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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــ

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 رحاب مبارك حسن علي :االســم بالكامـــل  

 21/2/2691 :تاريخ الميالد 

 والية الخرطوم –العيلفون  :مكان الميالد 

 الخرطوم - 276زل من – 07مربع  :المعمورة : السكن 

 متزوجة وأم لثالث من اإلناث :الحالة االجتماعية 

 اإلنجليزية/ العربية  :اللغـات 

 وزارة العدل –مستشار قانوني  :المهنة 

 السودان -الخرطوم  –وزارة العدل  :العنوان 

 Rihab3000@hotmail.com :البريد اإللكتروني 

 146212779116 - 146621201641 :نقال 

 :المؤهالت العلمية

1774 : 

2660 : 

2661 : 

2664 : 

2661 : 

2667 : 

 .جامعة الخرطوم –درجة الدكتوراه في فلسفة القانون 

 .جامعة الخرطوم –ماجستير القانون 

 .جامعة الخرطوم –الدبلوم العالي في القانون العام 

 .جامعة الخرطوم –الدبلوم العالي في الشريعة اإلسالمية 

لجنة قبول  –المحاماة أمام كافة المحاكم منحت رخصة 

 .المحامين

 .فرع الخرطوم –جامعة القاهرة  –ليسانس الحقوق 

 :الخبرات العملية 

2661 – 2669 : 

2669 : 

 

2661 : 

2661 – 1777 : 

 .الخرطوم –محامي أمام كافة المحاكم 

تطوير وتوحيد المناهج بكليات باحث قانوني ورئيس إلدارة 

 .الخرطوم –معهد التدريب واإلصالح القانوني  –القانون 

 .وزارة العدل –مستشار قانوني 

 .وزارة العدل –إدارة التشريع 

 . وزارة العدل –إدارة االتفاقيات والقانون الدولي 
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1777 – 1771 : 

1771 – 1771 : 

1/27/1771 : 

 .رئيس المكتب القانوني لديوان المراجعة العامة

لس القومي للصحافة والمطبوعات مستشار قانوني متفرغ للمج

 .الصحفية

اللجنة التحضيرية للمحكمة  –عضو وفد السودان المشارك *   :المشاركات الخارجية 
للدورات  –نيويورك مقر األمم المتحدة  –الجنائية الدولية 

 :اآلتية
 .2666ديسمبر  20 –نوفمبر  27: الثالثة  -
 .1777يونيو  27 – 21: الخامسة  -
 .1777ديسمبر  1 –نوفمبر  10: دسةالسا  -
 .1772أكتوبر  27 –ديسمبر  14: السابعة  -
ممثلة لوزارة العدل لورشة عمل حول القانون الدولي العام *  

يوليو  12 – 11والقانون الدولي الخاص في الفترة من 
 .الهاي (ISS)معهد الدراسات االجتماعية  1777

لتمهيدي للخبراء ممثلة لوزارة العدل في االجتماع ا*  
( اجتماعات اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية)

 .1772نوفمبر  1-4القاهرة  –بجامعة الدول العربية 
ممثلة لوزارة العدل في الندوة العلمية حول الموقف العربي *  

بيروت .)من امتداد الوالية القضائية خارج الحدود الوطنية
12 -11/1771.) 

دولة اإلمارات  –لتحكيم التجاري الدولي دبي ورشة عمل ا*  
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومعهد )العربية المتحدة 

 .0/6/1779 – 2/6( العلوم األمنية واإلدارية
ورشة عمل في النزاعات المحتملة أمام المحكمة الدستورية * 

 Max plank Institute for Comparativeفي السودان 

public law International law   27/2/1770 -12/2ألمانيا. 

منسق مؤتمر تطوير وتوحيد المناهج بكليات القانون في   - :المشاركات الداخلية 
قاعة الصداقة  –السودان معهد التدريب واإلصالح القانوني 

 .2660الخرطوم  –
منسق سمنار حول المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع   -

 .2661 –عهد التدريب واإلصالح القانوني م –وزارة العدل 
منسق الندوة العلمية حول المحكمة الجنائية الدولية وزارة   -

العالقات الخارجية بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة والسويد 
 .1772السودان وزارة العالقات الخارجية  –وسوريا 

وقانون  1771دستور السودان اإلنتقالي لسنة  –ورشة عمل   -
 Max plank Institute forالمحكمة الدستورية 

Comparative public law International law   ود مدني
1-22/1/1779. 

