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 استبيـــان

 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 عبد اإلله علي قائد الشبيبي :االســم بالكامـــل  

 م02/6/4791 -األمانة صنعاء  :مكان وتاريخ الميالد  

 .عضو المكتب الفني :الوظيفة الحاليــة 
 

مساعد قضائي بمحكمة استئناف  -باحث قانوني  :  لوظائف السابقةا
 .األمانة

 .م0240جامعة القاهرة / دكتوراه في الحقوق  -4 :المؤهالت العلمية 
دبلوم ماجستير في الشريعة اإلسالمية  -0

 .م0221/0222
 .م0222/0226دبلوم ماجستير في القانون العام  -3
 .جامعة صنعاء/ م4777ليسانس شريعة وقانون  -1
 .م0224/0220دبلوم في علوم الكمبيوتر  -2

خبرة بالعمل القانوني واإلداري ألكثر من عشرين *   :الخبرة العملية والمهارات
 .عاما  

المحاضرات األكاديمية والتدريب في المجال اإلداري * 
 .والقانوني والفني

 .صياغة العقود واالتفاقيات اإلدارية والدولية*  
 .تشار تحكيممس*  
منسق مشروع بناء قدرات السلطة المحلية والحد *  

 .من النزاعات
تمثيل الوزارة في عدد من المؤتمرات والندوات *  

 .وورش العمل
إجراء البحوث والدراسات اإلستراتيجية على *  

 .المستوى المحلي والدولي
 .التأليف في المجال اإلداري والقانوني والدستوري*  
 .اإلداري واإلدارة القضائيةالقضاء *  
الوساطة والتحكيم والتفاوض لحل النزاعات بالطرق *  

 .الودية
 .التحكيم اإلداري والدولي*  

بعض شهادات المشاركات العلمية وشهادات الخبرة 
 :والتقدير

 
شهادة مشاركة في تدريب مدربين للحد من النزاعات * 

 .عدن -0241
لقضاء المصري المشاركة في مؤتمر استقالل ا*  
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م، القاهر الذي أعده المركز العربي الستقالل 0240
 .القضاء

شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي لجامعة القاهرة *  
 .0242للعام 

شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي القاهرة للعام *   
 .م0227

شهادة مشاركة في مؤتمر مساعدة العدالة الذي * 
مع وزارة التنمية  اقامه مركز الحوكمة بالتنسيق
 . اإلدارية ووزارة العدل بالقاهرة

شهادة مشاركة بفعاليات مؤتمر التنمية البشرية في *  
 .مصر

شهادة من أكاديمية المستقبل للتدريب واالستشارات * 
 .0242في القيادة اإلدارية للعام 

شهادة تقدير من مركز بحوث ودراسة مكافحة * 
 .معة القاهرةالجريمة ومعاملة المجرمين بجا

شهادتي تقدير من مؤسسة جائزة البابطين لإلبداع * 
 .م0227-0222الشعري للعاملين 

العديد من شهادات التقدير أثناء المشاركات في * 
ورش العمل والدورات الحقوقية والمتخصصة في 

 .التنمية البشرية
شهادة تقدير من رئيس محكمة استئناف أبين في * 

 . م0241وموظفيها إعادة تأهيل المحاكم 
شهادة خبرة من رئيس محكمة بني الحارث * 

 .م0222االبتدائية عام 
شهادة شرعية وقانونية من المعهد العالي للقضاء * 

 .  م0223للعام 

 المؤلفات: أوال   :المؤلفات والبحوث 
دور الهيئات المساعدة للسلطة القضائية في تحقيق   -

 .العدالة
 .اإلداري شرح قانون المرافعات  -

 البحوث العلمية المنشورة: ثانيا
البحث العلمي ودوره في النهوض باقتصاد  .4

 .الوطن العربي

اإلعالن القضائي وأهميته النعقاد الخصومة  .0
 .في النظامين اليمني والمصري

 .واجبات موظفي المحاكم .3

 .عالقة الموظف العام بالدولة .1

 بعض المقاالت البحثية المنشورة:   ثالثا
 .القضائية اإلدارة .4

الدور التنظيمي والرقابي لرئيس المحكمة على  .0
 .موظفي المحاكم وعالقتهم به

أهميتها وعالقتها .. إدارة الشرطة القضائية .3
 .بوزارة العدل
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في تطوير العمل النقل الوظيفي وأهميته  .1
 .اإلداري بالمحاكم

ضمانات موظفي المحاكم وفق قانون السلطة  .2
 .القضائية اليمني والمصري

يم موظفي المحاكم وأثره على حسن أداء تقي .6
 .حسن أداء اإلدارة القضائية

 (.حقوقهم وشرعية اإلضراب)موظفو المحاكم  .9
 

الدورة التدريبية المكثفة في المهارات األساسية   :الـدورات 
للتحرير الصحفي التي عقدتها كلية دار العلوم 

 .م0240بالقاهرة في 

  اللغوي التي الدورة المكثفة في مهارات التصحيح
عقدها مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم في 

 .م0240جامعة القاهرة للعام 

  الدورة التدريبية في العروض وتذوق الشعر التي
عقدتها كلية دار العلوم في جامعة القاهرة بالتعاون 
مع مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 

 .0227لإلبداع الشعري في 

  ية التدريبالدورة 

 اللغة العربية :اللغـــات 

 :العنــوان 
 :التليفون 

 :البريد االلكتروني 

 جوار كلية الشرطة -صنعاء 
932343402 

Mys161313@yahoo.com 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 أحمد السلميمحمد يحيي  :االســم بالكامـــل  

 م4793 -صنعاء  :مكان وتاريخ الميالد  

 عضو المكتب الفني لشئون الدراسات والبحوث :الوظيفة الحاليــة 
 

موثق بمحكمة القضايا المستعجلة وبالد الروس  - :  الوظائف السابقة
 (.م0222-4779)وبني بهلول 

أمين للسر ومدير المحكمة الجزائية االبتدائية  -
 (.م0221-0224)المتخصصة 

 -عضو المكتب الفني لشئون الدراسات والبحوث -
 (.م0241-0222)الديوان العام 

حاصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري -4 :المؤهالت العلمية 
جامعة القاهرة  -كلية الحقوق -بتقدير ممتاز

 .م0243عام
حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري  -0

 -معهد البحوث والدراسات العربية  -تازبتقدير مم
 .م0222القاهرة عام 

حاصل على دبلوم الدراسات القانونية بتقدير جيد  -3
عام  -معهد البحوث والدراسات العربية -جدا  

 .م0222
 -حاصل على ليسانس شريعة وقانون بتقدير جيد -1

عام  -جامعة صنعاء -كلية الشريعة والقانون
 .م4779

 :المؤلفات القانونية الصادرة :بحوثالمؤلفات وال
دراسة "ام القانوني الندماج البنوك التجارية النظ -4

 ".مقارنة
دراسة  -أحكام الشيك في القانون التجاري اليمني -0

 .بالقانون المصريمقارنة 
 : المقاالت واألبحاث المنشورة

مجلة )الجرائم المالية وأثرها على االقتصاد القومي-4
 -أكاديمية نايف للعلوم األمنية  -ةاألمن والحيا

 .المملكة العربية السعودية
مجلة )عوامل جذب االستثمارات العربية واألجنبية -0

 -أكاديمية نايف للعلوم األمنية -من والحياةاأل
 .المملكة العربية السعودية

مجلة .)ظاهرة اندماج البنوك في ظل ظاهرة العولمة -3
 -للعلوم األمنية أكاديمية نايف -األمن والحياة
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 .المملكة العربية السعودية
اندماج البنوك التجارية في السوق المصرفية  -1

 (اليمن -وزارة العدل -المجلة القضائية)اليمنية
القانون الوطني واجب التطبيق في جريمة إصدار  -2

وزارة  -الصحيفة القضائية . )شيك بدون رصيد
 (.اليمن -العدل

الصحيفة .)نون التجاري اليمنيجرائم الشيك في القا -6
 (اليمن-وزارة العدل -القضائية

-دور األجهزة الرقابية في مكافحة الفساد -4 :الــــدورات 
 .جامعة القاهرة-كلية الحقوق -م47/2/0243

كلية  -م42/3/0240(دورة متقدمة) دورة التحكيم -0
 .جامعة القاهرة -الحقوق

في المواد المدنية إعداد المذكرات واألحكام والدفاع  -3
جامعة  -كلية الحقوق -م06/0/0240-والتجارية
 .القاهرة

 -حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية -1
 .جامعة القاهرة -كلية الحقوق -م7/40/0240
دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية  -2

 .جامعة القاهرة -كلية الحقوق -م0/40/0240
-تفاقيات الدوليةحقوق الالجئين وفقا  لال -6

+ جامعة القاهرة -كلية الحقوق -م1/44/0240
 .المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة

 -م04/42/0240صياغة العقود المدنية والتجارية -9
 .جامعة القاهرة -كلية الحقوق

-حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون -2
 .جامعة القاهرة -كلية الحقوق -م41/42/0240

دورة تحكيم في منازعة البنوك وسوق المال  -7
جامعة  -كلية الحقوق -م9/42/0240-والشيكات
 .القاهرة

-القواعد الحسابية لقواعد الميراث والوصية-42
 .جامعة القاهرة -كلية الحقوق -م2/0240//02

 اللغة العربية :اللغـــات 

 :العنــوان 
 :التليفون 

 :البريد االلكتروني 

 ار كلية الشرطةجو -صنعاء 
932343402 

Mys161313@yahoo.com 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 منال سلمان عوض دومان.د :االســم بالكامـــل  

 كريتر -عدن/م -الجمهورية اليمنية -م 47/40/4769 :مكان وتاريخ الميالد  

 (وزارة العدل)عضو المكتب الفني لشئون المرأة  :لوظيفة الحاليــة ا

 .مدرسة صيره الثانوية -م 4726ثانوية عامة  - :  األكاديميةالمؤهالت 
مصادر  الدولة )م 4771ماجستير قانون دولي عام  -

 (.والقانون
 .م من روسيا0220دكتوراه قانون دولي عام  -
 .م4771-تاريخ التوظيف -

 .إجادة اللغة الروسية كتابا  ونطقا   - :ـــــات اللغ
 .دورة في اللغة الفرنسية لمدة عام -
 .دورة في الحاسوب لمدة عام -

 (.القضاء واإلعالم)حلقة نقاش بعنوان  - :المشاركات الداخلية
اللقاء التشاوري ألعضاء السلطة القضائية  -

