاء الدستوري واالداري
ماجستير قانون عام \ –– 2002بتقدير (ممتاز).
بكالوريوس حقوق \ قانون عام  – 1984المغرب -فاس -بتقدير( جيد جدا)ً .

الخبرات الوظيفية :






محاضر غير متفرغ لمادتي الدراسات المتعمقة للقانون الدستوري ،والدراسات المتعمقة
للقانون االداري والقضاء اإلداري .لطلبه البكالوريوس و الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه
في جامعة عمان العربية للدراسات القانونية العليا وجامعة االسراء2010- 2007 ،
أستاذا ً للقانون العام في الجامعة األمريكية في اإلمارات /دبي -من تاريخ 2012/8/24
ولغاية .2015/8/24
عمان اعتبارامن  2015-9-1وحتى تاريخه.
أستاذ القانون العام في جامعة ظفار – سلطنة ُ
رئيس قسم القانون القانون العام كلية الحقوق جامعة ظفار.
الرتبة األكاديمية

 أستاذ مشارك
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المساقات التي قام بتدريسها في كلتا الجامعتين:
















القانون الدستوري اإلماراتي،
النظام األساسي العُماني،
القانون اإلداري،
قانون التنفيذ الجبري،
فن الخطابة والمرافعة،
مصادر اإللتزام،
التشريعات المالية واإلقتصادية والضريبية،
القضاء اإلداري،
البحث العلمي،
المدخل لدراسة القانون،
التدريب العملي على أعمال المحاماة والتطبيقات القضائية،
القانون البحري،
اإلجراءات المدنية والتجارية،
القانون الدولي الخاص،
فلسفة القانون.

الخبرات العملية :





محامي استاذ ممارس منذ  1989وحتى 2012-8-24
محاضر معتمد في منطقة الشرق األوسط ألكاديمية  /اي.ر.يو بالتعاون مع نادي السيارات
الملكي واالتحاد العربي للنقل البري IRU .
محامي متدرب 1988-1986
مسئول األنظمة والقوانين ومستشار ورئيس شؤون الموظفين – دائرة قاضي القضاة
1989-1988

 مستشار قانوني للعديد من المؤسسات العامة والشركات والشركات الخاصة.





خبير قانوني معتمد لدى المحاكم النظامية والشرعية .
محكم قانوني في حل النزاعات القضائية .
قاضي خاص في الوساطة القضائية بتنسيق مع القضاء األردني.
خبير وطني لتطوير تشريعات العمل في األردن – مشروع الحوار االجتماعي – منظمة
العمل الدولية .

اللجان المشارك فيها في العمل أالكاديمي :
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عضو مجلس كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا -جامعة عمان العربية للدراسات القانونية
العليا . 2010-2007
عضو لجان مناقشة للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في القانون اإلداري والقانون
الدستوري في جامعة ع ًمان العربية .
عضو في العديد من اللجان األكاديمية في الجامعة االمريكية في االمارات القدرة على التعامل
مع الشبكات .
مدرب ومشرف لفريق طلبة كلية القانون في الجامعة األمريكية في اإلمارات المشاركين في
جائزة سمو الشيخ مكتوم للمحاكمة الصورية دورة  2013ودورة  2014على مستوى دول
الخليج العربية. .
عمان.
عضو في العديد من اللجان األكاديمية في جامعة ظفار  -سلطنة ُ
رئيس لجنة االتقييم في قسم القانون.
رئيس لجنة المحاكمة الصورية
رئيس لجنة المعادالت األكاديمية.
رئيس لجنة الكورس فايل.
عضو رئيس في عمل برنامج الماجستير للقانون العام والقانون الخاص جامعة ظفار
عضو رئيس في عمل مركز اإلستشارات القانونية والتحكيم في جامعة ُ
ظفار.
عضو لجنة تطوير البرامج في جامعة ظفار
عضولجنة شؤون الطالب جامعة ظفار
رئيس لجنة الترقيات كلية الحقوق جامعة ظفار.