دورة متخصصة في القانون الدولي  26/1/1777 – 14/0  - :الدورات المتخصصة
 .هولندا –أكاديمية الهاي للقانون الدولي العام  –العام 
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جامعة عين شمس  –لتحكيم دورة في ا 29/1/1779 – 1/1  -
 .القاهرة –

دورة متخصصة بنيابة األموال العامة  1/21/1774 – 10/22  -
 .القاهرة –وزارة العدل 

دورة متخصصة في فض  21/22/1779 – 27/22  -
أكاديمية الهاي )أثيوبيا  –المنازعات األفريقية أديس أبابا 
 (.للقانون الدولي واإلتحاد األفريقي

دورة متخصصة في القانون الدولي  22/1/1770 – 12/0  -
 .هولندا –أكاديمية الهاي للقانون الدولي العام  –العام 

عضو ومقرر لجنة دراسة النظام األساسي للمحكمة الجنائية   - :عضوية اللجان 
 .1777مايو  0وزارة العدل  –الدولية 

في  2610عضو لجنة دراسة قانون تسليم المجرمين لسنة   -
 .1777سبتمبر  1وزارة العدل  –التفاقيات الدولية ضوء ا

عضو اللجنة األمنية ولجنة ترسيم الحدود السودانية التشادية   -
 –وزارة الشئون الداخلية ( ممثلة لوزارة العدل)المشتركة 

 .1772مارس  6اإلدارة العامة للحدود 
عضو ومقرر لجنة تعديل قانون ديوان المراجعة العامة لسنة   -

 .1/2/1772بتاريخ  2666
( 2612)عضو اللجنة الوزارية لمتابعة قرار مجلس األمن   -

17/4/1771. 
عضو ومقرر لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة   -

 .1/27/1771والمطبوعات الصحفية 
عضو اللجنة الوزارية لتفسير قرار مجلس األمن بالرقم   -

2096 – 11/27/1770. 
اتحاد كرة القدم السوداني  –ات العليا عضو لجنة اإلستئناف  -

21/2/1771. 

 .صدر( 1770)المحكمة الجنائية الدولية وآثرها على السيادة   - :المؤلفات 
 (.تحت الطبع)تجربتي مع الصحافة   -
 (.تحت الطبع)دارفور بين مجلس األمن والجنائية الدولية   -

 .عن المحكمة الجنائية الدوليةمقاالت في الصحف المحلية   - :البحوث والدراسات 
 .بحوث ودراسات في المجالت عن المحكمة الجنائية الدولية  -
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــ

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 إبراهيم محمد الحاج  :االســم بالكامـــل  

 بربر والية نهر النيل /  2/2/2649 :مكان وتاريخ الميالد  

 :مراحل التعليم األولى

 

 :الثانوي 

 :الجامعة 

بربر الشمالية وبربر : المدرسة األولية والمدرسة األوسطي
 .األهلية األوسطي

 .عطبرة الثانوية الحكومية
بتقدير جيد  2601إلى  2691فرع الخرطوم  –جامعة القاهرة 

 .2601ن جداً ، اجتياز امتحان تنظيم مهنة القانو

بجمهورية السودان من  –مستشار قانوني في وزارة العدل  :العمل 
 .1770إلى اليوم  2601

مندوب السودان في الجامعة العربية لوضع مشروع قانون *   :خالل العمل 
 .2662إلى  2661اإلجراءات المدنية 

عضو لجنة وضع التشريعات الموحدة بين / مندوب السودان *  
 2666إلى  2662اهيرية العربية الليبية من السودان والجم

فرغت اللجنة من وضع ثالثة تشريعات هي اتفاقية التعاون 
القضائي وأجيزت في البلدين وعمل بها وضع مشروع 
قانون العمل العربي الموحد بين البلدين وتم رفعه لألمانة 

 .العامة للتكامل لوضعه أمام الجهات المختصة في البلدين
سودان لدى جامعة الدول العربية لوضع قانون عمل مندوب ال*  

عربي موحد وتم الفراغ منه وسلم لألمانة العامة بالجامعة 
 .العربية لتستعين به البالد العربية الراغبة في ذلك

مندوب السودان لوضع لوائح الطاقة الذرية في لوساكا *  
 .وسلمت للطاقة الذرية السودانية

لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية في عملت خبيراً قانونياً *  
 .1779إلى  1772دولة قطر للفترة من 

في وزارة العدل عملت في قسم القضايا المدنية والرأي ، *  
 .عملت مستشاراً برئاسة الجمهورية منتدباً من وزارة العدل