لمناقشة مشروع إستراتيجية تحديث وتطوير 
 .القضاء

اللقاء التشاوري األول حول تقييم واقع قضاء  -
 .األحداث

 .اللقاء التشاوري حول وصول البناء للعدالة -
توصيات اللجنة الدولية التفاقية القضاء على جميع  -

 (.السيداو)أشكال التمييز ضد المرأة 
 .السجون ومراكز احتجاز األطفالالندوة حول  -
ي مجال القانون الندوة لبناء القدرات القضائية ف -

 .التجاري
 .ورشة عمل حول شفافية أداء المحاكم االبتدائية -
ورشة عمل حول المبادرة الرشيدة بشأن ضمان  -

 .الحيدة والنزاهة العمل القضائي
حول العنف ضد المرأة في بيروت  ورشة عمل -

 .م0242
 .ورشة عمل لمناقشة تحديد سن آمن للزواج -
 .ر باألشخاصورشة تدريبية حول االتجا -
 .دورة في القانون الدولي اإلنساني -
 .حول االعتماد المستندي دورة في مركز التحكيم -
 .دورة حول حقوق المرأة في اإلسالم -
دورة في دراسة الجدوى للمشاريع االقتصادية  -

 .واالجتماعية
ثالث دورات تدريبية حول النوع االجتماعي  -



 310 

 .والتنمية
 .ثدورة حول ختان اإلنا -
 .دورة تدريبية خاصة بفن اإلدارة -
دورة تدريبية حول وضع إستراتيجية وخطة العمل  -

  .للمرأة المعنفة
 .دورة حول التقارير الوطنية -
جلسة حوار حول قرار مجلس األمن التابع لألمم  -

المتعلق بالمرأة والسالم  4302المتحدة رقم 
 .واألمن

 .ةالمؤتمر حول مناهضة العنف ضد المرأ -
 .المؤتمر حول العدالة الجنائية -
 .م0240المؤتمر الوطني الخامس للمرأة  -
  .م0243المؤتمر الوطني السادس للمرأة  -

 لبنان/ورشة حول العنف ضد المرأة فى بيروت*   :المشاركات الخارجية 
مؤتمر حول اإلرهاب والتنمية االجتماعية في *  

 .السعودية/ الرياض

ت خالل عملي في إعداد البروشورات ساهم*  :اسهامات 
 .التوعوية القضائية

قانون األحوال  -قانون اإلحداث -قانون الطفل)  
وكتيب حول حقوق المرأة والطفل ( الشخصية

والحدث في القانون اليمني باللغتين العربية 
 .واالنجليزية

ساهمت فى نشر مقاالت قانونية واجتماعية في * 
 .الصحيفة القضائية

المرأة المثالية في )باليوم العالمي للمرأة بـ  كرمت* 
 .م0229مارس  2في ( وزارة العدل

 



 311 

 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 شاهر مجاهد الصالحي :االســم بالكامـــل  

 لحج - 4761 :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار وزير العدل :لحاليــة الوظيفة ا

 .مدير عام مكتب وزير العدل  :الوظائف السابقــة  
  مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة

 .لإلستثمار

 األمين العام للمركز اليمني للتحكيم. 

  مدير إدارة االتفاقيات والمعاهدات بوزارة
 .الشئون القانونية

 ون دوليماجستير قان :المؤهالت  العلمية  

 -:عدد من البحوث والدراسات منها  :والبحوثالمؤلفات 

 .فرص ومزايا االستثمار في اليمن -   
التسوية السليمة للمنازعات في إطار مجلس  -   

 .التعاون
تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة  -   

 .العالمية

 الروسيــة :اللغــات 
 

 :العنوان 
 : فاكس/ تليفون 
 :االلكتروني  البريد

 وزارة العدل –صنعاء  –اليمن 
020422 - 020432 

Yzn222@gmail.com 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ــــ

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 نجيب محمد أحمد محمد الهاملي/ السيد :االســم بالكامـــل  

 م4/4/4790الجمهورية اليمنية  -ذمار :مكان وتاريخ الميالد  

نائب مدير  -عضو المكتب الفني -قاضي بوزارة العدل  :الوظيفة الحاليــة 
 .اإلدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق اإلنسان

مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصناعة  -4 :الوظائف السابقــة  
والتجارة ورئيس اللجنة االستشارية للمنازعات 

 .رية والصناعيةالتجا
نائب مدير عام الدراسات والبحوث القانونية  -0

 .والقضائية بوزارة العدل
بوزارة  مسئول الدراسات القانونية وقضايا الدولة -3

 .العدل
 .عضو بيابة غرب العاصمة صنعاء  -1
 .عضو نيابة جنوب شرق العاصمة صنعاء -2
أمين سر دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا  -6

 . جة مساعد قاضيبدر
عضو المكتب الفني بوزارة العدل بدرجة مساعد  -9

 . قاضي

-(قانون خاص)درجة الدكتوراه في الحقوق  -4 :المؤهالت  العلمية  
جامعة أسيوط كلية الحقوق عام  -جمهورية مصر

إجراءات المحاكمة التأديبية )م بعنوان 0243
 -للقضاة وأعضاء النيابة في القانون اليمني

 (.النظام السعودي -اإلماراتي -صريالم
درجة الماجستير في الحقوق قانون خاص بموجب  -0

شهادة المعادلة الصادرة من المجلس األعلى 
 422جمهورية مصر العربية برقم  -للجامعات

 .م0222لسنة 
كلية  -جامعة صنعاء -دبلوم ماجستير قانون خاص -3

 .م0222-م0221الشريعة والقانون للعام 
الجامعة اليمنية  -وم ماجستير شريعة وقانوندبل -1

 .م0223-م0220للعام 
كلية  -جامعة صنعاء -دبلوم عالي دراسات إسالمية -2

 .م0222-م4777للعام  -اآلداب
 -جامعة صنعاء -دبلوم ماجستير شريعة إسالمية -6

 .م0226-م0222كلية الشريعة والقانون للعام 
كلية  -ءجامعة صنعا -ليسانس شريعة وقانون  -9

جيد جدا )بتقدير عام  4779الشريعة والقانون عام
 .والثاني من األوائل( مع مرتبة الشرف
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 -مدرسة الفاروق -ثانوية عامة قسم علمي -2
 . م4770العاصمة صنعاء عام 

 (IFC)خبير قانوني لدى مؤسسة التمويل الدولية  -4 :الخبرات 
يخ في مجال القوانين التجارية والصناعية منذ تار

م بموجب تعاقد ممثل البنك الدولي 41/40/0222
مرفق وثائق )م 0227في اليمن معه بتاريخ يونيو 

 (.الخبرة واتفاق التعاقد
خبير قانوني لدى مكتب االتصال مع منظمة التجارة  -0

العالمية بوزارة الصناعة والتجارة إلعداد قانون 
الضارة في حماية اإلنتاج الوطني من الممارسات 

ارة الدولية وقانون حماية المنافسة ومنع التج
االحتكار والئحته قانون التأجير التمويلي ومشروع 

م 42/40/0229قانون النشاط الصناعي منذ تاريخ 
 (.مرفق وثائق الخبرة ومذكرات التكليف)

خبير قانوني لدى الهيئة العامة للمواصفات  -3
والمقاييس وضبط الجودة وعضو لجنة التقييم مع 

كات المتقدمة لتنفيذ البرنامج الدولي لشهادة الشر
وعضو لجنة  (ICCP)المطابقة في بلد المنشأ 

 (BIVAC)، (COTECNA)التفاوض مع شركتي 
منذ تاريخ مارس  (ICCP)لتنفيذ البرنامج الدولي

 (.مرفق قرارات التكليف ووثائق الخبرة)م 0222
خبير حقوقي وقانوني في برنامج التعاون اليمني  -1

انمركي في مجال حقوق اإلنسان للفترة الد
 (.مرفق وثائق الخبرة)م 0244-م0242

ساهم في التوفيق وحل المنازعات التجارية للعديد  -2
من الشركات والوكاالت األجنبية والبنوك التجارية 
والمنشأة الصناعية على سبيل المثال حل الخالفات 
والمنازعات التي حصلت بين شركاء شركة 

لألسماك التجارية ومشكلة مصنع  عروس البحر
البرج لألسمنت والشركة الوطنية لأللبان وشركة 

 .وأي لالتصاالت وغيرها
قام بالعديد من الدراسات القانونية في المجاالت  -6

المرتبطة بطبيعة عمله تتعلق بالجوانب القضائية 
والحقوق الوظيفية وجوانب التعاون الدولي 

البرامج التنفيذية والجوانب التشريعية والخطط و
 .والجوانب التجارية واالقتصادية والمالية

 

- :األبحاث األكاديمية والعلمية التي قام بها :المؤلفات والبحوث 
استعمال )أعد بحث تكميلي للماجستير تحت عنوان -أ

وسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في مجال 
 عبد. تحت إشراف د( اإلثبات المدني والتجاري

كلية الشريعة  -القادر قحطان، جامعة صنعاء
 .م0221-م0223والقانون للعام 
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أعد بحث علمي حول تجربة الجمهورية اليمنية في  -ب
م، 0229مكافحة االتجار باألشخاص بتاريخ أكتوبر 
مارس ( 7)نشر في مجلة البحوث القضائية العدد 

 .م0222
بحث قانوني عن التجارة االلكترونية والقوة  -ج

 .م0222لثبوتية للتوقيع االلكتروني عام ا
دراسة بحثية عن ضوابط الدفاع الشرعي في  -د

القانون والشريعة اإلسالمية، الجامعة اليمنية 
متطلب دبلوم ماجستير شريعة إسالمية عامة 

 .م0220
 دراسة قانونية حول اإلشكاليات التشريعية ومدى -هـ

غيرات مالئمة القوانين التجارية والصناعية للمت
الوطنية والعالمية ووسائل المواجهة بتاريخ 

 .م02/7/0229
بحث عن حيازة العقار في القانون اليمني  -و

والمصري ووسائل حل المنازعات المتعلقة 
 .م0222بالحيازة بتاريخ شهر فبراير 

بوزارة العدل  (FBI)دورة تدريبية من وكالة الـ  .4 :الدورات 
مكافحة الفساد  مريكية في مجال تفعيل قانوناأل

 .م0229بتاريخ ابريل عام 

دورة تدريبية صادرة من منظمة التجارة العالمية  .0
حول تبسيط إجراءات المعامالت التجارية بتاريخ 

