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 .Iالمؤھالت الجامعية )(PROFFESIONAL QUALIFICATIONS
•

ﻤﺩﺭﺱ )ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ - 2004 ،ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ(.

•

ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ).(University of Essex, 2004

•

ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ )ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،1998 ،ﻤﻌﺩل ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ

•

ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺠﻴﺩ ﺠﺩﺍﹰ.(1993 ،

.(3.81
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 .IIالمنح و الجوائز )(GRANTS, AWARDS AND HONOURS
 .1المنح )(Grants
•
•
•
•
•
•
•

منحة دراسية من جامعة  Université de Poitiersالفرنسية لدراسة اللغة والثقافة الفرنسيتين
).(Université de Poitiers, France 1989
منحة دراسية من جامعة  University of Essexالبريطانية لدراسة اللغة الفرنسية (University of
).Essex, UK 2002
بعثة دراسية للتحضير لدرجة الدكتوراة في القانون في بريطانيا )جامعة الكويت.(1999 ،
منحة األبحاث ) Research Initiation Grantإدارة األبحاث ،جامعة الكويت.(2005 ،
منحة ابتعاث الى باريس )وزارة التربية و التعليم العالي.(2007 ،
منحة التفرغ العلمي من جامعة الكويت للعمل كأستاذ زائر في جامعة École des Sciences
 Politiquesالفرنسية ،باريس.2010 ،
منحة برنامج الزمالة في القانون ) (Legislative Fellows Program - LFPالممول من قبل وزارة
الخارجية األمريكية للعمل في الكونجرس األمريكي ،واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية.2010 ،
 .2الجوائز األكاديمية )(Academic Awards

 .1جائزة جامعة الكويت ألفضل باحث من أعضاء ھيئة التدريس الشباب من الكليات األدبية و اإلنسانية
للعام االكاديمي ) 2007/2008مدير جامعة الكويت.(2008 ،

و ھي أعلى جائزة تمنحھا جامعة للكويت ألعضاء ھيئة التدريس الشباب ،و تمنح لمن يظھرون أدا ًء
متميزاً في النشاط البحثي في مجال تخصصاتھم العلمية.
 .2شھادة التقدير الشرفي االستثنائي في مسابقة اليونسكو  /الملك حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام
تكنولوجيا المعلومات و االتصال في مجال التعليم (UNESCO / King Hamad Bin Isa Al-
Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies in
) ،Education / 2006و ذلك عن أول موقع على مستوى الجامعات العربية خاص بتدريس مقررات
القانون المدني على شبكة االنترنت )باالشتراك مع المھندس عمرو صالح أبو حمر( .عنوان الموقع:
><http://law.kuniv.edu.kw/mashael
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(Non-Acedemic Awards)  الجوائز غير األكاديمية.3
( في مسابقةSilver Medal) الحصول على المركز الثاني )الميدالية الفضية( على المستوى اآلسيوي
(The 21st Asian  للمعرض اآلسيوي للطوابع البريدية21 التاريخ البريدي في الدورة
Iraqi : عنوان المشاركة.International Stamp Exhibition, Taipei, Taiwan 2008)
Occupation of Kuwait (1990-1991): Prologue, War And Aftermath - A Postal
.(" الحرب و اآلثار، اإلرھاصات:(1991-1990)  )"االحتالل العراقي لدولة الكويتHistory Study

•

( فيVermeil Medal) الحصول على المركز الثالث )الميدالية المذھبة( على المستوى اآلسيوي
مسابقة التاريخ البريدي التي نظمھا االتحاد اآلسيوي لھواة جمع الطوابع في معرضه التاسع عشر
.(The 19th Asian Stamp Exhibition Dubai 13-16 November 2006) المنعقد في دبي
Iraqi Occupation of Kuwait (1990-1991): Prologue, War And :عنوان المشاركة
:(1991-1990)  )"االحتالل العراقي لدولة الكويتAftermath - A Postal History Study
.(" الحرب و اآلثار،اإلرھاصات

•

(IT COURSES)  دورات الحاسب اآللي والمعلوماتية.III
•

Windows

•

Internet

•

MS Office:

•

MS Excel

•

MS Publisher

•

Power Point

•

Black Board (E-Learning: 2004)

•

2004-2007: Head of KU School of Law IT Unit.

•

2010: ISI Web of Knowledge - Training.

MS Word

4

Mashael A. Alhajeri
Curriculum Vitae

 .IVالمؤتمرات )(CONFERENCES
•

مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية للخصخصة ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت (Privatization
Obstacles and Solutions: Legal and Economic Aspects, Kuwait University School
.of Law, 1998).

•

(Second
المؤتمر الثاني للممارسات الھندسية الناجحة ،كلية الھندسة والبترول ،جامعة الكويت
Conference of Insights on Successful Practices, Faculty of Engineering and
).Petroleum, Kuwait University, Kuwait 13-16 February 2005

•

مؤتمر دور القطاع الخاص في التنمية :الجوانب القانونية ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت (Kuwait
University School of Law Conference on The Role of Private Sector in
)Development: The Legal Effects, Kuwait 8-9 March 2005

•

المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم االجتماعية :العلوم االجتماعية و الدراسات البينية من منظور
(Faculty of Social Sciences Third Conference: Social
تكاملي ،جامعـة الكويـت
Sciences and Interdisciplinary Research – An Integral View, Kuwait University,
).Kuwait 3-5 December 2006

•

سوق األوراق المالية :رؤية قانونية ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت ) 13-12مارس 20082007

•

مؤتمر أمــالك الدولــة :رؤيــة قانونيــــة ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت ) 31-30مارس .(2008

•

مؤتمر أبحاث البناء و االنشاء و العقار )المعھد الملكي لمساحي الكميات  / RICSمعھد دبلن
للتكنولوجيا  ،DITدبلن ،آيرلندا  5-4سبتمبر The RICS Construction, Building and (2008
- Real Estate Research Conference (Royal Institution of Chartered Surveyors
RICS / Dublin Institute of Technology - DIT, 4-5 September 2008 – Dublin,
Republic of Ireland).