أشغل حالياً أكبر وظيفة قانونية في وزارة العدل تحت مسمى *  
 . ، بإدارة التشريع بوزارة العدل" ونية رئيس القطاع القان" 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 حمد عمر حمد محمد  :االســم بالكامـــل  

 م12/4/2611 :مكان وتاريخ الميالد  

 سوداني :الجنسية 

 أب ألربعة أبناءمتزوج و :الحالة االجتماعية 

 271: ب.ص –وزارة العدل  –الخرطوم  –السودان  :العنوان الحالي 

 7211204012: مكتب  – 7211766749 :التليفون 

م بمدرسة بري 2692 – 2616من : المرحلة االبتدائية -2 :المراحل التعليمية 
 .الالماب االبتدائية

بري م بمدرسة 2691 – 2694من : المرحلة المتوسطة  -1
 .األميرية الحكومية

م بمدرسة بيت 2602 – 2696من : المرحلة الثانوية  -2
 .األمانة الثانوية العليا

م بجامعة القاهرة 2601 – 2604من : المرحلة الجامعية  -4
 .فرع الخرطوم

 :دراسات فوق الجامعية  -1
الدبلوم العالي في القانون من جامعة الخرطوم تم *  

 .م27/2/2664الحصول عليه في
ماجستير القانون من جامعة الخرطوم بتاريخ *   
 .م0/27/2669

دكتوراه في القانون من جامعة جوبا تم الحصول عليها *   
 .م26/1/1770في 

 

 .شهادة ليسانس في الحقوق  -2 :المؤهالت العلمية 

 (.المعادلة)شهادة امتحان تنظيم مهنة القانون   -1

 .صة الشرعية بنجاحشهادة اجتياز امتحان الرخ  -2

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية خاصة بالتشريع   -4

مارس  26 –فبراير  12الجنائي اإلسالمي في الفترة من 

 المركز العربي للدراسات بالرياض – 2611
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شهادة حضور دورة بالمركز القومي للدراسات الدبلوماسية  -1

قات بوزارة الخارجية في مجال القانون الدولي والعال

إلى  1/1/2661االقتصادية متعددة األطراف في الفترة من 

 .م29/6/2661

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بمكافحة جرائم  -9

الحاسب اآللي بأكاديمية نايف العربية للعلوم العربية األمنية 

 .م26/2/2660 –م 11/1/2660في الفترة من ( الرياض)

بية خاصة بإعداد المدربين بأكاديمية شهادة إتمام دورة تدري -0

نايف العربية للعلوم األمنية بالمملكة العربية السعودية 

 .م0/9/1777إلى  22/1/1777في الفترة من ( الرياض)

شهادة مشاركة في الدورة التدريبية الثالثة عشر للسادة   -1

قضاة السودان بالمركز القومي للدراسات القضائية 

 .م27/0/1779م وحتى 4/0/1779من  بالقاهرة في الفترة

شهادة حضور دورة إدارة األزمات والكوارث بأكاديمية األمن  -6

وحتى  1/9/1770العليا بالخرطوم في الفترة من 

 .  م27/9/1770

 :الخبرات العملية 

في مجال العمل عملت 

 :بالوحدات اآلتية

ترة موظفاً بوزارة الخدمة العامة واإلصالح اإلداري في الف  -2

 .م2601م حتى مارس2/0/2601من 

بديوان شئون ( شؤون الموظفين)ضابطاً لشؤون الخدمة  -1

 .م2612م وحتى مايو 2606الخدمة في الفترة من 

( حالياً وزارة العدل)مستشاراً قانونياً بديوان النائب العام   -2

 .م وحتى تاريخه2612اعتباراً من أكتوبر 

 :حدات اآلتية بوزارة العدل عملت بالو -2/2 

م وكيالً لنيابة 27/42612م وحتى 2612من أكتوبر *  

 .الخرطوم

م مستشاراً قانونياً 2/1/2610م وحتى 2/1/2612من *  

 .بالبنك الزراعي السوداني
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م وكيالً لنيابة 22/21/2611م وحتى 2/2/2611من *  