 .م0222مارس 

دورة تدريبية من مركز تطوير األعمال القانونية،  .3
حول أنظمة الدفع والعليات المالية والمصرفية 

ليمني، بتاريخ مايو االلكترونية وفقا  للقانون ا
 .م0229

دورة تدريبية من المركز اليمني للتحكيم والتوفيق،  .1
حول تسوية المنازعات المصرفية واإلنشائية عن 

 .م0222طريق التحكيم بتاريخ أكتوبر 

السامية لألمم  المفوضيةدورة تدريبية، صادرة من  .2
تسوية المنازعات التجارية المتحدة حول االتفاقية 

 .4777كيم بتاريخ فبرايرعن طريق التح

دورة تدريبية، صادرة من المفوضية السامية لألمم  .6
المتحدة حول االتفاقية الدولية لحماية الالجئين 

 .م0223بتاريخ أبريل ويونيو

دورة تدريب مدربين حول اإلطار القانوني الدولي  .9
لمكافحة اإلرهاب وتنفيذه من قبل نظام العدالة 

مم المتحدة للمخدرات الجنائي اليمني،من مكتب األ
والجريمة والمعهد العالي للقضاء اليمني برقم 

 .م0243وتاريخ أغسطس ( 3621)

المشاركة في الندوة العلمية الخاصة بحماية حقوق  .2
الملكية الفكرية وطرق حسم منازعتها التي نظمها 
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المركز اليمني للتوافق والتحكيم ووزارة التموين 
 .م4777والتجارة بتاريخ يوليو 

المشاركة في الندوة العلمية الخاصة بااللتزام  .7
بالصكوك الدولية في التشريعات المحلية والواقع 
العملي التي نظمتها نقابة المحامين اليمنيين 
بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش إبيرت خالل شهر 

 .م0227أكتوبر 

المشاركة في حلقة النقاش الخاصة بقضايا  .42
ظمها المعهد اإلرهاب في الشرق األوسط التي ن

الدبلوماسي اليمني بالتعاون مع معهد كارنجي 
للسالم في الواليات المتحدة األمريكية شهر يناير 

 .م0227

المشاركة في الورشة الوطنية حول تقييم  .44
االحتياجات في مجال تسهيل التجارة في إطار 
منظمة التجارة العالمية التي أقامها مكتب االتصال 

ارة العالمية خالل الفترة والتنسيق مع منظمة التج
 .م0222مارس  47-42من 

المشاركة في فعاليات الندوة الخاصة باالتفاقيات  .40
الدولية لحقوق اإلنسان والتشريعات اليمنية التي 
نظمها منتدى التنمية السياسية بتاريخ فبراير 

 .م0229

المؤتمرات والفعاليات التي شارك 
 :فيها كوفد خارج اليمن

يات الندوة العلمية بشأن استعمال شارك في فعال -
وسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في مجال 

 (.م0220يناير  -لبنان )اإلثبات 
شارك في مؤتمر مسئولى إدارات التشريع في الدول  -

 (.م0226مارس  -الجزائر )العربية 
شارك في فعاليات الندوة العلمية الخاصة بمشكلة  -

 (.م0229أكتوبر  -رمص)االتجار باألشخاص 
شارك في االجتماع السابع لفريق الخبراء العرب  -

 (0227سبتمبر  -مصر .) المعني بمكافحة اإلرهاب
شارك في فعاليات اجتماع خبراء مجلس وزراء  -

 (م0222اغسطس -تونس.)العدل والداخلية العرب
شارك في فعاليات ورشة العمل اإلقليمية حول  -

ية المستحدثة الخاصة الصكوك القانونية الدول
 (م0222نوفمبر -مصر.)بمكافحة اإلرهاب

شارك في فعاليات االجتماع التاسع للخبراء  -
تطبيق القانون الدولي العرب في مجال الحكوميين 

 -االمارات.)اإلنساني على الصعيد الوطني
 (.م0240يناير

اجتماع لجنة خبراء مجلس وزراء العدل العرب  -
 -مصر)ستنساخ البشرىبشأن اتفاقية منع اال

 (م0240نوفمبر
شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة اليمنية  -
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 (.م0243مارس -الهند)الهندية
رئيس الوفد اليمني للمفاوضات مع الجانب اإلماراتي  -

 -اإلمارات)بشأن مشروع اتفاقية قضائية 
 (.م0243سبتمبر

 اللغة العربية  :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس /تليفون 

 جوار وزارة الصحة -حي الحصبة -أمانة العاصمة
22769933939092- 22769999933732 

Drnajib2013@gamail.com 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ــــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 نىطاهر الحسي محمد أحمد عبد هللا/ السيد :االســم بالكامـــل  

 .م4729 -إب / السدة م :مكان وتاريخ الميالد  

 .مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي لشئون القضاة :الوظيفة الحاليــة 

 :الوظائف التي شغلها قبل التعيين في القضاء :الوظائف السابقــة  
عين كاتب قيد وتسجيل رابع بمحكمة بني الحارث  -4

وتاريخ ( 042)صنعاء بالقرار الوزاري رقم /م
 .م34/42/4727

كلف بالقيام بأعمال رئيس قلم الكتاب بمحكمة بني  -0
وتاريخ ( 402)ري رقم الحارث بالقرار الوزا

 .م04/9/4772
- :األعمال التي شغلها بعد التعيين في القضاء

وألحق بقسم الدراسات ( ب)عين مساعد قاضي   -4
قم العليا بالمعهد العالي للقضاء بالقرار الوزاري ر

 .م02/0/4770وتاريخ ( 47)
إب بالقرار الوزاري /عين مساعدا  بمحكمة يريم م -0

 .م06/44/4776وتاريخ ( 392)رقم 
ندب مساعدا  بمحكمة جنوب غرب األمانة بالقرار  -3

 .م42/2/4779وتاريخ ( 090)رقم  يالوزار
نقل مساعدا  وأمينا للسر بالمحكمة العليا بالقرار   -1

 .م42/1/4771وتاريخ ( 60)الوزاري رقم 
نفيذ بمحكمة شرق األمانة ندب رئيسا لقسم الت -2

 .م42/1/4777وتاريخ ( 60)الوزاري رقم بالقرار
ندب قاضيا للقضايا الجزائية بمحكمة شمال األمانة  -6

  .م7/9/0224وتاريخ ( 402)بالقرار الوزاري رقم 
عين قاضيا بمحكمة شمال األمانة بقرار مجلس  -9

 .م07/2/0224تاريخ ( 4)ألعلى رقم القضاء ا
عين رئيسا لمحكمة شمال أمانة العاصمة االبتدائية  -2

بقرار مجلس القضاء األعلى الصادر بتاريخ 
 .م32/40/0221

عين رئيسا لمحكمة شرق إ ب االبتدائية بقرار  -7
وتاريخ ( 412)مجلس القضاء األعلى رقم 

 م ولم يباشر عمله وعين البديل عنه02/9/0222
 .وبقى بدون عمل

ندب للعمل عضوا  بهيئة التفتيش القضائي رئيسا  -42
للجنة الدراسات والبحوث بالقرار الوزاري رقم 

 .م42/44/0222وتاريخ ( 323)



 313 

ندب للعمل عضوا بهيئة التفتيش القضائي بالقرار  -44
 00/9/0227وتاريخ ( 473)الوزاري رقم 

بحوث ندب للعمل رئيسا لدائرة الدراسات وال -40
 .42/0/0244وتاريخ ( 27)بالقرار الوزاري رقم 

ندب مساعدا لرئيس الهيئة لشئون التحقيقات  -43
( 122)والدعاوى التأديبية بقرار وزير العدل رقم 

 .م42/42/0240وتاريخ 
ندب مساعدا  لرئيس الهيئة لشئون القضاة بقرار  -41

   .40/2/0243وتاريخ ( 027)وزير العدل رقم 

دبلوم المعهد العالي للقضاء بتقدير جيد جدا  ضمن  :العلمية    المؤهالت
م بعد حصوله على 4776الدفعة العاشرة لعام 

الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة صنعاء 
 .م4774بتقدير جيد لعام 

 .الحسبة أحد الواليات في النظام اإلسالمي*   :المؤلفات والبحوث 
 .عدالة الشاهد والراوي*  
 .قواعد التحقيق مع القضاة  *

 (.الدفوع الشكلية والموضوعية)بحث في *  
 .محاضر في المعهد العالي للقضاء*  

  اللغة العربية :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 حي القادسية -بير عبيد  –صنعاء 
944494991 - 24640322 

Alhusseini.yemen@gmail.com 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيء العرب دليل الخبرا

 ــــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 بدر علي على الجمره/ القاضي الدكتور :االســم بالكامـــل  

 9/2/4722ذمار  -اليمن  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس المحكمة اإلدارية بأمانة العاصمة صنعاء :الوظيفة الحاليــة 

 -م 0229قاضي بمحكمة غرب صنعاء من عام  -4 : الوظائف السابقــة 
 .م0242

 .مدرس لدى المعهد العالي للقضاء -0
 . مدرس لدى األكاديمية اليمنية للدراسات العليا  -3

دبلوم المعهد العالي للقضاء بتقدير جيد جدا ضمن  :المؤهالت  العلمية  
م بعد حصوله على 4776الدفعة العاشرة لعام 

  شريعة والقانون من جامعة صنعاءالليسانس في ال

- :كتب  :المؤلفات والبحوث 
نظرية الحكم القضائي كسند تنفيذ في قانون  -  

 .القضاء المدني
- :األبحاث المنشورة

 .جرائم رجال األعمال المالية والتجارية  -  
آليات تشكيل المجالس القضائية في الدول ذات   -  

 .لعدل منهاالتعددية الحزبية وموقع وزارة ا
 .ح القضائيآفاق رسالة اإلصال  - 
آليات التنفيذ : صكوك حقوق اإلنسان الدولية - 

 .وإشكاليات والواقع
 .الضمانات الدستورية للسلطة القضائية - 
 .الحماية القضائية لحقوق المستهلك - 
 .الدستور وسيادة القانون - 
إشكاليات قرار مجلس القضاء بخصوص المعنيين  - 

 .هد العالي للقضاء ووظائف النيابةالمع

 -كلية الشريعة والقانون -المركز القانوني لالجئين - :الدورات 
 .جامعة صنعاء تنسيق مع منظمة األمم المتحدة

 .دورة حول القضاء الجنائي -
 .دورة حول القضاء اإلداري فى فرنسا ولمدة شهر -
المعهد  -عدد من الدورات فى اللغة االنجليزية -