•

مؤتمر آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العربي :االبداع العلمي و التنمية الحضارية
)المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا باإلشتراك مع وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين
األطر و البحث العلمي المغربية 25-30 ،أكتوبر  ،2008فاس  -المملكة المغربية(.

•

المشاركة في اليوم المشترك األول للملصق العلمي للكليات الإلنسانية )Humanities Faculties
 ،(First Scientific Poster Dayالذي عرضت فيه اإلنجازات البحثية المتميزة لھذه الكليات
)جامعة الكويت 19 ،مايو .(2009

•

محاضر شرفي ،برنامج التعلم بالمالزمة لطالبات الحقوق ،الشبكة العربية للنساء القانونيات
 AWLNبالتعاون مع برنامج التنمية الدولية االمريكي  USAIDو اإلتحاد األمريكي للمحاميين
) American Bar assocoation – ABAعمان األردن 14 ،إبريل .(2010
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 .Vالــدورات التدريبيــة و ورش العمــل )(WORKSHOPS AND SEMINARS
•

 :2011دورة في فن التأليف و النشر )الكويت 25-23 ،يناير (2011

•

 : 2011دورة في االتصال و التواصل )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق 12 ،يناير .(2011

•

 :2010مشروع االمتياز في العمل الصحافي Pew ) Project for excellence in Journalism
.(Research Center, Washington DC

•

 :2010دور اإلدارة المحلية في النظام اإلداري األمريكي :المجلس البلدي لمدينة لينشبيرج نموذجا ُ
) The Role of Acity Council on the American Administrative System, City of
.(Lynchburg, Virginia

•

 :2010مشروع "حكم القانون" .(Roanoke, Virginia) Rule of Law Project

•

 :2010إدارة االجتماعات الفعالة Roanoke, ) Running Efficient and Effective Meetings
.(Virginia

•

 :2010العملية اإلنتخابية في الواليات المتحدة األمريكية The American Electoral Process
).(Lynchburg, Virginia

•

 :2010العون القانوني :تجربة جمعية العون القانوني لمقاطعة كولومبيا ،واشنطن ) Legal Aid
.(Society of the District of Columbia, Washington DC

•

 :2010آليات العملية التشريعية في الواليات المتحدة األمريكية The American Legislative
) Processواشنطن.(The Congressional Research Service - CRS, Washington DC ،

•

 :2010العمل في الكونجرس األمريكي ) Working at the CongressواشنطنLegacy ،
.(international, Washington DC

•

 :2010الكونجرس األمريكي و العمل التشريعي األمريكي )واشنطن ،جمعية األعضاء السابقين
بالكونجرس األمريكيAssociation of Former Members of Congress Washington ،
.(DC

•

 :2010دورة حول التعريف بالقانون الكويتي الجديد للعمل في القطاع األھلي رقم  6لسنة - 2010
باللغة اإلنجليزية.

•

 :2010دورة حول التعريف بالقانون الكويتي الجديد للعمل في القطاع األھلي رقم  6لسنة - 2010
باللغة العربية.

•

دورة "األسرة و دورھا في التفھم و التعامل مع مشكلة تشتت االنتباه و فرط النشاط ،"ADHD
)الكويت ،الجمعية الكويتية الختالفات التعلم 26-25 ،أكتوبر .(2010

6

Mashael A. Alhajeri
Curriculum Vitae

•

 :2009دورة حول نظام  TRACK LMSللتعليم عن بعد )وحدة المعلومات ،كلية الحقوق ،جامعة
الكويت(.

•

 :2008ورشة عمل براءات االختراع )المنظمة الدولية للملكية الفكرية و مكتب نائب مدير الجامعة
لشئون االبحاث ،جامعة الكويت 31 ،مارس –  1ابريل (.2008

•

 :2008مھارات البحث عن المعلومات في االنترنت )وحدة المعلومات ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت،
 13مارس .(2008

•

 - 2006ورشة عمل التثقيف القانوني ،الشبكة القانونية للنساء العربيات و قسم القانون بالجامعة
األمريكية ،القاھرة (Legal Education Workshop: Teaching Methods, Arab Women's
– Legal Network and American University in Cairo - AUC, Cairo 30 November
).2 December 2006

•

 – 2006ورشة عمل ألعضاء ھيئة التدريس الجدد ،مركز التدريس المتميز ،جامعة الكويت،
Workshop for Recently Joined Instructors (Centre for Teaching Excellence,
Kuwait University, 13 March 2006).

•

 - 2006فھم و استخدام عقود الفيديك لمقاوالت أعمال اإلنشاءات الدولية ،دبي (The FIDIC
Contracts: A Practical Guide to Using and Understanding the International
).Conditions of Contract (Cornerstone Seminars, Dubai 14-15 November 2006

•

 - 2005دورة برنامج  Black Boardللتعليم عن طريق االنترنت ،مركز الحاسب اآللي ،جامعة
الكويت )(Blackboaerd E-Learning platform, kuwait University, 2005

•

 - 2005تفعيل النقاش الجماعي على اإلنترنت من خالل برمجيات أنظمة إدارة التعليم ،مركز التدريس
المتميز ،جامعة الكويت (Internet Group Discussion, Centre for Teaching Excellence,
).Kuwait University, 19 December 2005

•

 - 2005استراتيجيات التعلم الفعال في التدريس الجامعي ،مركز التدريس المتميز ،جامعة الكويت
(Effective Learning Strategies in Higher Education, Centre for Teaching
).Excellence, Kuwait University, 18 December 2005

•

 - 1999دورة التعديالت األخيرة على قانون المناقصات المركزية (Recent Amendments to the
).Public Procurement Law, 1999

•

 - 1995برنامج تدريبي :الملتقى اإلقليمي للنساء القياديات في المؤسسات غير الحكومية (Regional
Forum for Female Leaders in Non-Governmental Organization, 1995).