 .الخرطوم

م وكيالً أول لنيابة 24/2/2661م وحتى 1/1/2661من *  

 .ات الجهاز المصرفيمخالف

م مستشاراً قانونياً 2/1/2669م وحتى 21/2/2661من *  

 .بالبنك الزراعي السوداني

م مستشاراً 2661م وحتى أغسطس 1/1/2669من *  

 .قانونياً بإدارة الشؤون الجنائية

 .عملت مستشاراً قانونياً غير متفرغ لشركة كوبتريد*  

رئيساً لإلدارة م عملت 1772م وحتى عام 2661من عام *  

 .القانونية ورئيساً للنيابة العامة بوالية البحر األحمر

م رئيساً لإلدارة القانونية 1772وإلى  1772من عام *  

 .بمجلس الوزراء

م إلى تاريخه مستشاراً عاماً إلدارة 1779من أكتوبر *  

 .العقود

 .قوميةتوليت أعباء مسجل الهيئات الرياضية ال -2 :الخبرات العملية األخرى

 .عضواً بمجلس إدارة هيئة األوقاف اإلسالمية -1

توزيع السلطات " بحث في القانون الدستوري بعنوان  -2 :البحوث العلمية 

 ".التشريعية في النظام االتحادي 

شركة المحاصة في " بحث في قانون الشركات بعنوان  -1

القانون المصرفي مع التعرض للوضع في الشريعة 

 ".مقارن اإلسالمية والقانون ال

السلطة التقديرية " بحث في القانون اإلداري بعنوان  -2

رسالة ". )ألعمال اإلدارة ومدى رقابة القضاء عليها 

 (.ماجستير

بحث في القانون الدستوري وهو الخاص برسالة  -4

العالقة بين السلطات الثالث في " الدكتوراه بعنوان 
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 –الفكر اإلسالمي واألنظمة النيابية الديمقراطية 

 ". اسة مقارنة وتأصيلية در
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 عثمان بابكر محمد أحمد بادي :االســم بالكامـــل  

 الصحافة -الخرطوم  –م السودان 16/1/2602 :مكان وتاريخ الميالد  

 مركز مروى –قبيلة الشايقية قرية الزومة  –ة الشمالية الوالي :مسقط الرأس 

 مستشار قانوني بوزارة العدل السودانية*   :العمل 

 وكيل نيابة جنايات الخرطوم*  

 متزوج وأب لولد وبنت :الحالة االجتماعية 

 دبلوم العلوم التجارية من معهد التاج لآللة الكاتبة والدراسات - :المؤهالت  العلميــة  
 (جيد جداً )م 2661الفنية في يناير 

من جامعة أفريقيا ( جيد جداً )بكالوريوس القانون بتقدير   -
 .الخرطوم –م أغسطس 2660العالمية عام 

م صادرة 2661شهادة تنظيم مهنة القانون في فبراير عام   -
 .م2699بموجب قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 

من معهد التدريب ( جيد)ير الدبلوم العالي في القانون بتقد  -
رئاسة الجمهورية  –مجلس العدل  –واإلصالح القانوني 

 .م1772السودانية عام 
درجة الماجستير في القانون العام من جامعة أفريقيا العالمية   -

م من كلية الشريعة والقانون 1772الخرطوم في مارس  –
 :وكانت بعنوان( امتياز)بتقدير 

دراسة  –التشريع في السودان  العرف كمصدر من مصادر)
 (.فقهية قانونية مقارنة

 –الدرجة العلمية الدكتوراه من جامعة أفريقيا العالمية   -
م تخصص القانون العام بتقدير 1770الخرطوم في العام 

 :وكانت الرسالة بعنوان( جيد جداً )
المعركة المفاجئة كدفع جنائي في جريمة القتل في الفقه )   

م دراسة 2662لقانون الجنائي السوداني لسنة اإلسالمي وا
 (.تطبيقية مقارنة

 

دورة مبادئ إدارة عدالة األحداث في االتفاقيات والمواثيق   -2 :الدورات والتدريب 

م الخرطوم ونال شهادة المجلس 1771الدولية سبتمبر 
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االستشاري لحقوق اإلنسان بالتعاون مع اليونيسيف 

 .م1771سبتمبر  12-12السودان  –بالخرطوم 

الندوة العالمية  –مخيم العطاء المنعقد بالرياض الخرطوم   -1

هـ 17/0/2421للشباب اإلسالمي ، وذلك في الفترة من 

 .هـ19/0/2421حتى 

دورة تدريب في العمل القانوني بمعهد التدريب واإلصالح   -2

فبراير  –م 1772الخرطوم فبراير  –السودان  –القانوني 

 .م1771

ترة تدريب على أعمال المحاماة أمام النيابات الجنائية ف  -4

 –م 2661والمحاكم المدنية والجنائية والشرعية في يوليو 

م نال على أثرها ترخيص لمزاولة مهنة 2666يوليو 

م وفقاً ألحكام 2666المحاماة في السابع من شهر يوليو 

 . م2612من قانون المحاماة ( 1) 0المادة 

 .م1772حتى يناير  –م 2661العمل بالمحاماة من يوليو   -2 :الخبرة العملية 

 .م حتى تاريخه1772مستشار قانوني ووكيل نيابة من يناير  -1

 .عضو نقابة المحامين السودانيين سابقاً   -2 :النشاط العام 

رئيس اتحاد مدرسة التجارة الثانوية بالخرطوم دورات   -1

 (.2662-2661( )م2661 – 2662)