 .مريكياأل
حاصل على شهادة التوفل من الجامعة االمريكية في  -

 .القاهرة
عدد من الدورات في مجال الكمبيوتر واالنترنت في  -

 .عدد من المعاهد المتخصصة
فندق  -ورشة حول سيادة القانون في الدول االنتقالية -
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 .صنعاء -تاج سبا
ورشة حول مخرجات الحوار الوطني من وجه نظر  -

 -فندق تاج سبا -مقدمة لمؤتمر دعم الحوارقانونية 
 .صنعاء

فندق  -ورشة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب -
 .صنعاء -موفمبيك 

 -فندق موفمبيك  -ورشة حول التخطيط االستراتيجي -
 .صنعاء

 -المعهد العالي للقضاء -ورشة تدريب المدربين -
 .صنعاء

لمعهد ا -دورة إعداد الدليل القضائي المدني والتجاري -
 .صنعاء -العالي للقضاء

فندق  -ورشة حول أعداد دليل أمل لقضاء األحداث -
 .صنعاء -البستان

 االنجليزية  -العربية  :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 بيت بوس –صنعاء  –اليمن 
9993191239 

Badr-20010@yahoo.com 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 هزاع عبد هللا عقالن اليوسفي/ القاضي :االســم بالكامـــل  

 اليمن -تعز  - 4721 :مكان وتاريخ الميالد  

 األمين العام لمجلس القضاء األعلى :الوظيفة الحاليــة 

 .وابرئيس للمحكمة التجارية لمحافظتي تعز -4 :الوظائف السابقــة  
رئيسا  -رئيسا للمحكمة االستئنافية لمحافظة تعز  -0

 .للشعبة المدنية
رئيسا  -رئيسا للمحكمة االستئنافية لمحافظ حجه  -3

 .للشعبة المدنية
 .عضوا  في المحكمة العليا اليمنية -1

 :وفي منظمات المجتمع المدني
 .تعز 2رئيسا للمنظمة اليمنية لحقوق اإلنسان *    
 -لجمعية بني يوسف االجتماعية الخيريةرئيسا *    

 .جمعية بناء للتنمية اإلنسانية حالي
عضوا  مؤسسا في جمعية اإلصالح االجتماعي *    

 .  تعز/ الخيرية م

- :كتب :والبحوث المؤلفات
 أبحاث في أحكام قضائية*  
 .خواطر في رحلة*  

- :األبحاث المنشورة
 المصلحة المرسلة*    
 .الخبراء والعدولطرق تعيين *    
 .أسباب تعثر تنفيذ السندات التنفيذية*    
 .مذكرات في اإلدارة القضائية*    
 .مذكرات في حقوق اإلنسان*    

 : المؤتمرات : المؤتمرات والدورات
 م0241 -القاهرة -مؤتمر وزراء العدل العرب  -
 م0243 -القاهرة  -وزراء العدل العرب مؤتمر  -
تطبيقات  -ي الثاني للشرطة العربيةالملتقى العلم -

 0243البحرين -حقوق اإلنسان في األجهزة األمنية
المؤتمر الثاني للمنتدى العربي السترداد األموال  -

 .م0243المغرب -مراكش -المنهوبة 
 :ورش عمل

 قضاء اإلحداث  - 
 اليمن -تحسين أداء اإلدارة القضائية   -
 .جهة نظر قانونيةو -رؤية إلصالح الدولة في اليمن  -

 اللغة العربية  - :اللغــات 
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 .نجليزيةاالاللغة   -

 صنعاء :العنوان 

 999402400 :التليفون 

 gsecretary@Sjc-yemen.com :البريد االلكتروني
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 عبد الكريم أحمد محمد عبد الواحد باعباد/ القاضي :كامـــل  االســم بال

الجمهورية  -م 4762خوبر ، الحصين ، الضالع ،  :مكان وتاريخ الميالد  

 اليمنية

 وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق :الوظيفة الحاليــة 

 .محافظة لحج -قاضي في محكمة الحوطه  -4 :الوظائف السابقــة  
رئيسا  لمحكمة الحبلين محافظة لحج بقرار مجلس  -0

 .07/2/0224وتاريخ ( 4)القضاء رقم 
رئيسا لمحكمة سنحان االبتدائية محافظة صنعاء  -3

بقرار مجلس القضاء األعلى الصادر بتاريخ 
 .م32/40/0221

 عضوا  بهيئة التفتيش القضائي بالقرار الوزاري رقم -1
 .م00/9/0227وتاريخ ( 473)
ساعد رئيس هيئة التفتيش لشؤون القضاء بقرار م -2

 .م43/42/0227وتاريخ ( 009)وزير العدل رقم 
وكيال  لوزارة العدل لقطاع التخطيط والتوثيق بالقرار  -6

 .م43/3/0243وتاريخ ( 69)الجمهوري رقم 
 .جامعة عدن -عملت مدرسا  في كلية الحقوق  -9
  .عملت مدرسا  في المعهد العالي للقضاء -2

 4727/4772جامعة عدن  -بكالوريوس حقوق *   :المؤهالت العلمية
 .مع مرتبة الشرف

دبلوم عالي التخصص في القضاء الجنائي في *  
 .الشريعة والقانون بتقدير عام جيد جدا  

دبلوم عالي التخصص في القضاء المدني في *  
" الشريعة والقانون بتقدير عام جيد جدا  

 ".والقانون ماجستير في الشريعة 
 .مذكرات في حقوق اإلنسان*    

التأهيلية والتطبيقية  الدورات
 : (مرفق مستندات)

دورة في طرق التدريس ألعضاء هيئة التدريس  -
 (.جامعة عدن)
 .دورة في مواجهة العنف الموجه ضد المرأة -
  .دورة في مكافحة غسيل األموال -
 .دورة في طرق وإجراءات التفتيش القضائي -
 
+ طباعة عربي + ميكروسوفت + دورات ويندوز   -

 .انترنت بتقدير ممتاز
 .دورة النظام القضائي اإللكتروني  -
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ورشة عمل تقييم وتطوير النظام القضائي       -
 .االلكتروني

المشاركة في الحلقة العلمية مكافحة االتجار بالبشر  -
في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض 

 (.لكة العربية السعوديةالمم)

( 092)مساعد قاضي بالقرار الوزاري  .4 :الدرجات القضائية 
 .م07/40/4772

( 112)بالقرار الوزاري رقم ( أ)مساعد قاضي  .0
 .0/42/4773وتاريخ 

قاضي محكمة جزئي بالقرار الوزاري رقم  .3
 .07/40/0224وتاريخ ( 324)

قاضي محكمة استئناف بالقرار الجمهوري رقم  .1
 .9/4/0222ريخ وتا( 2)

نائب رئيس محكمة استئناف بالقرار الجمهوري  .2
 .41/3/0240وتاريخ ( 49)رقم 

األعمال التي شغلها بعد التعيين في 
 :القضاء

والحق بقسم الدراسات العليا ( ب)مساعد قاضي  -4
( 092)بالمعهد العالي للقضاء بالقرار الوزاري رقم 

 .07/40/4772وتاريخ 
لحج بقرار / حوطه االبتدائيةممساعد المحكمة ال -0

 .2/6/4772وتاريخ ( 4)مجلس القضاء رقم 
لحج بقرار / رئيس لمحكمة الحبلين االبتدائية م -3

 .07/2/0224وتاريخ ( 4)القضاء رقم 
رئيسا  لمحكمة سنحان االبتدائية بموجب قرار  -1

مجلس القضاء األعلى الصادر بتاريخ 
32/40/0221. 

ش القضائي بالقرار الوزاري رقم عضوا  لهيئة التفتي -2
 .00/9/0227وتاريخ ( 473)

مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون  -6
وتاريخ ( 009)القضاة بقرار وزير العدل رقم 

 .م43/42/0227

 .4772فوق المتوسط  .4 :درجات الكفاءة الحاصل عليها

 .0220فوق المتوسط لعام  .0

م 0229لعام ( كفؤ)حصل على تقدير كفاءة  .3
 .كرئيس محكمة ابتدائية

م 0242لعام ( كفؤ)حصل على تقدير كفاءة  .1
 .كمساعد لرئيس هيئة التفتيش لشؤون القضاة

عملتتتتتت مدرستتتتتا فتتتتتي كليتتتتتة الحقتتتتتوق جامعتتتتتة  .4 :المشاركات الداخلية والخارجية
بموجب قرار رئيس ( قسم القانون الجنائي)عدن

 .م4777لسنة  13جامعة عدن رقم 

المعهتتد العتتالي  عضتتوا  فتتي هيئتتة التتتدريس فتتي .0
شتتاركت فتتي المتتؤتمر الختتامس عشتتر / للقضتتاء

لرؤساء هيئة التفتتيش القضتائي للتدول العربيتة 
 .م0244في بيروت 
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شتتاركت فتتي إلقتتاء محاضتترات للقضتتاة العتتاملين  .3
فتتتي المحتتتتاكم فتتتتي مجتتتالي الطلبتتتتات القضتتتتائية 
والدفوع في المعهد العتالي للقضتاء وفتي مدينتة 

 .م0242تعز والحديده عام 

محاضرة لطالب الدفعة الستابعة عشتر فتي  إلقاء .1
 .السجالت القضائية

 -محاضتتتترة حتتتتول هيئتتتتة التفتتتتتيش القضتتتتائية  .2
الوطيفتتتة الرقابيتتتة المناطتتته بهتتتا لطتتتالب الدفعتتتة 
الستتتابعة عشتتتر الستتتنة الثالثتتتة قستتتم الدراستتتات 

 .عليا في المعهد العالي للقضاءالتخصصية ال

عضتتوا  فتتي لجنتتة إعتتداد الدراستتة الوطنيتتة حتتول  .6
التطويتتل فتتي إجتتراءات التقاضتتي وتنفيتتذ  أستتباب

األحكام ومدى فاعلية اإلدارة القضائية المشتكلة 
 .م0242بقرار وزير العدل لعام 

عضتتو لجنتتة الحركتتة القضتتائية المشتتكلة بقتترار  .9
 .م0242وزير العدل لعام 

عضتتتو لجنتتتة حركتتتة الترقيتتتات بهيئتتتة التفتتتتيش  .2
القضتتتتائي المشتتتتكلة بقتتتترار وزيتتتتر العتتتتدل رقتتتتم 

 .م0242لعام (412)