•

 - 1995دورة الصياغة القانونية للعقود الھندسية (Legal Drafting of Engineering Contracts,
).1995
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•

 - 1995دورة المسؤولية المدنية للمھندسين والمقاولين (Civil Responsibility of Construction
.Engineers and Contractors, 1995

•

 - 1994برنامج تدريب وتأھيل الموظفين الجدد
).Servants, 1994

(Induction of Newly Appointed Civil

 .Vاللغــات )(LANGUAGES
•
•
•

اللغة األم.
اللغة العربية :
اللغة اإلنجليزية :محادثة و كتابة )ممتاز(
ً
محادثة و قراءة )جيد جدا(:
اللغة الفرنسية:
 oلغة التخصص الفرعي أثناء الدراسة الثانوية )مقررات(.
 oاجتياز مواد اللغة الفرنسية لدرجة ليسانس القانون )كلية الحقوق ،جامعة
الكويت(.
 oاجتياز اختبار المستوى الثالث الفرنسي المتطلب لماجستير القانون )كلية
الحقوق ،جامعة الكويت(.
 oمنحة دراسية صيفية لدراسة اللغة والثقافة الفرنسيتين ) Université de
 ،Poitiersفرنسا (1989
 oاجتياز مقررات اللغة الفرنسية للدراسات العليا في جامعة University of
.(2002) Essesx

•

مستوى أساسي :
 oاجتياز مقررات اللغة األسبانية )مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ،جامعة
الكويت.(1989 ،
 oكورس مكثف في اللغة األسبانية )معھد  ،CARELفرنسا .(1989

اللغة األسبانية:

 .VIالخبرة الوظيفية )(PROFESSIONAL EXPERIENCE
 .1العمل االكاديمي ):(Academic Work
 .aالمناصب ):(Posts
•
•
•
•
•
•
•

 – 2004حاليا ً :مدرس )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2010أستاذ زائر ،جامعة  ،École des Sciences Politiques) Sciences Poباريس ،فرنسا(.
 :2010أستاذ زائر ،جامعة جامعة السوربون )، Paris 1 Pantheon Sorbonneباريس ،فرنسا(.
 :2009 – 2007عضو في الھيئة التدريسية لبرنامج الدراسات العليا )كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 : 2008 – 2006رئيس مركز تصنيف و برمجة األحكام القضائية )كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2006 – 2004رئيس وحدة نظم المعلومات )كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2004-1999معيد بعثة مبتعث من جامعة الكويت للتحضير لدرجة لدرجة الدكتوراه في القانون في
بريطانيا ).(University of Essex
8
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•

 :1997محاضر زائر ،قسم القانون ،كلية الدراسات التجارية )الھيئة العامة للتعليم التطبيقي و
التدريب(.
 .bعضوية لجان القسم العلمي ):(Departamental Committees

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 – 2004حاليا ً :عضو لجنة المشتريات )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 – 2004حاليا ً :عضو لجنة المكتبات )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2007-2006عضو لجنة تطوير المناھج )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 2004و  :2007عضو لجنة الكنترول و االختبارات )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة
الكويت(.
 :2007-2006عضو لجنة المكتبات )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2007-2006عضو لجنة معادلة المقررات )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2007-2006عضو لجنة البعثات )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2007-2006عضو لجنة الشئون االكاديمية )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2011-2010عضو لجنة الشئون االكاديمية )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2011-2010عضو لجنة الجدول الدراسي )قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 .cعضوية لجان الكلية ):(KUSL Committees

•
•
•
•
•
•
•

 :2007عضو لجنة تقييم ،مسابقة كلية الحقوق ألفضل بحث مقدم من الطلبة )كلية الحقوق ،جامعة
الكويت(.
 :2007عضو عدة لجان تحقيق.
 :2008عضو لجنة تطوير و تقييم الموظفين.
 :2008عضو اللجنة االعالمية لمؤتمر "أمالك الدولة :رؤية قانونية" )كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2008عضو لجنة الموسم الثقافي و الندوات المتخصصة )كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2008عضو لجنة تمويل البحوث )كلية الحقوق ،جامعة الكويت(.
 :2008لجنة إبداء الرأي بالتقرير الختامي للجنة تقييم نظام المقررات في جامعة الكويت )كلية الحقوق،
جامعة الكويت(.
 .2العمل الوظيفي ):(Public Service

•

محامي دولة )اإلدارة القانونية ،بلدية الكويت:(1999-1994 ،
 oعضو لجنة تصنيف المقاولين )(1994
 oعضو لجنة المناقصات و المزايدات )(1998-1997
 oعضو اللجنة المشتركة لمراجعة و تعديل قانون المناقصات العامة )جمعية المھندسين الكويتية،
(1999
 oعضو لجنة تصنيف شركات الخدمات )(1999
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 .VIIاألداء كمحاضر في الدورات التخصصية
)SEMINARS

(LECTURING IN WORKSHOPS AND

•

محاضر في دورة "األوامر التغييرية في عقود اإلنشاءات" )ھندسة المنشآت العسكرية ،وزارة الدفاع،
 8-4نوفمبر .(2006

•

محاضر في دورة "المسئولية عن تعويض األضرار الناجمة عن حوادث السيارات" )وحدة الدورات
التدريبية ،كلية الحقوق – جامعة الكويت 16-12 ،مايو .(2007

•

محاضر في دورة "الجوانب القانونية للتعامالت االلكترونية" )وحدة الدورات التدريبية ،كلية الحقوق –
جامعة الكويت 16-12 ،مايو .(2007

•

محاضر في دورة "الجوانب القانونية لعقد الفيديك لمقاوالت اعمال الھندسة المدنية" )وحدة الدورات
التدريبية ،كلية الحقوق – جامعة الكويت 24-20 ،يناير .(2008

•

محاضر في دورة "تدقيق و مراجعة العقود و كشف المخالفات و التدليس  -بلدية الكويت" )وحدة
الدورات التدريبية ،كلية الحقوق – جامعة الكويت ،ديسمبر.2010 ،