بمسجد ( الدعوى الحائطية)ئيس تحرير جريدة البصيرة ر  -2

الخرطوم ألكثر من ثماني ( 21)وسط مربع  –الصحافة 

 .سنوات

 .عضو عدد من اللجان الشبابية والمجالس بالمنطقة  -4

 

 

 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  
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 إبراهيم محمد أحمد عبد هللا دريج. د :ـم بالكامـــل  االسـ

 2690 :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار قانوني بوزارة العدل :الوظيفـة الحاليـــة 

 متزوج وأب لثالثة أطفال :الحالة االجتماعية 

جامعة أمدرمان  –درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون   -2 :المؤهالت األكاديمية 
التبادل التجاري الدولي )عنوان الرسالة  2666سالمية اإل
 (.أحكامه الفقهية والقانونية –

جامعة أمدرمان  –درجة الماجستير في الشريعة والقانون   -1
حكم أسرى الحرب في )عنوان الرسالة ) 2669اإلسالمية 

 (.دراسة مقارنة بالقانون الدولي –الفقه اإلسالمي 
معهد التدريب واإلصالح  –قانون الدبلوم العالي في ال  -2

أحكام عقد البيع )عنوان البحث  – 2669القانوني 
 (فينا والهاي نالتفاقيتي

 .2661 سدرجة البكالوريو  -4
 .2662شهادة امتحان تنظيم مهنة القانون   -1
 . 2661رخصة العمل بالمحاماة   -9

 .2667لتعليم البريطانية معاهد ا –دبلوم لغة انجليزية   -2 كورسات ودورات تدريبية 
شهادة دورة القانون الدولي والعالقات االقتصادية متعددة   -1

وزارة الخارجية  –معهد الدراسات الدبلوماسية  –األطراف 
2661. 

وزارة المالية  –معهد التدريب واإلحصاء  -دبلوم كمبيوتر  -2
 .2666واالقتصاد الوطني 

لعامة برئاسة الوزارة دورة تدريبية في أعمال النيابة ا  -4
2666. 

المركز القومي ( يوم 41)دورة النيابة العامة والتشريع   -1
 .1777جمهورية مصر العربية  –للدراسات القضائية 

 –مركز حقوق عين شمس للتحكيم  –دورة إلعداد المحكم   -9
 .2/22/1777 – 14/27جمهورية مصر العربية 

ز حقوق عين شمس مرك –دورة متعمقة العداد المحكم   -0
 .29/1/1772-1جمهورية مصر العربية  –للتحكيم 

دورة تدريبية في أعمال النيابة العامة برئاسة الوزارة   -1
2666. 

نظمه ) 1772دورة العقود الهندسية والمطالبات والتحكيم   -6
 (.بقاعة الصداقة –هيئة المكاتب العربية الهندسية 

مكتب أزتان  –ارية دورة متخصصة في العالمات التج -27
 .1772للمحاماة واالستشارات القانونية 

دورات عامة ومتخصصة في التحكيم ، الملكية الفكرية ،  -22
الشركات ، التجارة اإللكترونية بمعهد التدريب واإلصالح 
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 (.القانوني
مركز تحكيم حقوق عين  –دورة في الترجمة القانونية  -21

 . 1779شمس

 مشاركات وورش: رابعاً 

 :عمل وسمنارات

المشاركة في ندوة بدائل الدعاوى وسبل تبسيط اإلجراءات   -2
تقديم  1771بيروت مايو  –نظمه جامعة الدول العربية 

 .موقف تشريعات وقواعد التحكيم بالسودان)ورقة بعنوان 
اإلتجاهات المعاصرة في )المشاركة في مؤتمر بعنوان   -1

لمبور للتحكيم بماليزيا نظمه مركز كواال( التحكيم والوساطة
المشاكل )تقديم ورقة باللغة االنجليزية بعنوان  1779يوليو 

 . (ADR)التي تعترض الطرق البديلة لفض المنازعات 
نظمتها  –المشاركة في ورشة العقود الهندسية والعطاءات   -2

دار سوداتل أبريل  –الشركة السودانية لالتصاالت المحددة 
1779. 