عضو لجنة إعادة هيكلة المكافأة الشهرية بقرار  .7
 .م3/1/0240بتاريخ ( 472)العدل رقم وزير 

رئتتيس لجنتتة إعتتادة تصتتنيف المحتتاكم االبتدائيتتة .42
في عموم محافظات الجمهوريتة المشتكلة بتأمر 

بتتتتتتاريخ ( 2)مجلتتتتتس القضتتتتتاء األعلتتتتتى رقتتتتتم 
 .م43/0/0240

رئتتيس لجنتتة احتيتتاج المحتتاكم والنيابتتات بالعتتدد . 44
المناسب من القضاة وأعضتاء النيابتة المشتكلة 

بتتتاريخ ( 2)بتتأمر مجلتتس القضتتاء األعلتتى رقتتم 
 .م43/0/0240

عضتتو لجنتتة تستتوية أوضتتاع القضتتاة وأعضتتاء . 40
( 479)النيابة المشكلة بقرار وزيتر العتدل رقتم 

 .م9/1/0240بتاريخ 
لجنتتتة العليتتتا لالنتخابتتتات متتتن انتختتتب مرشتتتحا  ل. 43

 .م0242مجلس النواب في شهر ديسمبر 
كلفتتت بقلقتتاء كلمتتة الوفتتود المشتتاركة فتتي نتتدوة  .41

مكافحة االتجار بالشر في جامعة نايف العربيتة 
المملكتتتتة العربيتتتتة )للعلتتتتوم األمنيتتتتة بالريتتتتاض 

 (.السعودية
المشتتاركة فتتي ورشتتة مكافحتتة االتجتتار بالبشتتر . 42

 (.قطر -الدوحة)
عضتتتتو الوفتتتتد اليمنتتتتي فتتتتي المتتتتؤتمر التتتتدولي . 46

 0243-متتراكش -الستتترداد األمتتوال المنهوبتتة 
 (.مملكة المغرب)
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إعتتداد الالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون  رئتتيس لجنتتة. 49
 .التوثيق

رئتتيس لجنتتة إعتتداد الالئحتتة التنظيميتتة لقتتانون . 42
 .المعهد العالي للقضاء

نون رئتتيس لجنتتة إعتتداد الالئحتتة التنفيذيتتة لقتتا. 47
 .الرسوم القضائي

عضو لجنة التعويضتات المشتكلة بقترار رئتيس . 02
 .0243لسنة ( 37)الوزراء رقم 

عضتتو اللجنتتة المشتتكلة بقتترار رئتتيس التتوزراء . 04
 .0243لسنة ( 9)رقم 

شتتهادة تقديريتتة متتن األمتتين العتتام المستتاعد لجامعتتة *   :الشهادات التقديرية 
المركتز  الدول العربيتة عبتد الترحمن الصتلح رئتيس

العربتتتي للبحتتتوث القانونيتتتة والقضتتتائية للمشتتتاركة 
لوفتتد بالدنتتا فتتي أعمتتال المتتؤتمر الختتامس المتميتتزة 

 .عشر
شتتهادة مشتتتاركة فتتي مكافحتتتة االتجتتار بالبشتتتر متتتن *  

 (.االنتربول)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
 .شهادة تقديرية للتفوق في الدراسة الجامعية*  
مجلس المحلي لمديريتة ردفتان شهادة تقديرية من ال*  

بشتتتأن اإلشتتتادة بتتتالجهود  0221لعتتتام ( 06)رقتتتم 
المبذولتتتتة وتعزيتتتتز العمتتتتل القضتتتتائي واالستتتتتقامة 

 .والنزاهة في العمل
شتتهادة تقديريتتة متتن األمتتين العتتام للمجلتتس المحلتتي *  

 .مديرية ردفان ومدير عام المديرية
قتتترار الهيئتتتتة اإلداريتتتتة للمجلتتتس المحلتتتتي مديريتتتتة *  

بتكتريم  0227لعتام ( 41)وبني بهلول رقتم  سنحان
عبد الكريم أحمد باعباد على متا بذلته متن / القاضي

جهتتود لكتتل بقضتتايا المتتواطنين ختتالل فتتترة عملتته 
 .رئيسا  للمحكمة

شهادة تقدير متن المجلتس المحلتي لمديريتة ستنحان *  
وبني بهلتول تحتت توقيتع األمتين العتام ومتدير عتام 

 .المديرية

بحث في الحقوق الزوجيتة فتي الشتريعة اإلستالمية   -4 :ات البحوث والدراس
 .والقانون

 .بحث في طلب القضاة وآراء العلماء فيه  -0
بحتتتث فتتتي استتتتقالل القضتتتاء مقتتتدم إلتتتى المتتتؤتمر   -3

 .القضائي األول المنعقد بعدن
ورقتتتة عمتتتل فتتتي قواعتتتد وإجتتتراءات التحقيتتتق متتتع   -1

هتزة القضاء مقدم إلى المؤتمر الخامس لرؤساء أج
 .التفتيش القضائي في الدول العربية

 .عدد من المقاالت في الصحف والمجالت  -2
ألقيتت )محاضرات فتي الطلبتات القضتائية والتدفوع   -6

علتتى طتتالب المعهتتد العتتالي للقضتتاء وعلتتى القضتتاة 
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 (.العاملين في المحاكم
محاضتتترة فتتتي الوظيفتتتة الرقابيتتتة المناطتتتة بهيئتتتة   -9

 .التفتيش القضائي
اضتتتتترات فتتتتتي الستتتتتجالت القضتتتتتائية وكيفيتتتتتة مح  -2

 .استخدامها

 اللغة العربية :اللغــــات 

 Kadibabbad@gmail.com :االيميــــل
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 سلطان عمر محمد الشجيفي/ السيد :االســم بالكامـــل  

 م04/42/4763 -محافظة تعز / حيفان :ان وتاريخ الميالد  مك

 رئيس الشعبة اإلستئنافية التجارية باألمانة :الوظيفة الحاليــة 

مساعد قاضي في المحكمة التجارية بأمانة   :الوظائف السابقــة  
 .العاصمة

 عضو المحكمة التجارية بأمانة العاصمة. 

 رئيس المحكمة التجارية بمحافظة تعز. 

 عضو الشعبة اإلستئنافية التجارية باألمانة . 

 .جامعة صنعاء -بكالوريوس شريعة وقانون *   :المؤهالت  العلمية  
المعهد العالي  -دبلوم عالي في القانون الجنائي *  

 .للقضاء
معهد العالي ال -دبلوم عالي في القانون المدني*  

 .للقضاء
 .جامعة عدن -ماجستير قانون خاص *  
جمهورية / جامعة أسيوط -دكتوراه قانون خاص *  

 .مصر العربية

 :المؤلفات القانونية الصادرة :والبحوثالمؤلفات 
 .الرقابة القضائية على الحكم التحكيمي  -4
 (.تحت الطبع)لحجز التحفظي في القانون اليمنيا  -0

الواليات المتحدة  -دورة في الملكية الفكرية  .4 :الدورات 
 .األمريكية

 معهد الدراسات -ورة في القانون التجاريد .0
 .القضائية بجمهورية مصر العربية

مركز التحكيم الدولي  -دورة في التحكيم التجاري .3
 .بالقاهرة

 .سلطنة عمان -دورة في حوكمة الشركات .1

 .دولة الكويت -دورة في الشركات التجارية  .2

المركز  -عدد من الدورات في التحكيم التجاري .6
 .والتحكيماليمني للتوفيق 

 -دورة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .9
 .الواليات المتحدة األمريكية

المركز اليمني  -دورة في الوكاالت التجارية .2
 .للتوفيق والتحكيم

 .(IDLO)دورة في تدريب المتدربين  .7

دورة في القانون البحري والقانون التجاري . 42
(IDLO). 
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 العربية اللغة  :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني 

 صنعاء -شارع الستين  -حي النهضة 
93926312 - 999433369-769 

Sultanomar20@yahoo.com 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 سعيد الحميري عبد الجليل سعيد بن/ السيد :االســم بالكامـــل  

محافظة تعز  -الرونة  -مديرية شرعب  -م 4726 :مكان وتاريخ الميالد  

 .اليمن

 متزوج :الحالة االجتماعية 

شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة   :المؤهالت العلمية 
بأعلي تقدير  0229أم درمان اإلسالمية عام 

 .تمنحه الجامعة وهو جيد جدا  
 تير في إدارة األعمال من جامعة شهادة الماجس

بتقدير ( م0222)الجزيرة في السودان عام 
 .امتياز

  شهادة المدرب الدولي المعتمد من األكاديمية
 .الدولية للتدريب والتنمية البشرية في بريطانيا

  شهادة البكالوريوس في اإلدارة والمحاسبة من
 جدا   بتقدير جيد( م4724)جامعة صنعاء عام 

 .لشرفمع مرتبة ا

  ( م99)شهادة الثانوية العامة العلمي عام
 .بتقدير جيدا جدا

مدير عام الشئون المالية واإلدارية في مجلس *   :  الخبرات العملية
 .(م72-97)القضاء األعلى خالل الفترة من 

 .خبير تنمية بشرية*  
 .خبير في التخطيط االستراتيجي والتشغيلي*  
 .خبير في التطوير التنظيمي*  
االشتراك في العديد من اللجان ذات الطابع اإلداري *  

 .والتنظيمي
 .المشاركة في عدد من المؤتمرات العلمية*  

 .دورة في تدريب المدرب المعتمد*   :الدورات 
ير دورة في االتجاهات الحديثة في تنمية وتطو*  

 .الموارد البشرية
 .دورة في التخطيط االستراتيجي*  
 .اسيات صناعة المنجزات الكبيرةدورة في خم*  
 .دورة في مهارات إدارة التغيير*  
 

دورة في اإلدارة اإلستراتيجية وفن التعامل مع *  
 .اآلخرين

 .دورة في مهارات اإلبداع والتفكير اإلبداعي*  
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 .مهارات اإلدارة اإلستراتيجية*   :المهارات 
 .مهارات التخطيط االستراتيجي*  
 .ط التشغيليمهارات التخطي*  
 .مهارات التدريب والتنمية البشرية*  
 . مهارات التطوير التنظيمي*  

 (.م4771)وسام الوحدة من الدرجة الثانية عام  :األوسمة التى تقلدها 

كتاب اإلدارة اإلستراتيجية ببطاقة األهداف المتوازنة *  :النشاط العلمي 
 .الطبعة الثانية