خدمة المجتمع في جامعة ظفار:





تنفيذ برنامج تدريبي لموظفي مكتب حفظ البيئة في محافظة ظفار خالل الفترة من 3 – 12
 -2017 /13حول قوانين حماية البيئة وحماية الطبيعة والضبطية القضائية بالتعاون بينعمان.
جامعة ظفار ومعهد التدريب القضائي ،سلطنة ُ
المشاركة في ندوة االستهالك الغذائي واألثر االقتصادي في داخل األسرة خالل الفترة - 18
 19يوليو  /2017جامعة ظفار.
عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي الخامس حول حقوق الطفل المنعقد في الجزائر ما بين -5
 7مارس .2018
تقديم محاضرات بموضوع المواطنة في قيادة الجيش السلطاني.

اللجان الخاصة في نقابة المحامين األردنية:
 عضو لجان مجالس التأديب – نقابة المحامين االردنيين.


عضو ورئيس لجنة مناقشة أبحاث نقابة المحاميين.
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الدورات وورشات العمل المتنوعة:
 تشريعات العمل في المعايير الدولية.
 تفتيش العمل من وجهة نظر منظمة العمل الدولية.
 تفتيش العمل من وجهة نظر التجربة المغربية
 التنظيم النقابي من وجهة نظر منظمة العمل الدولية.
 التنظيم النقابي في تشريع العمل األردني.
 تفتيش العمل في التشريع األردني.
 تعديالت الفصل الخاص في تفتيش العمل في التشريع األردني.
 العمالة المهاجرة.
 النزاعات الفردية والجماعية قي تجربة التشريعات العربية .
 حرية التنظيم في التشريعات العربية .
 العمل الجبري واالتجار بالبشر.
 المفاوضات الجماعية والفردية في التشريعات العربية .
 حق اإلضراب في التشريعات العربية .
 المشاركة في وضع دليل تفتيش العمل في األردن.
 عضو في لجنة تطوير وتعديالت قانون العمل األردني في المحاور التالية:

 حرية التنظيم التفتيش.النزاعات الفردية والجماعية.المفاوضات الفردية والجماعية وحق اإلضراب. األصول الفنية لصياغة العقود وأثر ذلك في كسب الدعوى ،معهد صبرة للتدريبالقانوني ،دبي ،من  13-9مارس .2014
 ا لبرنامج التدريبي " التحكيم في الصناعة المالية اإلسالمية المعاصرة" ،معهد دبيالقضائي ،حكومة دبي ،من  30 - 27مايو .2013
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 م لتقى " الشراكة المؤسسية :لماذا تنجح؟.....ولماذا تفشل؟ " معهد صبرة للتدريبالقانوني ،دبي ،من  3- 1أبريل.2014 ،
 ا لدورة الرابعة  ،مبادرة سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكرالقانوني ،مسابقة المحاكمة الصورية ،حكومة دبي.
 International Symposium of Justice and Lawمعهد دبي القضائي ،من  14-11نوفمبر .2012
 World Justice Projectمشروع العدالة العالمي ،واشنطن ،تقرير .2015
 صياغة اللوائح المنظمة للعمل" الئحة الجزاءات ،الئحة السلوك الوظيفي ،الالئحةالمالية ،الئحة التدريب ،الحوافز والمكافآت" .معهد التدريب القانوني ،دبي ،من -23
 27مارس .2014
المؤتمرات الدولية:
الملتقى الدولي الخامس حول حقوق الطفل ،بورقة عمل حول حقوق الطفل في
تشريعات العمل المقارنة ،جامعة زيان عاشور ،الجلفة ،الجزائر ،في الفترة 7-5
مارس .2018

الدراسات:
 مسألة ضم القدس في ضوء أحكام القانون الدولي العام .
 التمكين القانوني للفقر في األردن بالتعاون مع USAID
 العمل الجبري واالتجار بالبشر -منظمة العمل الدولية .
 دراسات قانونية قدمت لمشروع العدالة العالمي/واشنطن .مع حصولي على شهادة تقدير
الكتب:
 كتاب القضاء اإلداري وتطبيقاته .منشور عن دار الكتاب ،اإلمارت .2017
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 كتاب"نظرية الدولة" منشور ،دار الكتاب ،االمارات.2016 ،
 كتاب رقابة اإلمتناع على دستورية القوانين – منشور ،دار الثقافة للنشر ،االردن ،عمان
.2012
 دراسة في النظم السياسية و الدستورية والنظام األساسي العُماني .قيد النشر .
 كتاب القانون في حياتنا  -قيد اإلعداد.
 كتاب فن المحاماة والمرافعة  -قيد اإلعداد.