نظمه اإلتحاد العام  –ي ورشة التحكيم التجاري المشاركة ف  -4
 1770فندق السالم روتانا يونيو  –للمحامين السودانيين 
( ضوابط صياغة مشارطة التحكيم)تقديم ورقة بعنوان 

 .ورئاسة جلسة
استضافة في برنامج آفاق قانونية بالتلفزيون القومي عن   -1

 .1770إسماعيل الحاج موسى مايو . التحكيم تقديم د
االقتصادية  FMحلقات بإذاعة الخرطوم  2استضافة لعدد   -9

لعدد ثالثة حلقات ثالثة ساعات عن التحكيم وقانون العمل 
 .1770يوليو  –يونيو 

المشاركة في وضع أنظمة إنشاء مركز الخرطوم للتحكيم   -0
 .1771يوليو 

 .عضو وضع مشروع قانون التجارة االلكترونية بالوزارة  -1
 .1771لجنة وضع مشروع التحكيم لسنة  عضو  -6
 .1772عضو لجنة مراجعة القوانين بالوزارة  -27
بموافقة  –عضو مجلس إدارة مركز الخرطوم للتحكيم  -22

 .الوزارة
 .1770محكم معتمد عين شمس للتحكيم حتى  -21
محكم معتمد لدى لجنة التوفيق والتحكيم التحاد أصحاب  -22

 .العمل السوداني
م معتمد لدى مركز تحكيم دول مجلس التعاون لدول محك -24

 .الخليج العربية

 .2661-67( متعاون)العمل باإلذاعة والتلفزيون *   :الخبرة العلمية 
-64العمل بلجنة االختيار االتحادية للخدمة العامة المركزية *  

2661. 
 .2669-64العمل بالمحاماة *  
تى تاريخه باإلدارات ح 2669مستشار قانوني بوزارة العدل *  

 :اآلتية
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 .وكالة نيابة إختالسات المال العام  -أ 
 .إدارة الشؤون الجنائية  -ب
 .المكتب التنفيذي –ج 
 .إدارة االتفاقيات والقانون الدولي  -د 
أمانة السوق المشتركة لدول )ممثل وزارة العدل لدى  -هـ

بوزارة التجارة  COMSAجنوب وشرق أفريقيا الـ 
 .ةالخارجي

 .مفوضية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية  -و 
 .شركة كوبتريد التجارية المحدودة  -ل 
 .الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حتى تاريخه  -ك 

بالفترة المسائية مع كلية ( بموافقة الوزارة)أستاذ متعاون  -2 :أكاديميات وبحوث 
رات المكثفة مواد جامعة جوبا تدريس بالدو –القانون 

 –واإلعسار  –اإلفالس  –العمل  –الشركات  –التحكيم )
 .1770 – 1772لطالب الماجستير من ( الملكية الفكرية

مع كلية الشريعة والقانون ( بموافقة الوزارة)أستاذ متعاون  -1
تدريس مادة القانون التجاري  –جامعة أفريقيا العالمية 

1777 – 1771. 
 .بحوث الماجستير والدكتوراه والمناقشةاإلشراف على   -2

طبعة أولى  –النظرية والتطبيق  –التحكيم الداخلي والدولي   - :مؤلفات 
 .1771 – 1772وثانية 

 .1774التحكيم في القانون السوداني   -
 .1774 –الشراكة  –الشركة   -
أسماء / الشراكات/ المستحدث في تكوين وتسجيل الشركات  -

 .1771األعمال 
 .1771شرح قانون التحكيم لسنة   -
 .تحت الطبع( 2،  1،  2)سلسلة دراسات في التحكيم   -
 

 

 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 الطيب السماني الشيخ إبراهيم. د :االســم بالكامـــل  

 2640وادي شعير  :  مكان وتاريخ الميالد

 مستشار عام :الوظيفـة الحاليـــة 

 سوداني :الجنسية 
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 متزوج  :الحالة االجتماعية 

يناير  –الكلية الحربية السودانية  –دبلوم العلوم العسكرية   - :الخبرة األكاديمية  -2
2696. 