ة ببطاقة األهداف كتاب اإلدارة اإلستراتيجي*  
 .الطبعة األولى -المتوازنة 

 .كتاب التخطيط التشغيلي والتكتيكي*  
 .دة التحويلية والتغييركتاب القيا*  
كتاب تحديد حاجات التدريب في القطاع الصناعي *  

 (.رسالة دكتوراه: )الخاص في اليمن
مستوى رضي المواطنين عن : بحث بعنوان*  

بحث أكاديمي لنيل : )الخدمات الصحية في اليمن
 (.درجة الماجستير

 .تقييم األداء بالنتائج والمؤشرات: كتاب تحت الطبع*  
 .تقييم أداء األفراد والمؤسسات: كتاب تحت الطبع*  
 .التطوير التنظيمي: بحث بعنوان*  
 .دليل العمل المؤسسي: بحث بعنوان*  

اكتشاف وتوظيف الطاقات وفقا  : بحث بعنوان*  
 .اإلدارة بالحبألسلوب 

مجموعة حقائب تدريبية في مجال اإلشراف *  
 .والقيادة اإلدارية

مجموعة محاضرات في مجال اإلدارة اإلستراتيجية *  
 .والتخطيط االستراتيجي

مستشار وزارة العدل للتنمية البشرية وبناء القدرات  :العمل الحالى
 .م0240من عام 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 عبد المؤمن عبد القادر علي شجاع الدين/الدكتور :االســم بالكامـــل  

 م4761إريان  –مديرية القفر  –محافظة إب  –اليمن  :مكان وتاريخ الميالد  

 .رئيس المكتب الفني بوزارة العدل - :الوظيفة الحاليــة 
أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء  -

محاضر في المعهد العالي للقضاء وكلية  –
الشرطة وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة 

 .اليمنية
رئيس تحرير الصحيفة القضائية الناطقة باسم   -

 .السلطة القضائية

 .والمالية مدير التحقيقات في النيابة اإلدارية - :الوظائف السابقــة  
مدير عام مساعد لإلدارة العامة للمخالفات المالية  -

والشؤون القانونية بالجهاز المركزي للرقابة 
 .والمحاسبة

رئيس  –عضو اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء  -
 .قطاع الشؤون القانونية بدرجة وزير

مستشار قانوني لعدة شركات وبنوك محلية وعربية  -
 .وأجنبية

 .حام مترافع أمام المحكمة العليام  -
م وحتى عام 4721اشتغل في المحاماة منذ عام   -

م وترافع في قضايا كثيرة جنائية وإدارية 0227
  .ومدنية وأحوال شخصية وعمالية

اشتغل عميدا لكلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية  -
 .م0224عام 

من قام بصياغة نظم ولوائح إدارية لمجموعة كبيرة  -
الشركات والبنوك ، باإلضافة إلى صياغة عقود 
وكاالت تجارية وإنشاء وتأسيس شركات ومؤسسات 

 .وجمعيات يمنية وعربية وأجنبية
قام بالمشاركة في صياغة ومناقشة مشاريع قوانين  -

 .ولوائح كثيرة في البرلمان وغيره
تم اختياره خبيرا  وطنيا في مجال األمومة والطفولة  -

 .طفال واالتجار بالبشروتهريب األ
تم اختياره وطنيا في مجال تعديل القوانين ذات   -

 .الصلة بالمرأة
عضو مؤسس في نقابة المحامين ونقابة الصحفيين  -

وعضو في جمعيات ومؤسسات خيرية وحقوقية 
  .كثيرة
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دراسة  –م 4771في الشريعة والقانون عام دكتوراه  - :المؤهالت  العلمية  
 .الفقه والقانون بتقدير امتيازمقارنة بين 

بتقدير  –م 4729ماجستير في الفقه والقانون  -
 .امتياز

بتقدير  –م 4726دبلوم عال في اإلدارة العامة  -
 .امتياز

بتقدير جيد  –م 4721ليسانس في الشريعة والقانون  -
 .جدا  

 .الفقه المقارن  :مجال التخصص 
 القانون الجنائي. 

 القانون الخاص. 

 ة اإلسالميةالشرعي. 

 اإلدارة العامة. 

  صياغة مشاريع القوانين واألنظمة والعقود
 .المختلفة

 (.طبعتان)عقوبة اإلعدام   -4 :والبحوثالمؤلفات 
 (.طبعتان)التشريع الجنائي اإلسالمي   -0
 (.سبع طبعات)تفسير آيات وأحاديث األحكام   -3
دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي  –فسخ الزواج  -1

 (.طبعة واحدة)والقوانين العربية 
 (.ثالث طبعات)موقف الفقهاء من القات   -2
دراسة مقارنة بين الفقه  –مقاومة االحتالل  -6

 (.طبعتان)اإلسالمي والقانون 
حقوق الطفل دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  -9

 (.طبعة واحدة)
 (.طبعة واحدة)الجرائم والمخالفات االنتخابية   -2
 (طبعة واحدة)مواعيد الطعون االنتخابية   -7
الجريمة السياسية بين الفقه اإلسالمي والقانون   -42

 (.طبعتان)
 (.طبعة واحدة)سن الزواج بين القبول والرفض  -44
 (.طبعة واحدة)موقف الفقهاء من االنتخابات   -40
 (.طبعة واحدة)تقنين أحكام الشريعة اإلسالمية   -43
 .تعلقة بالنظام العامالدفوع الم  -41
 .الدعاوى المرفوعة ضد السفارات  -42
إمكانية التقاضي باالستناد إلى التزامات حقوق  -46

 .اإلنسان الدولية
 .تأهيل األطفال ضحايا النزاعات المسلحة  -49
 .تحديد سن الزواج  -42
 .تطبيق المحاكم اليمنية لالتفاقيات الدولية  -47
طبعة )بزواج الصغار عقد الزواج وعالقته  -02

 (واحدة
 (.المشاركة السياسية للنساء)الكوتا   -04
منهج اإلسالم في تحقيق السالم والتسامح في   -00
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 .المجتمع اليمني
 .الوالية على الطفل  -03
الفحص الطبي للراغبين بالزواج في الشريعة   -01

 .اإلسالمية
 .ختان النساء في الشريعة والقانون  -02
 .االتفاقيات الدولية مع القوانين الوطنيةتعارض  -06
 .التحفظ على االتفاقيات الدولية  -09
مبدأ التدرج التشريعي وأثره على تطبيق  -02

 .االتفاقيات الدولية أمام القضاء الوطني
أحكام وحقوق المعوق ذهنيا بين الشريعة  -07

 .والقانون اليمني
 .أحكام مضيئة في القضاء اليمني  -32
الية العامة للمرأة في الفقه اإلسالمي الو -34

 .والقانون
 .تفسير االتفاقيات الدولية  -30
تطبيق االتفاقيات والمعاهدات وموقعها في  -33

 .التشريعات اليمنية
الحماية القانونية للطفولة باليمن في ضوء  -31

التعديالت القانونية المنظورة أمام مجلس 
 .النواب

النزاعات المسلحة في  حماية النساء من أخطار -32
القانون اليمني والفقه اإلسالمي االتفاقيات 

 .الدولية
حماية األطفال من أخطار النزاعات المسلحة في  -36

القانون اليمني والفقه اإلسالمي االتفاقيات 
 .الدولية

أحكام وحقوق المعوق ذهنيا  بين الشريعة  -39
 .والقانون اليمني

 ـــةالعربيـــــــــ :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني

 وزارة العدل –اليمن 
: منزل – 933992234 – 999410101: جوال

24322742 
d.a.shogaa@hotmail.com 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 ل أحمد عثمانهيك /تورالدك :االســم بالكامـــل  

 م02/6/4762 -تعز  -حيفان  :مكان وتاريخ الميالد  

 مساعد رئيس التفتيش لشئون القضاء المتخصص :الوظيفة الحاليــة 

والحق بقسم ( ب)عين مساعد قاضي   :الوظائف السابقــة  
الدراسات العالي للقضاء بالقرار الوزاري رقم 

(024.) 
 د االبتدائية عين مساعدا  بمحكمة السو

وتاريخ ( 201)صنعاء بالقرار الوزاري رقم /م
 .م01/44/4773

  نقل مساعدا بمحكمة جنوب صنعاء بالقرار
 .م02/3/4771وتاريخ ( 67)الوزاري رقم 

  عين قاضيا بمحكمة الضرائب والجمارك
بصنعاء بموجب محكمة الحركة القضائية 

 .م40/6/4772الصادرة بتاريخ 

 تجارية االبتدائية عين رئيسا للمحكمة ال
األعلى رقم الحديدة بقرار مجلس القضاء /م
 .م01/42/4772وتاريخ ( 3)

 عدن /عين رئيسا  لمحكمة األموال العامة م
وتاريخ ( 4)بقرار مجلس القضاء األعلى رقم 

 .م07/2/0224

  عين للعمل عضوا  بالشعبة التجارية باستئناف
وتاريخ ( 402)تعز بالقرار الجهوري رقم / م

  .م ولم يباشر عمله46/7/0226

  ندب للعمل عضوا  بهيئة التفتيش القضائي
مساعد لرئيس الهيئة لشئون القضاء )

وتاريخ ( 443)بالقرار الوزاري رقم ( التجاري
 .م49/7/0244

 مدرس بالمعهد العالي للقضاء. 

 محاضر في جامعة صنعاء االجتماع القانوني. 