 .VIIIالنشر اإللكتروني )(ELECTRONIC PUBLISHING
 .1الموقع الخاص على شبكة االنترنت ):(Own Website
><www.dralhajeri.com
الموقع مكرس لألبحاث القانونية و عداھا من األدوات التعليمية الخاصة بالمقررات التي تدرس من قبل الدكتورة
مشاعل الھاجري في كلية الحقوق ،جامعة الكويت .و ھو يمكن الدارسين من جميع كليات الحقوق العربية التي تدرس
القانون المدني من االستفادة من األدوات التدريسية عبر االنترنت .يحتوي الموقع على موارد وفيرة خاصة بمقررات
االلتزامات و اإلثبات ،أصول االلتزام ،الثقافة القانونية ،طرق البحث القانوني ،و التدريب العملي ،اضافة الى مذكرات
الدورات التدريبية للدكتورة الھاجري .و األدوات المتاحة فيه ھي :المذكرات ) ،(lecture handoutsالعروض
التوضيحية ) ،(PowerPoint presentationsأوراق العمل ) ،(work sheetsالجداول المقارنة (comparative
) ،chartsاالختبارات الفصلية والنھائية ) ،(examsاالختبارات القصيرة ) ، (pop quizzesاألشكال البيانية
 ،(diagramsدرجات االختبارات ) ،(gradesاأللفاظ و المفردات ) ،(glossaryوصف المقرر (course
) ،descriptionمتطلبات األبحاث ).(essay requirements
)حصل الموقع على شھادة التقدير الشرفي االستثنائي في مسابقة اليونسكو  /الملك حمد بن عيسى آل خليفة الستخدام
تكنولوجيا المعلومات و االتصال في مجال التعليم (UNESCO / King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize
) ،for the Use of Information and Communication Technologies in Education / 2006و ذلك
عن أول موقع على مستوى الجامعات العربية خاص بتدريس مقررات القانون المدني على شبكة االنترنت(.
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 .2االشتراك في منظومة  Blackboardللتعليم االلكتروني التابعة لجامعة الكويت (E-Learning
) ،Programمن خالل مقرر االلتزامات و االثبات الذي قدم كأول مادة من كلية الحقوق تتاح معھا
مكنة التعلم التفاعلي عن بعد.
 .3اإلشراف على إعداد موقع إلكتروني لكلية الحقوق ،جامعة الكويت ،و على عدد مواقع من أعضاء ھيئة
التدريس في الكلية.

 .IXالمھام االستشارية )(ADVISORY WORK
•

عضو لجنة التخطيط لمؤتمر التعامالت التجارية الدولية the International Business
) Transactions Workshopاالتحاد الدولي لكليات الحقوق International Association of
 ، Law Schools - IALSھامبورج .(2008

•

عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الكويت األول لتطوير وقياس أداء البلديات تحت شعار "نحو وضع خطط
إستراتيجية فعالة" 23 – 20 ،يناير  ،2008الكويت )تنظيم بلدية الكويت ،غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،جمعية الشفافية(.

•

 -2007حاليا ً :عضو اللجنة التوجيھية للمجلة القانونية العربية )تصدر عن شبكة القانونيات العربيات -
.(AWLN

•

اإلشراف على مشروع فيلم سينمائي يتضمن تطبيقات عملية لمادة االلتزامات و اإلثبات ،من إعداد و
تمثيل و إخراج طلبة المقرر ).(2007

•

عضو فريق وزارة المالية  /البنك الدولي لتقييم نظم المشتريات الحكومية Ministry of
 Finance/World Bank: Country Procurement Assessment Review / Kuwait) CPAR (2008).تكليف من وكيل وزارة المالية لنظم الشراء و التخزين(.

•

مراجعة االتفاقيات العقدية الخاصة بدراسة و تصميم و االشراف على مباني كلية العلوم االدارية و كلية
البنات الجامعية في المدينة الجامعية الجديدة في منطقة الشدادية )مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط،
جامعة الكويت.(2008 ،

•

تقييم شامل لدور و أعمال وحدة تصنيف و برمجة األحكام القضائية )كلية الحقوق ،جامعة الكويت،
.(2008

•

عضو لجنة تقصي حقائق للمعھد العالي للفنون المسرحية )تكليف من مكتب وزيرة التربية و التعليم
العالي ،سبتمبر .(2008

•

رئيس لجنة مراجعة مدى خضوع جامعة الكويت التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  UNCACلسنة
) 2006يناير .(2011
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 .Xبرامـج الدراسـات العليـا )(INVOLVEMENT IN POSTGRADUATE PROGRAMMES
•

محاضرات في مناھج البحث العلمي )برنامج الدراسات العليا ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت ،األعوام
 2007-2006و .(2008-2007

•

محاضرات في مقرر القانون المدني مع التعمق" :المسئولية عن االصابات الشخصية الناجمة عن
حوادث السيارات من المنظور المقارن" )برنامج الدراسات العليا ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت،
.(2008-2007

•

مراجعة رسالة دكتوراه" :التعويض عن حوادث العمل في القانون السوداني والقانون المقارن" ،جامعة
النيلين ،السودان.(2007 ،

•

اشراف على رسالة ماجستير" :اإلشكاالت العملية لتنفيذ عقود المقاوالت واإلنشاءات – دراسة مقارنة
ألھم الجوانب الفنية واالقتصادية في القانونين الكويتي واإلنجليزي" .تعرض الدراسة لبعض
اإلشكاالت الفنية واالقتصادية التي اخترناھا بحسب تقدير المشتغلين في الصناعة اإلنشائية ألھميتھا
باعتبار تكررھا في الواقع العملي ،في محاولة لتسليط الضوء على تداعياتھا الخطيرة في ظل غياب
المعالجة التشريعية وغالبا ً القضائية الكافية لھا) .برنامج الماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق –
جامعة الكويت.(2008 ،

 .XIاألبحاث العلمية )(ACEDEMIC RESEARCH
 .1أبحاث محكمة )باللغة العربية :(In Arabic
 .1مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،قالع و جسور :الدراسات البينية و أثرھا في االتصال بين الحقول المعرفية
)دراسة في القانون كحقل معرفي مستقل و عالقته بعداه من العلوم(" ،مجلة الحقوق )جامعة الكويت( ،العدد
 ،3السنة  ،31سبتمبر  ،2007ص.240-171 .