أالبحاث المنشورة:
 د.محمد الشوابكة ،محمد العرمان ،مدى كفاية التشريعات الدستورية والعادية في منع ومعاقبة
ومكافحة االتجار بالبشر في دولة االمارات العربية المتحدة .منشور في مجلة دراسات
وأبحاث ،جامعة الجلفة،الجزائر،السادسة ،العدد ( )15حزيران .2014
 د .عبدالناصر الهياجنة ،محمد الشوابكة ،واقع الحقوق البيئية في دساتير دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية .بحث منشور في مجلة الدراسات القضائية ،معهد التدريب والدراسات
القضائية ،الشارقة ،السنة السادسة ،العدد ( )11ديسمبر .2013
 د.محمد الشوابكة ،إيهاب الروسان ،المال العام بين الحماية الدستورية والجنائية في التشريع
اإلماراتي ،بحث منشور في مجلة العدل ،وزارة العدل السودانية ،العدد ( )46أبريل .2016
 د .محمد الشوابكة ،سلطة تأديب الموظف العام في التشريع العُماني .منشور في مجلة الحقوق
والعلوم اإلنسانية ،جامعة الجلفة ،الجزائر ،العدد ( )29المجلد األول ،ديسمبر .2016
 د .محمد العرمان ،محمد الشوابكة ،تصحيح مفهوم اإلرهاب بين الشريعة والقانون .منشور
في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،العدد ( )3سبتمبر .2014
 د .محمد الشوابكة ،الحماية الدستورية للحرية الشخصية في الدستور اإلماراتي .بحث منشور
مجلة الدراسات القضائية ،معهد التدريب والدراسات القضائية ،الشارقة ،العدد ( )13ديسمبر
.2014
 د .أسعد كمال ،محمد الشوابكة ،الضرر مراتبه وآثاره بين الشريعة والقانون .منشور في
مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية ،ديوان الوقف السني الهيئة العلمية االستشارية ،العدد
( ،2014 )38بغداد.
 د .محمد العرمان ،محمد الشوابكة ،التنظيم القانوني لشركة الشخص الواحد في مشروع قانون
الشركات اإلماراتي الجديد .منشور في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ،جامعة باتنة،
الجزائر ،العدد (.2015 ،)5
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 د .أسعد كمال ،محمد الشوابكة ،التأصيل القرآني للغة الجسد .بحث منشور في مجلة العلوم
الشرطية والقانونية ،أكاديمية العلوم الشرطية ،حكومة الشارقة ،المجلد الخامس ،العدد (،)2
يوليو .2014
 د .محمد العرمان ،محمد الشوابكة ،الجوانب القانونية لمسؤولية المصفي تجاه الشركة
المساهمة العامة في التصفية االجبارية وفقا للقانون االماراتي -.بحث منشور في مجلة
الباحث للدراسات األكاديمية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،العدد (.2015 ،)5
 د .محمد الشوابكة ،موقع السلطة التقديرية في أركان القرار اإلداري .منشور في مجلة العلوم
القانونية واالقتصادية ،كلية الحقوق -جامعة عين شمس ،في العدد األول -الجزء األول -السنة
التاسعة والخمسون -يناير ،2017 -ص.464 – 443
عمان ودولة
 د .محمد الشوابكة ،واقع وجهة الرقابة على دستورية التشريعات في سلطنة ُ
اإلمارات العربية المتحدة..
مقبول للنشر في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ،جامعة عين شمس ،بموجب
إفادة بتاريخ .2017/9/16
 د .محمد الشوابكة ،رقابة تقدير أهمية الوقائع التي تدعيها اإلدارة لقراراتها ،مجلة الحقوقوالعلوم اإلنسانية ،جامعة الجلفة-الجزائر ،المجلد  ،11جوان  ،2018من ص-209
.2018

أالبحاث قيد النشر:
 الفساد اإلداري بين الشريعة والقانون .
 القرار اإلداري السلبي.
 بحث الضرورة في النظم الدستورية.
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