  تدريب خرجي الدفعة الثامنة عشر المعهد
 .العالي للقضاء

  عضو لجنة إعداد دليل للقاضي التجاري
 .والمدني

جامعة  -المرافعات المدنية التجاريةدكتوراه في *   :المؤهالت  العلمية  
 .القاهرة

 .جامعة عدن -خاص قانون ماجستير *  
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 -ماجستير في القضاء المدني والقضاء الجنائي*  
 .المعهد العالي للقضاء

 .جامعة صنعاء –قانون ليسانس شريعة و*  

 : كتب :والبحوثالمؤلفات 
نظرية الحكم القضائي كسند تنفيذ في قانون القضاء   -

 .المدني
 : األبحاث المنشورة

 .جرائم رجال األعمال المالية والتجارية  -
آليات تشكيل المجالس القضائية في الدول ذات   -

 .التعددية الحزبية وموقع وزارة العدل منها
 .ق رسالة اإلصالح القضائيآفا  -
آليات التنفيذ : صكوك حقوق اإلنسان الدولية  -

 .وإشكاليات والواقع
 .الضمانات الدستورية للسلطة القضائية  -
 .الحماية القضائية لحقوق المستهلك  -
 .الدستور وسيادة القانون  -
إشكاليات قرار مجلس القضاء بخصوص المعنيين   -

 .وظائف النيابةالمعهد العالي للقضاء و

 : مؤتمرات :الـدورات 
مركز الشرق األوسط  -التحكيم التجاري الدولي 

 للتحكيم القاهرة
 .جامعة القاهرة -اإلعالم وحقوق اإلنسان *  
 ,جامعة القاهرة -تنفيذ األحكام القضائية *  
 .بيروت -التجار االلكترونية *  
توفيق المركز اليمني لل -تنفيذ األحكام األجنبية *  

 .صنعاء -والتحكيم 
 : ورش عمل

ورشة إعداد النظام األساسي للمرصد اليمني لحقوق *  
 .وزارة حقوق اإلنسان -الطفل

 -ورشة حول سيادة القانون في الدول االنتقالية *  
 .صنعاء -فندق تاج سبا 

ورشة حو مخرجات الحوار الوطني من وجه نظر *  
فندق تاج سبا  -قانونية مقدمة لمؤتمر دعم الحوار 

 .صنعاء -
فندق  -ورشة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب *  

 .صنعاء -موفمبيك
فندق موفمبيك  -ورشة حول التخطيط االستراتيجي *  

 .صنعاء -
 -دورة إعداد الدليل القضائي المدني والتجاري *  

 .صنعاء -المعهد العالي للقضاء
فندق  -ورشة حول إعداد دليل أمل لقضاء األحداث*  

 .صنعاء -البستان 

 العربية اللغة  :اللغــات 
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 االنجليزية اللغة 

 :العنوان 
 : فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني 

 .شارع الرباط -مديرية معين  –صنعاء 
939022432- 999099342 - 990293000 

J-dr-haike12012@yahoo.com 
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 استبيـــان
 ءـاضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 شائف علي محمد الشيباني :االســم بالكامـــل  

 محافظة تعز -بني شيبة  - 40/42/4762 :مكان وتاريخ الميالد  

رئيس دائرة التدريب والتأهيل ومساعد رئيس هيئة  :الوظيفة الحاليــة 
 .العام مكتب النائب -التفتيش القضائي لشئون األعضاء

رئيس دائرة المراجعة والبحوث والدراسات   :الوظائف السابقــة  
 .بالمكتب الفني

  وكيل النيابة بمكتب محامي عام األموال
 .العامة

جامعة صنعاء  -ماجستير شريعة وقانون خاص *   :المؤهالت  العلمية  
 .م4722

 .جامعة عدن -ماجستير قانون خاص *  
جامعة صنعاء  -مية وقانونبكالوريوس شريعة إسال*  

 .م4722
 -محافظة تعز  -الجمهورية اليمنية  -الثانوية العامة*  

 .م4722مدرسة الثورة الثانوية القسم علمي سنة 

 .مدرس في المعهد العالي للقضاء*   :الخبــرات 
مشارك في عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية *  

 .وورش العمل
مشروع إستراتيجية  مشارك كعضو في صياغة*  

 .تطوير وتحديث القضاء
مشارك كعضو في صياغة مشروع قانون مكافحة *  

 .االتجار بالبشر
إعداد مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية أو *  

 .التنفيذية

 : كتب :والبحوثالمؤلفات 
تصرف النيابة العامة بالتهمة بناء على محاضر   -4

 .ابةجمع االستدالالت وتحقيقات الني
 .البراءة األصلية وأثرها في اإلثبات  -0

 : أبحاث ومقاالت
النظرية العامة للدفاع الشرعي دراسة قانونية  -

 .مقارنة بالشريعة اإلسالمية
 .اإلنابة القضائية دراسة مقارنة بالوثائق الدولية  -
مفهوم منظمات المجتمع المدني ودورها في حماية   -

 .اإلنسان
ية والحماية القانونية والقضائية الجمعيات الخير  -

 .لها
 .آفاق رسالة اإلصالح القضائي  -
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آليات التنفيذ : صكوك حقوق اإلنسان الدولية  -
 .وإشكاليات والواقع

 .الضمانات الدستورية للسلطة القضائية  -
 .الحماية القضائية لحقوق المستهلك  -
 .الدستور وسيادة القانون  -
لقضاء بخصوص المعنيين إشكاليات قرار مجلس ا  -

 .المعهد العالي للقضاء ووظائف النيابة

 : مؤتمرات :الـدورات 
مركز الشرق األوسط  -التحكيم التجاري الدولي 

 للتحكيم القاهرة
 .جامعة القاهرة -اإلعالم وحقوق اإلنسان *  
 ,جامعة القاهرة -تنفيذ األحكام القضائية *  
 .بيروت -التجار االلكترونية *  
المركز اليمني للتوفيق  -تنفيذ األحكام األجنبية   *

 .صنعاء -والتحكيم 
 : ورش عمل

ورشة إعداد النظام األساسي للمرصد اليمني لحقوق *  
 .وزارة حقوق اإلنسان -الطفل

 -ورشة حول سيادة القانون في الدول االنتقالية *  
 .صنعاء -فندق تاج سبا 

ن وجه نظر ورشة حو مخرجات الحوار الوطني م*  
فندق تاج سبا  -قانونية مقدمة لمؤتمر دعم الحوار 

 .صنعاء -
فندق  -ورشة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب *  

 .صنعاء -موفمبيك
فندق موفمبيك  -ورشة حول التخطيط االستراتيجي *  

 .صنعاء -
 -دورة إعداد الدليل القضائي المدني والتجاري *  

 .صنعاء -المعهد العالي للقضاء
فندق  -ورشة حول إعداد دليل أمل لقضاء األحداث*  

 .صنعاء -البستان 

 اللغة العربية  :اللغــات 
 اللغة االنجليزية 

 :العنوان 
 : فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني 

 .شارع الرباط -مديرية معين  –صنعاء 
939022432- 999099342 - 990293000 

J-dr-haike12012@yahoo.com 
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 بيـــاناست
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ــــ
 

 ةالجمهورية اليمني :اســم الدولـــة  

 علي أحمد ناصر األعوش/ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 م4762محافظة مأرب سنة  –قرية الوشل  :مكان وتاريخ الميالد  

 .النائب العام  :الوظيفة الحاليــة 
 قسم  –ريعة والقانون أستاذ مساعد بكلية الش

 .جامعة صنعاء –القانون الجنائي 

 .محامي عام نيابات األموال العامة  :الوظائف السابقــة  
  أستاذ مساعد في قسم القانون الجنائي بجامعة

 .م0223صنعاء في 

 محام أمام المحكمة العليا في القضايا التجارية. 

  محام ومستشار قانوني للعديد من الشركات
 .والعربية واألجنبيةاليمنية 

  عضو المركز اليمني للتوفيق والتحكيم صنعاء 

 –دكتوراه في القانون الجنائي جامعة أم درمان *   :المؤهالت  العلمية  
 .جمهورية السودان

 .ماجستير في القانون الجنائي*  
 .جامعة صنعاء –ليسانس في الشريعة والقانون *  
 .دبلوم الشرطة*  

 .الجنائيالقانون  - :مجال التخصص 

كتاب واحد  –األمن الوقائي في الشريعة والقانون   - :والبحوثالمؤلفات 
 .صنعاء –طبعة دار الشوكاني 

بحث مقدم للمؤتمر القضائي في مجال استقالل   -
 .حماية المال العام+ القضاء 

ورقة مقدمة لورشة العمل المنعقدة ألجهزة السلطة   -
كزي للرقابة والمحاسبة في القضائية والجهاز المر

الحماية " بعنوان . م0226أبريل  42صنعاء في 
 ".القانونية والقضائية للمال العام

القسم )شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني   -
 (الخاص

 ممتاز –العربية  :اللغــات 
 جيد –االنجليزية 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 مكتب النائب العام –صنعاء  –اليمن 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــــ
 

 ةاليمني الجمهورية :اســم الدولـــة  

 عبد هللا أحمد علي فروان/ القاضي الدكتور :االســم بالكامـــل  

 .م4722محافظة عمران سنة  –ثالء  :مكان وتاريخ الميالد  

عضو مجلس القضاء  –ائي رئيس هيئة التفتيش القض :الوظيفة الحاليــة 
 .األعلى

 . رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :الوظائف السابقــة  

دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة أم درمان  :المؤهالت  العلمية  
 .م بتقدير ممتاز4772بالسودان في يناير 

 .الفقه المقارن :مجال التخصص 

 .حثا مطبوعةكتبا وب( 42) :والبحوثالمؤلفات 

 اللغة العربية :اللغــات 
 (مقبول)اللغة االنجليزية 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل –اليمن 
 020439: رقم المكتب
 126122: رقم المنزل 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ــــ
 

 اليمنية الجمهورية :اســم الدولـــة  

 يحيي أحمد علي الخزان/ الدكتور :ــل  االســم بالكامـ

 م4769نوفمبر سنة  –المحابشة  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس دائرة المؤتمرات والتعاون الدولي*   :الوظيفة الحاليــة 
عضو مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية * 

 .مجلس وزراء العدل العرب –والقضائية 
المساعد بكلية الشريعة  أستاذ الفقه المقارن*  

جامعة صنعاء،والمحاضر بكلية  –والقانون 
 .الشرطة

 .نائب رئيس تحرير المجلة القضائية*  

 .مكلف بأعمال نائب رئيس المكتب الفني  :الوظائف السابقــة  
  مدير عام المجالس والمؤتمرات والتعاون

 .الدولي

  خبير مكلف بقنشاء مركز البحوث القانونية
 .والقضائية

 خبير بالمكتب الفني بوزارة العدل. 

  م 4722مسئول التوثيق بعدد من المحاكم– 
 .م4774

دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الزيتونة   :المؤهالت  العلمية  
 .بتونس

 ماجستير من جامعة الزيتونة بتونس. 

  ليسانس شريعة وقانون من كلية الشريعة
 .بتقدير جيد جدا  مع مرتبة الشرف

 (.شروطه ومراتبه)االجتهاد   :والبحوثمؤلفات ال
 االجتهاد والتأويل. 

 فلسفة عقوبة اإلعدام في الشريعة اإلسالمية. 

  التطور )كتاب المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي
المقرر على طلبة كلية الشريعة ( والتجديد

 .والقانون وكلية الشرطة

  السياسة الجنائية لمكافحة اإلرهاب في
منية ومالءمتها مع االتفاقيات التشريعات الي

 .الدولية الخاصة بمكافحة اإلرهاب

 حقوق وواجبات وآداب القضاء. 