" .2المسئولية المدنية للمھندس االستشاري كما ينظمھا القانون المدني الكويت رقم  67لسنة  ،"1980ريادة
)الشبكة القانونية للنساء العربيات( العدد األول ،سبتمبر  ،2007ص  ،9-8على االنترنت:
http://www.qanouniyat.org/reada.pdf
" .3بدايــة النھايــة :أثــر ظھــور مجالـس تسويــة المنازعــات على اضمحـالل الـدور شبـه التحكيمـي
للمھنـدس االستشـاري فـي عقـد الفيديـك لمقـاوالت أعمـال الھندسـة المدنيـة )دراسة في آليات المنازعات
العقدية وفقا ً لتعديالت اإلصدار األخير من عقد الفيديك(" ،مجلة الحقوق ،العدد  ،1السنة  ،31مارس
 ،2007ص.142-69 .
" .4أحكام إقامة األجانب في الكويت وفقا لقانون إقامة األجانب رقم  "1959/17المحامي )تصدر عن جمعية
المحامين الكويتية( ،السنة  ،24يوليو  /أغسطس  /سبتمبر .2000
 .5ملخص لرسالة الدكتوراه )منشور من قبل مركز دراسات الخليج و الجزيرة العربية(2008 ،
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:(In English  أبحاث محكمة )باللغة االنجليزية.2
1. ‘The Use of Guarantee Bonds in Public Works Contracts: Legal Framework in
Kuwait’, International Construction Law Review, August 2000.
2. ‘A Critical Approach to the Kuwaiti Law of Judicial Arbitration No. 11 of 1995 with
Reference to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration’,
Arab Law Quarterly, Vol. 15, Part 1, July 2000.
3. ‘The Risk Concept on Modern Tort Map: An Analytical Approach to English Law’,
Kuwait University Journal of Law, Vol. 25, No. 3, September 2001.
4. ‘Construction Producers’ Joint and Several Liability under the Kuwaiti Civil Code’s
Decennial Guarantee Provisions’, Arab Regional Forum News (Newsletter of the Arab
Regional Forum of the Section on Business Law – IBA), vol. 10, no. 1, June 2003.
5. 'Kuwait University, Civil Law, and The Internet: Genesis of a Dedicated Civil LawTeaching Website (Being a UNESCO cited Project)', The Law Teacher (Journal of the
Association of Law Teachers - UK), no. 1, vol. 42, 2008.
6. Mashael A. Alhajeri, 'Judiciary and the Administration of Justice in Building and
Constructon Disputes under Kuwaiti Law', Arab Law Quarterly, Volume 22, Number
2, 2008 , pp. 199-214(16).

:(Unpublished Papers)  أبحاث غير منشورة.3
1. Theoretical Foundations of Producers’ Decennial Liability in Construction Contracts
under the Civil Codes of France, Egypt and Kuwait (unpublished).
2. Comparative Law Methodology in Doctoral Research: Signs and Milestones on the
Comparatist's Roadmap (Unpublished).
3. From Locatio Conductio to Contrat d'Entreprise: A Histori-Legal Account of the Building
and Construction Contract – The Civil Law Paradigm', (Unpublished).
4. The Consulting Engineer According to the FIDIC Form of Contract for Works of
Civil Engineering Construction: His Legal Status and Civil Liability (book in print).
5. Defects and Events Giving Rise to Decennial Liability in Building and Construction
Contracts under the Kuwaiti Civil Code
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" .6استخدام نظم تقنية المعلومات في تطوير العمل األكاديمي و اإلداري في كليات الحقوق العربية:
عرض لتجربة كلية الحقوق في جامعة الكويت".
" .7جامعة الكويت ،القانون المدني ،و اإلنترنت :تعليم القانون على شبكة االنترنت كمشروع نموذجي".

 .4كتب منشورة )(Published Books
" .1المھندس االستشاري وفقا لقواعد عقد الفيديك لمقاوالت أعمال الھندسة المدنية :مركزه القانوني و مسئوليته
المدنية" )الكويت :شركة دار العلم للنشر و التوزيع.(2008 ،

 .4كتب في طور النشر )(Books in Gestation
1. Iraqi Occupation of Kuwait (1990-1991): Prologue, War and Aftermath - A
Postal History Study".
)الناشر :مركز البحوث و الدراسات الكويتية(.
" .2الضمانات الخاصة بعيوب ما بعد اإلنشاء في عقود البناء و اإلنشاءات :األساس النظري و توزيع المخاطر
)دراسة مقارنة فــي القوانين الكويتي ،الفرنسي و االنجليـزي(" )األردن(.

 .5كتابات قانونية متفرقة )(Miscellaneous Legal Writings
" .1تعديل قواعد المسئولية العقدية للمھندس االستشاري و فقا ◌ً للقانون الكويتي و القانون المقارن"،
المھندسون )تصدر عن جمعية المھندسين الكويتية( ،العدد  ،74أكتوبر-ديسمبر .2001