جامعة القاهرة فرع )جامعة النيلين  –ليسانس حقوق   -
 .2601ارس م( الخرطوم سابقاً 

 .2609نوفمبر  –شهادة امتحان مهنة القانون وزارة العدل   -
 –لجنة قبول المحامين  –شهادة رخصة مزاولة المحاماة _  

 .2601مارس 
الشهادة ومركزها )فقه مقارن  –شهادة الماجستير في القانون  -

جامعة أم درمان اإلسالمية ( في اإلثبات مقارناً بالقانون
 .2660فبراير 

أحكام المعوق )فقه مقارن  –شهادة الدكتوراه في القانون    -
جامعة أم درمان اإلسالمية ديسمبر ( في الفقه مقارناً بالقانون

1771  . 

 – 2696ضابط سابق في قوات الشعب المسلحة يناير *   :الخبرة العملية   -1
 ..2601ديسمبر 

.. ن وحتى اآل 2601مستشار قانوني بوزارة العدل ديسمبر *  
االستشارات  –التشريع )وقد عملت في مختلف المجاالت 

مختلف القضايا المدنية الجنائية  –العقود  –القانونية 
الضرائب  –المصارف  –والمدنية والشرعية والعمل 

 (.والشركات والجمارك
 – 2669مستشار قانوني لوزارة المساحة والتنمية العمرانية *  

غ بوزارة البيئة والتنمية واآلن مستشار غير متفر 2661
 .1772العمرانية منذ عام 

أكتوبر  – 2612مايو  –انتدبت للعمل بسفارتنا بموسكو *  
2662. 

العمل في المملكة العربية السعودية لمدة ثالث سنوات بمدينة *  
مستشاراً قانونياً وباحث في نظم المعوقين بالمركز  -الرياض 

ة واألجهزة التعويضية المشترك لبحوث األطراف االصطناعي
وفي نفس الفترة عملت مستشاراً .. وبرامج تأهيل المعوقين 

 2666لمجلس العالم اإلسالمي لإلعاقة والتأهيل يناير 
كنت في إجازة بدون راتب من وزارة العدل ) 1772ديسمبر 

وقد قمت خالل هذه الفترة بإعداد بحثي الخاص بدرجة .. 
 (.الدكتوراه

في مجلس العالم اإلسالمي لإلعاقة والتأهيل  نظمت مع األخوة*  
المؤتمر العالمي الرابع لإلعاقة والذي استضافته بالخرطوم 
وزارة الشؤون االجتماعية والثقافية والية الخرطوم وجامعة 

 .1772الخرطوم ، وذلك في فبراير
لمواصلة عملي مستشاراً قانونيا  1771عدت في أكتوبر *  

 . بوزارة العدل وحتى اآلن
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الخبرة في مجال العمل -2

 :االجتماعي  

أصبت في إحدى العمليات الحربية في أثناء عملي في القوات   -
المسلحة السودانية فعليه قد عملت في مجال المعوقين منذ 

- :وحتى اآلن كما يلي  2601
 
أحد مؤسسي الجمعية السودانية لرعاية وتأهيل المعوقين   -2

صب األمين العام منذ وقد تقلدت من – 2601مارس 
 – 2661ثم رئيساً للجمعية عام  2612تأسيسها وحتى عام 

2664. 
، وقد  2664أحد مؤسسي اتحاد المعوقين الرياضي أكتوبر   -1

، ثم  2661تقلدت منصب األمين العام لالتحاد حتى ديسمبر 
 .أعيد تشكيل االتحاد حيث أتولى حاليا منصب األمين العام

ة أول اتحاد عربي لرعاية وتأهيل عضو مجلس إدار  -2
 .2664المعوقين القاهرة أبريل 

عضو مجلس إدارة لالتحاد األفروعربي لرياضة المعوقين   -4
 .ورئيس منطقة شرق أقريقيا 2669

أحد مؤسسي الجمعية السودانية للمعوقين وأصدقائهم   -1
ورئيس الجمعية  1777بالمملكة العربية السعودية يونيو 

 .1774ا وحتى يوليو منذ تأسيسه
 .عضو بالمجلس القومي لرعاية وتأهيل المعوقين  -9
أحد مؤسسي الشبكة السودانية للمنظمات العاملة في مجال   -0

وحالياً رئيس المكتب التنفيذي  1772اإلعاقة في عام 
 .للشبكة

اشتركت في عدد من المؤتمرات وورش العمل واالجتماعات   -1
وإقليمياً ودلياً في كل من السودان  والندوات العملية محلياً 