 

 اللغة العربية :اللغــات 
 

 وزارة العدل –اليمن  :العنوان 
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 999462422: جوال فاكس/ تليفون 
Yahkaz123@yahoo.com 

 



 333 

 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــــ
 

 نيةالجمهورية اليم :ســم الدولـــة  ا

 يحيي محمد عبد هللا الجرافي/ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 م4722سنة  –صنعاء  :مكان وتاريخ الميالد  

 .عميد المعهد العالي للقضاء*   :الوظيفة الحاليــة 
 .عضو مجلس القضاء األعلى*  
شريعة أستاذ مساعد في القانون المدني بكلية ال*  

 .جامعة صنعاء –والقانون 

 .عضو المحكمة العليا  :الوظائف السابقــة  
 نائب مدير كلية الشرطة. 

 محامي عام نيابة األموال العامة. 

/ 4722دكتوراه في الحقوق من جامعة عين شمس  :المؤهالت  العلمية  
 .القاهرة

 الحقــــوق :مجال التخصص 

-----------------  :والبحوثالمؤلفات 

 اللغة العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 الجمهورية اليمنية –صنعاء  –المعهد العالي للقضاء 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ــــــ
 

 اليمنية الجمهورية :اســم الدولـــة  

 سعيد خالد علي الشرعبي/ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 م4722شرعب سنة  –محافظة تعز  –اليمن  :مكان وتاريخ الميالد  

 -أستاذ قانون المرافعات في كلية الشريعة والقانون :الوظيفة الحاليــة 
 .جامعة صنعاء

 -معيد ثم أستاذ مساعد في كلية الشريعة والقانون :الوظائف السابقــة  
 .جامعة صنعاء

 .القانون من جامعة عين شمس دكتوراه في  :المؤهالت  العلمية  
 ماجستير في القانون من جامعة عين شمس. 

 جامعة صنعاء  -ليسانس في الشريعة والقانون
 .بتقدير جيد جدا  مع مرتبة الشرف

 مجال القانون :مجال التخصص 
 

 (رسالة دكتوراه)حق الدفاع أمام القضاء المدني *  :والبحوثالمؤلفات 
 .كتب –دفاع اليمني الموجز في أصول قانون ال* 
 .قانون اإلثبات* 
الحراسة القضائية لكنها غير  -الحجز التحفظي* 

 .منشورة

 اللغة العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 كلية الشريعة والقانون –جامعة صنعاء  –اليمن 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــــ
 

 الجمهورية اليمنية :ة  اســم الدولـــ

 اسماعيل محمد علي المحاقري :االســم بالكامـــل  

 .م4762 –ذمار  –اليمن  :مكان وتاريخ الميالد  

أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة  :الوظيفة الحاليــة 
 .جامعة صنعاء وكلية الشرطة -والقانون

 .مدني المساعدأستاذ القانون ال  :الوظائف السابقــة  
 معيد في كلية الشريعة والقانون. 

  مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة
مدير المركز الثقافي بمحافظة صعده  –صعده 

محامي جامعة صنعاء ، ومحامي بالنقض من 
 .م وحتى اآلن4776

 4729جامعة صنعاء  -ليسانس شريعة وقانون  :المؤهالت  العلمية  
 .بتقدير ممتاز

 دبلوم القانون )ر في القانون دبلومات ماجستي
 –كلية الحقوق ( دبلوم القانون العام+ الخاص 

 .جامعة الزقازيق

  4776جامعة القاهرة  –دكتوراه في الحقوق 
 .بتقدير جيد جدا  

 أستاذ مشارك. 

 أستاذ مساعد. 

 القانون الخاص ، القانون العام :مجال التخصص 
 

وضبط معياري القانون والفقه اإلسالمي تحديد الخطأ *  :والبحوثالمؤلفات 
م مجلة جامعة صنعاء للقانون 0223منشور 

والدراسات اإلسالمية عدا العدد الصادر في يونيو 
 .م0221

القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية الحماية* 
المي، دراسة فقهية قضائية ومقارنة بالفقه اإلس

الكويت جامعة  -في مجلة الحقوقمقبول للترشح 
 .0229عدد 

أحكام الغصب دراسة مقارنة مجلة القضاء العدد * 
 .األول

 .التوجهات العامة للقانون المدني اليمني* 
 

أكثر من ثالثون مقال في مواضيع قانونية مختلفة * 
 .في صحيفة القضائية

 اللغة العربية :اللغــات 
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 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 .جامعة صنعاء –اليمن 
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 بيـــاناست
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ــــ
 

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 اسماعيل محمد علي المحاقري :االســم بالكامـــل  

 .م4762 –ذمار  –اليمن  :مكان وتاريخ الميالد  

أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشريعة  :الوظيفة الحاليــة 
 .جامعة صنعاء وكلية الشرطة -والقانون

 .أستاذ القانون المدني المساعد  :الوظائف السابقــة  
 معيد في كلية الشريعة والقانون. 

  مدير عام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة
مدير المركز الثقافي بمحافظة صعده  –صعده 

محامي جامعة صنعاء ، ومحامي بالنقض من 
 .م وحتى اآلن4776

 4729جامعة صنعاء  -ليسانس شريعة وقانون  :مية  المؤهالت  العل
 .بتقدير ممتاز

  دبلوم القانون )ماجستير في القانون دبلومات
 –كلية الحقوق ( دبلوم القانون العام+ الخاص 

 .جامعة الزقازيق

  4776جامعة القاهرة  –دكتوراه في الحقوق 
 .بتقدير جيد جدا  

 أستاذ مشارك. 

 أستاذ مساعد. 

 القانون الخاص ، القانون العام :مجال التخصص 
 

تحديد الخطأ وضبط معياري القانون والفقه اإلسالمي *  :والبحوثالمؤلفات 
م مجلة جامعة صنعاء للقانون 0223منشور 

والدراسات اإلسالمية عدا العدد الصادر في يونيو 
 .م0221

الحمايةالقانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية * 
ائية ومقارنة بالفقه اإلسالمي، دراسة فقهية قض

جامعة الكويت  -مقبول للترشح في مجلة الحقوق
 .0229عدد 

أحكام الغصب دراسة مقارنة مجلة القضاء العدد * 
 .األول

 .التوجهات العامة للقانون المدني اليمني* 
 

أكثر من ثالثون مقال في مواضيع قانونية مختلفة * 
 .في صحيفة القضائية

 لغة العربيةال :اللغــات 
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 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 .جامعة صنعاء –اليمن 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ــ

 الجمهورية اليمنية :اســم الدولـــة  

 عبد الملك عبد هللا علي أحمد عبد هللا الجنداري :االســم بالكامـــل  

 م4727 –تعز  مدينة –اليمن  :مكان وتاريخ الميالد  

 عضو في المحكمة العليا :الوظيفة الحاليــة 

 .رئيس المكتب الفني بوزارة العدل  :الوظائف السابقــة  
 نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي. 

 عضو هيئة التفتيش القضائي. 

 رئيس محكمة غرب أمانة العاصمة. 

 رئيس محكمة سنحان. 

 –من جامعة عدن  ماجستير في القانون  :المؤهالت  العلمية  
 .م بتقدير ممتاز0221

  دبلوم القضاء الجنائي من المعهد العالي
 .م بتقدير جيد جدا  4726-للقضاء

  دبلوم في القضاء المدني من المعهد العالي
 .م بتقدير جيد جدا  4722للقضاء 

  ليسانس في الشريعة والقانون من جامعة
 .م بتقدير جيد جدا  4721 –صنعاء 

 .القضاء الجنائي  :مجال التخصص 
 القضاء المدني. 

إصدار عدد من الكتب والبحوث واألوراق القانونية  :والبحوثالمؤلفات 
 :والقضائية أهمها

  قواعد إصدار األحكام القضائية في القانون
 .اليمني

  (.إدارة المحكمة)اإلدارة القضائية 

  (كيف تكون قاضيا كفء)كفاءة القاضي 

 والحلول  األسباب" إطالة آماد التقاضي." 

 الفروق بين المصطلحات القانونية والقضائية. 

  رقابة القضاء على أعمال التحكيم في
 .الجمهورية اليمنية

 اإلعسار عبر الحدود في القانون اليمني. 

 مفاهيم اإلصالح القضائي. 

  والتقويمالتفتيش القضائي ، التقييم. 

 شراكة اإلعالم في اإلصالح القضائي. 

 .اللغة االنجليزية -العربية اللغة  :اللغــات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 المحكمة العليا – صنعاء –اليمن 

 



 331 

 استبيـــان
 دليـل الخبراء العرب فى الفقه والقضاء

 الجمهورية اليمنية
 ـــ

 

 التخصص تليفون عمل تليفون منزل األســم م

 القانون اإلداري  024242 أحمد عبد الرحمن شرف الدين . د 4

 التنفيذ المدني 142966 303322 محمد مرغم. د 0

 القانون اإلداري  021263 مطهر العزبي. د 3

 القانون المدني 320439 323622 محمد العشم. د 1

 القانون الجنائي 363909 011262 على حسن الشرفي. د 2

 القانون المدني  027614 محمد حسين الشامي. د 6

 القضاء اإلداري  009302 مأحمد عبد الملك بن قاس. د 9

القانون التجاري   123724 محمد عبد القادر الحاج. د 2
 البحري

 القانون الدولي 9741292 122442 غازي األغبري. د 7

   302104 محمد المويد. د 42

   324094 عبد الرحمن شجاع الدين. د 44

   009101 نجيب أحمد عبد هللا. د 40

مدير عام المكتب  002222 022720 عبد هللا الحمزي. ق 43
 بوزارة 

عضو في   002962 محمد عبد الخالق األمير. ق 41
 المحكمة العليا

عضو في   049907 عبد هللا سالم عجاج. ق 42
 المحكمة العليا

عضو في   301163 يحيي الجرافي. ق 46
 المحكمة العليا

عضو في   033776 مرشد العرنائي. ق 49
 المحكمة العليا

عضو في   642163 حسين المهدي. ق 42
 المحكمة العليا

عضو في   021494 عبد الجليل . ق 47
 المحكمة العليا

عضو في  022462 021026 عبد الرحمن الشاحدي. ق 02
 المحكمة العليا

عضو في  322466  أحمد الخطابي. ق 04
 المحكمة العليا

 

 