" .2األطر القانونية للممارسة الھندسية و أثرھا على الحقوق المالية للمھندس االستشاري" ،المھندسون
)تصدر عن جمعية المھندسين الكويتية( ،العدد  ،72إبريل -يونيو .2001
" .3بيـن الجغرافيا و القانون" ،القانونيات )نشرة تصدر عن شبكة القانونيات العربيات( ،رقم .2007 ،5
" .4عرض لرسالة ماجستير :المھندس االستشاري وفقا لقواعد عقد الفيديك لمقاوالت أعمال الھندسة المدنية:
مركزه القانوني و مسئوليته المدنية" ،مجلة الحقوق ،العدد  ،1السنة  ،24مارس .2000
" .5عرض ألطروحة جامعية  -الضمانات الخاصة بعيوب ما بعد اإلنشاء في عقود البناء و اإلنشاءات:
األساس النظري و توزيع المخاطر )دراسة مقارنة فــي القوانين الكويتي ،الفرنسي و االنجليـزي(" ،مجلة
الحقوق ،العدد  ،1السنة  ،30مارس  ،2006ص .343-319
" .6تعليقا ً على موضوع ھتك أسرار الرسائل البريدية :مخالفة صريحة لنص الدستور الكويتي" ،القبس15 ،
مايو .2006
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" .7المساعي التشريعية لتوطين العمل في الكويت" ،العامل )تصدر عن االتحاد العام لعمال الكويت( ،العدد
 ،498أكتوبر  ،2010ص.27-26 .
 .6أوراق عمل مقدمة في مؤتمرات )(Conference Papers
1. ‘Defects Associated with Sub-Surface Ground Conditions: A Comparative Legal
Synthesis of Aspects of Risk Allocation in Kuwaiti, French, and English Law’,
paper presented at the Second Conference of Insights on Successful Practices,
Faculty of Engineering and Petroleum, Kuwait University, Kuwait 13-16
February 2005.
" .2مجالـس فض المنازعات و أثرھا على دور المھندس االستشـاري في عقد الفيديـك لمقـاوالت أعمـال
الھندسـة المدنيـة" .ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر دور القطـاع الخـاص فـي التنميـة :األبعـاد القانونيـة )كلية
الحقوق ،جامعة الكويت 9-8 ،مـارس .(2005
" .3الدراســات البينيــة و أثرھــا فــي االتصــال بيــن الحقــول المعرفيــة :دراســة فــي القانــون كحقــل
معرفــي مستقــل و عالقتــه بعــداه مــن العلــوم" .بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم
االجتماعية :العلوم االجتماعية و الدراسات البينية من منظور تكاملي ،جامعـة الكويـت 5-3 ،ديسمبر
.2006
4. ‘Defects and Events Giving Rise to Decennial Liability in Building and
Construction Contracts under the Kuwaiti Civil Code’, paper presented at the
بحث ألقي في :مؤتمر أبحاث البناء و االنشاء و العقار )المعھد الملكي لمساحي الكميات  / RICSمعھد دبلن
للتكنولوجيا  ،DITدبلن ،آيرلندا  5-4سبتمبر The RICS Construction, Building and Real (2008
- RICS / Estate Research Conference (Royal Institution of Chartered Surveyors
Dublin Institute of Technology - DIT, 4-5 September 2008 – Dublin, Republic of
Ireland).
" .5وحدة تصنيف و برمجة األحكام القضائية فـي كليـة حقـوق جامعـة الكويـت:االنطالقة و التحديات" ،ورقة
عمل قدمت الى :مؤتمر آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوطن العرب" :االبداع العلمي
والتنمية الحضارية )المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا باإلشتراك مع وزارة التربية الوطنية و التعليم
العالي و تكوين األطر و البحث العلمي المغربية 25-30 ،أكتوبر  ،2008فاس  -المملكة المغربية(.
" .6عــــرض لتجـربـــــة وحـدة تصنيـف و برمجـة األحكـام القضائيـة فــي كليــة الحقــوق" ،ورقة عمل
قدمت الى :المؤتمر اإلقليمي للتعلم اإللكتروني )الكويت 30-28 ،مارس .(2011

 .7األطروحات و الرسائل األكاديمية )(Academic Dissertations and Theses
 .1المھندس االستشاري وفقا لقواعد عقد الفيديك لمقاوالت أعمال الھندسة المدنية :مركزه القانوني و مسئوليته
المدنية )رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الكويت .(1998 ،أول رسالة ماجستير تعرض من قبل مجلة
الحقوق ،العدد  ،1السنة  ،24مارس .2000
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2. Post construction Liabilities for Latent Defects in Building and Construction
Contracts: The Theoretical Foundations and the Allocation of Risk (A Comparative
Study in Kuwaiti, French and English Law), University of Essex, 2004.
 الضمانات الخاصة بعيوب ما بعد اإلنشاء في عقود البناء و-  "عرض ألطروحة جامعية:الملخص العربي للرسالة
 مجلة،"( الفرنسي و االنجليـزي، األساس النظري و توزيع المخاطر )دراسة مقارنة فــي القوانين الكويتي:اإلنشاءات
.343-319  ص،2006  مارس،30  السنة،1  العدد،الحقوق
(Translation)  الترجمات.7
:(Academic Theses)  أطروحات جامعية- ترجمة
1. Post construction Liabilities for Latent Defects in Building and Construction
Contracts: The Theoretical Foundations and the Allocation of Risk (A
Comparative Study in Kuwaiti, French and English Law), University of
Essex, 2004.
:(Book Chapters)  فصول من كتب- ترجمة
1. Mary Ann Glendon et al, Comparative Legal Traditions: Text, Materials and
Cases (West Publishing Co, 1985) – one chapter.
2. Mathew W. Finkin, "Comparative Labour Law", in: The Oxford Handbook
of Comparative Law, ed. by Mathias Reimann Reinhard Zimmermann
(Oxford: Oxford University Press), pp. 1131-1160.
3. Mike Cuthbert, European Union Law, 3rd edn. (London: Sweet and
Maxwell, 2000) – one chapter.
4. Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World, 2nd edn. (London:
Cavendish Publishing Ltd., 1999) – one chapter.
5. Robert N. Covington and Kurt H. Decher, Employment Law (St. Paul: West
Publishing Co., 2002), pp. 345-354.
6. Roger Blanpain et al, The Global Workplace: Cases and Materials
(Cambridge University Press, 2007), pp. 334-393.
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:(Journal Articles)  أبحاث و دراسات- ترجمة
1. Achim Seifert, 'Respectful Religious Pluralism in the Workplace', Comparative
Labor Law and Policy Journal, vol. 25, pp. 463-467.
2. Assefa Bequele and Jo Boyden, 'Current Trends and Policy Responses',
International Labour Review, vol. 127, 1988, no. 2, no. 5-6, pp. 153-172.
3. Jean-Maurice Verdier, 'The Contribution of International Labour Standards
to French Labour Law', International Labour Review, vol. 132, 1993, no. 2, no.
5-6, pp. 673-687.
4. Robert Husbands "Sexual Harassment Law in Employment: An International
Perspective", International Labour Review, no 4, vol. 132, 1993, pp535-559.
5. Joy E. Grenig "The Dismissal of Employees in the United States"
International Labour Review, no 5-6, vol. 130, 1991, pp.569-583.
6. Kenneth J. Vanko, "You're Fired! And Don’t Forget Non-Compete: The
Enforceability of Restrictive Covenants in Involuntary Discharge Cases",
Depaul Business and Commercial Law Journal, No 1, Vol. 1, 2002, pp. 1-49.
7. Rolf Birk, 'Labor law Scholarship in France, Germany, and Italy: some
Remarks on a Difficult Question', Comparative Labour Law and Policy Journal,
vol. 23, 2002.
8. Russell D. Lansbury & Edward M. Davis, 'Employee Participation: Some
Australian Cases', International Labour Review, vol. 131, 1992, No. 2, pp. 231248.
9. Vittorio DI MARTINO and Linda WIRTH, 'Telework: A new way of
working and living', International Labour Review, vol. 129, no 5, 1990, no. 5.
:(Short Stories)  قصص قصيرة- ترجمة
." "أمام القانون، فرانز كافكا.1
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 .7المقاالت الصحفية )(Articles
•

مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،بيـن الجغرافيا و القانـون :مساحـة خصبـة للصداقـات" ،القانونيات )نشرة
تصدر عن شبكة القانونيات العربيات  -األردن( ،رقم .2007 ،5

•

مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،أم حبيــب؟ بـل أمھــات األحبـة :عاشــوراء في ذاكــرة كويتيــة سنيــة"، ،
جريدة القبس ،األثنين  11يناير  ،2010على اإلنترنت:
<http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=566274&date=11012010>.

•

مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،األبعاد الكبيرة للعدسات الصغيرة" ،مجلة العربي )وزارة اإلعالم ،الكويت(،
العدد  ،623أكتوبر  ،2010ص.98-94 .
Mashael A. Alhajeri, 'DAI Trip to the Kingdom of Morocco', Bareed Ad-Dar
(Newsletter of the Friends of Dar Al-Athar Al-Islamiyyah, Kuwait), issue 2, year
11, 2009, pp. 6-7.

•

مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،بيــن الــدار و المبــرة :الربـاط علـى الثغـور الثقافيـة لإلسـالم" ،مجلة العربي
)وزارة اإلعالم ،الكويت( ،فبراير .2011

 .XIIالعضوية في الجمعيات القانونية المھنية
)PROFESSIONAL ORGANANIZATIONS
•
•
•

و

المتخصصة

IN

(MEMBERSHIP

عضو جمعية قانون االنشاءات البريطانية ).(Construction Law Society - CLS
عضو المعھد البريطاني للقانون الدولي و المقارن (British Institute of International and
).Comparative Law – BIICL
عضو الشبكة العربية للنساء القانونيات  -األردن (Arab Women Lrgal Network – AWLN

 .XIIIاالھتمامات البحثية )(RESEARCH INTERESTS
•
•
•
•

•

العقود و المسئولية التقصيرية )(Contract and tort
عقود اإلنشاءات )(Construction law
المسئولية عن حوادث السيارات )(Liability for road accidents
القانون المقارن )(Comparative Law
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 .XIVاالھتمامات العامة ) (GENERAL INTERESTS
•
•

التاريخ البريدي لدولة الكويت
العضوية في الجمعيات المتخصصة:
 oالجمعية الكويتية لھواة الطوابع و العمالت.
 oجمعية اإلمارات لھواة الطوابع.
 oدار اآلثار االسالمية
)American Philatelic Society (APS
)Great Britin Overprints Society (GBOS
)India Study Sicrle (ISC
)Forces Postal History Society (FPHS
)Civil Censorship Study Group (CCSG

o
o
o
o
o

 .XVخدمة المجتمع )(COMMUNITY SERVICE
 .1األنشطة )(Activities
• مشاركة بعنوان "االحتالل العراقي لدولة الكويت ) :(1991-1990اإلرھاصات ،الحرب و اآلثار".
حصل العرض على المركز الثالث )الميدالية المذھبة( على المستوى اآلسيوي ) (Vermeil Medalفي
مسابقة التاريخ البريدي التي نظمھا االتحاد اآلسيوي لھواة جمع الطوابع في معرضه التاسع عشر
المنعقد في دبي ).(The 19th Asian Stamp Exhibition Dubai 13-16 November 2006
• محاضرة حول التاريخ البريدي لدولة الكويت ،مدرسة البيان ثنائية اللغة االبتدائية الخاصة 17 ،فبراير
.2007
• محاضرة بعنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريس القانون" ،قدمت إلى تجمع األكاديميات
الكويتيات 1 ،ابريل .2007
• اعداد مذكرة موجھة إلى المدرسين و أولياء أمور الطلبة ،بعنوان "مالحظــات عامــة حــول
Attention
Deficit
Disorder
)(ADD
االنتبــاه
نقــص
اضطــراب
و اضطــراب نقــص االنتبــاه و فــرط الحركــة Attention Deficit Hyperactivity Disorder
) 18) "(ADHDأبريل.(2007 ،
• تشكيل فريق بحثي من طلبة الكلية للتوثيق للمكاتب البريدية في دولة الكويت )مسح ميداني لجميع
المكاتب البريدية في البالد لرصد أختامھا  /مستنداتھا  /دراسة الطرق البريدية للرسائل الصادرة /
تصويرھا  /كتابة تقارير عنھا( .نفذ العمل الميداني للمشروع في الفترة من  12مارس  2007الى 5
مايو.2007 ،
• مذكرات حول وظائف و أدوار االدارة القانونية في بلدية الكويت.
• تحقيق صحفي حول حديقة جمال عبد الناصر في منطقة الروضة السكنية )جريدة القبس،
.(2008/10/23
• 2009: Delegate of the Kuwait Philatelic and Numismatic Society Delegate to the
Philatelic Literature Commission - Fédération Internationale de Philatélie (FIP).
•

إلقاء محاضرة حول دور الجمعيات النسائية الكويتية )زيارة وفد البرلمان األوروبي لإلتحاد الكويتي
للجمعيات النسائية 31 ،مارس .(2010
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•
•
•

منسق لزيارة وفد األعضاء السابقين للكونجرس األمريكي ،برنامج الزمالة في القانون ) Legislative
 10-5 ،Fellowship Programme, Legacy Internationalديسمبر .(2010
المشاركة في حلقة نقاشية حول وضع المرأة في دولة الكويت ) 7ديسمبر .(2010
تنظيم حلقة نقاشية ألعضاء ھيئة التدريس في كلية الحقوق و بعض األعضاء السابقين في الكونجرس
األمريكي )الكويت 8 ،ديسمبر .(2010

 .2األبحاث و الدراسات غير القانونية )(Non-Legal Research
 .aباللغة العربية )(In Arabic
" .1دراسـة حـول مغلفــات القرطاسية البريديـة الھنديـة التي تحمـل صـورة المـلك جـورج السـادس
المستخدمـة مــن قبـل بريـد الكويـت" ،البوسطة )مجلة الجمعية الكويتية لھواة الطوابع و العمالت( ،العدد ،2
أكتوبر .2006
" .2بين السياسة و البريد :يعاد الى ناظر مكتب بريد الصفاة" ،البوسطة )مجلة الجمعية الكويتية لھواة الطوابع
و العمالت( ،العدد الخامس ،يوليو  ،2007ص .11-10
" .3تقاليد بريدية :تلك الخطوط الزرقاء الغامضة  ،"! ...البوسطة)مجلة الجمعية الكويتية لھواة الطوابع و
العمالت( ،العدد األول ،مايو  ،2006ص.16 .
" .4الدورة الرياضية العربية المدرسية األولى" ،البوسطة )مجلة الجمعية الكويتية لھواة الطوابع و العمالت(،
العدد السادس ،أكتوبر  ،2007ص .9-8
 .5مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،التاريخ البريدي و النشر االلكتروني :آفاق مستقبلية" ،البوسطة )تصدر عن
الجمعية الكويتية لھواة الطوابع و العمالت( ،ابريل  ،2008ص.11-10 .

 .6مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،الجريدة الرسمية :السيرة الذاتية لبريد دولة الكويت  -القسم األول" ،البوسطة
)تصدر عن الجمعية الكويتية لھواة الطوابع و العمالت( ،العدد  ،12إبريل  ،2009ص.9-6 .
 .7مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،الجريدة الرسمية :السيرة الذاتية لبريد دولة الكويت  -القسم الثاني"،
البوسطة )تصدر عن الجمعية الكويتية لھواة الطوابع و العمالت( ،العدد  ،14أكتوبر  ،2009ص.9-8 .
 .8مشاعل عبد العزيز الھاجري" ،أم حبيـب؟ بـل أمھـات األحبة :عاشـوراء في ذاكـرة كويتيـة سنيـة" ،جريدة
القبس ،األثنين  11يناير  ،2010على اإلنترنت:
<http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=566274&date=11012010>.
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(In English)  باللغة االنجليزية.b
1. Mashael A. Alhajeri, 'The Saga of Kuwait's First School', The American Philatelist, (Jan
2000).
2. Mashael A. Alhajeri, 'Kuwait Paquebot Mail', Arabian Gulf Postal History Quarterly, no.
5 (Autumn 2001).
3. Mashael A. Alhajeri, 'Philatelic Propaganda: Kuwaiti Diplomacy Prevails', The
American Philatelist, (June 2003).
4. Mashael A. Alhajeri, 'Kuwait: Selected Postal History', Arabian Gulf States Postal
History Quarterly, Edition 19 - Autumn 2006, pp. 8-15.
5. Mashael A. Alhajeri, ‘Kuwait/Iraq Tensions - Signs of a Crisis: General Kassim’s
Threats to Annex Kuwait 1961’, Arabian Gulf States Postal History Quarterly, Edition
21 - Winter 2006, p. 17-18
6. Mashael A. Alhajeri, '1990: The Lanner Falcon Definitive Issue', Arabian Gulf States
Postal History Quarterly, Edition 22 - Spring 2007, pp. 23-24.
7. Mashael A. Alhajeri, 'Kuwait Postage Paid Postmarks', Arabian Gulf States Postal
History Quarterly, edition 24, Autumn 2007, pp. 21-33.
8. Mashael A. Alhajeri, 'Postal Traditions: Those Mystifying Blue Crosses …!', Arabian
Gulf States Postal History Quarterly, edition 25, Winter 2007, pp. 33-36.
9. Mashael A. Alhajeri, 'Kuwait Canceller Type 39: Stages of Progressive Deformity –
Part One', Arabian Gulf Postal History Quarterly, no. 26 (Spring 2008).
10. Mashael A. Alhajeri, 'Kuwait Canceller Type 39: Stages of Progressive Deformity –
Part Two', Arabian Gulf Postal History Quarterly, no. 27 (Summer 2008).
11. Mashael A. Alhajeri, 'Kuwait 'Mechanically Examined' Cachet', Arabian Gulf States
Postal History Quarterly, no. 30 (Spring 2009), pp. 18-21.
12. Mashael A. Alhajeri, ‘Postal Censorship in Kuwait During the Iraqi Threat of 1961’,
Civil Censorship Study Group Bulletin, vol. 37, no. 2, Number 166, April 2010, pp. 72-75.
13. Mashael A. Alhajeri, ‘Kuwait Postal Markings as Forerunners for Registration Labels:
Indian Postal Administration 1915-1948’, Postal Label Bulletin (issued by the Postal
Label Study Group), Summer 2010, issue 98, pp. 6-7.
14. Mashael A. Alhajeri, 'Postal Censorship in Kuwait during the Iraqi Threat of 1961',
Arabian Gulf States Postal History Quarterly, Edition 35 - Summer 2010, pp. 19-24.
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15. 'DAI Trip to the Kinngdom of Morroco', Bareed Ad-Dar (Newsletter of the Friends
of Dar Al-Athar Al-Islamiyyah, Kuwait), issue 2, year 11, 2009, pp. 6-7.
 .XVIلالستفسار )(References
•

األستاذ الدكتور  /بدر جاسم اليعقوب )عميد كلية الحقوق و وزير االعالم السابق(.

•

األستاذ الدكتور  /جمال فاخر النكاس )العميد المساعد للشئون االكاديمية ،كلية الحقوق(.

•

الدكتور  /خالد جاسم الھندياني )رئيس قسم القانون الخاص ،كلية الحقوق(.
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