 –ليبيا  –المملكة العربية السعودية  –تونس  –مصر  –
 .وكندا –هولندا  –انجلترا 

أصدرت عدداً من البحوث والمقاالت في كل من المجال   -6
 .االجتماعي والقانوني واإلعاقة وتشريعات المعوقين

   

 انجليزي -عربي : اللغات   - :مؤهالت أخرى : رابعاً 
 .إجادة الحاسب اآللى  -

 :العنوان  

 

 فاكس/ تليفون 

–الخرطوم  -إدارة التشريع  –وزارة العدل  271: ب .ص
 السودان 

: موبايل – 7212-001110: منزل – 7211229140
7621612217 

E. mail alsmani alsmani 2007 yahoo.Com 
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 استبيـــان
 والقضــاءدليـل الخبـراء العرب فى الفقـه 

 ــــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 محمد إبن إدريس محمد :االســم بالكامـــل  

 2640يوليو  4 –الخرطوم  :مكان وتاريخ الميالد  

 المستشار العام للتشريع :الوظيفـة الحاليـــة 

 متزوج ولى بنتان :الحالة االجتماعية 

 .2602سبتمبر  LLBة الخرطوم جامع  - :الخبرة األكاديمية  -2
 .2611 –جامعة لندن  –دبلوم القانون الدستوري المقارن   -

(School of Oriental and Africa Studies 1982) 

 LLM –جامعة لندن  –ماجستير القانون الدستوري المقارن  -
 (School of Oriental and Africa Studies) 

وزارة العدل المصرية  -دورة تدريبية في صياغة التشريعات -
 .ثالثة أشهر – 2600

الشركة السورية  –دورة تدريبية في مجال قوانين البترول   -
 .2664 –للنفط 

عمان  –كلية الملكة نور  –دورة تدريبية في القانون الجوي   -
 .1774أغسطس  –أسبوعان  –األردن 

 

خرج لفترة ثالثة أشهر العمل كمحام تحت التمرين بعد الت*   :الخبرة العملية   -1
2602. 

 – 2601العمل كقاض بالهيئة القضائية السودانية الفترة من *  
2609. 

 .2609انتقلت لوزارة العدل كمستشار قانوني في *  
مستشار قانون كل من إدارات التشريع والشؤون المدنية *  

 .وإدارة العقود
 – 2661رئيس لإلدارة القانونية بوزارة الطاقة والتعدين *  

2669. 
بورتسودان  –رئيس لإلدارة القانونية ورئيس النيابة العامة *  

2669. 
 .2660رئيس النيابة العامة محافظة بحري *  
رئيس اإلدارة القانونية بديوان المراجعة العامة ورئيس نيابة *  

 .1771 – 2661األموال العامة 
ودانية رئيس لإلدارة القانونية بشركة الخطوط الجوية الس*  

1771 – 1771. 
 1771رئيس لإلدارة القانونية وزارة النقل والطرق والجسور *  
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– 1779. 
رئيس شعبة الترجمة باإلدارة العامة لصياغة التشريعات *  

1779 – 1770. 
 . وحتى اآلن 1771رئيس إدارة التشريع منذ يناير *  

 .تحدثا وكتابةإجادة اللغة العربية واإلنجليزية   - :مؤهالت أخرى   -2
 إجادة العمل بالحاسوب  -

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 271: ب .السودان ص–الخرطوم  –وزارة العدل 
 7714621261271: جوال  – 77146094291

 .Mohamed ibn idris@yahoo.com:بريد الكتروني
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 جمهورية السودان :دولــــة  اســم ال

 أسماء الرشيد سيد أحمد قريش :االســم بالكامـــل  

 م2619مدينة ودمدني  :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار عام رئيس اإلدارة القانونية والية الخرطوم :الوظيفـة الحاليـــة 

 متزوجة وأم لثالثة أبناء :الحالة االجتماعية 

مدة الدراسة  -L.L.B 2601قانون جامعة الخرطوم  سبكالوريو :ة  المؤهالت  العلميــ
 .خمسة سنوات

 .الحصول على إجازة مهنة القانون 2609
 .االلتحاق بوزارة العدل وتدرجت فيها حتى مستشار عام 2609
" عينت رئيساً لإلدارة القانونية للبنك األهلي السوداني  2619

 "وفرع القاهرة " رئاسة الخرطوم 
التحقت بشركة الخطوط البحرية السودانية في وظيفة  2666

رئيس اإلدارة القانونية وبحكم عملي شاركت في العديد من 
المملكة  –هولندا  –بلجيكا  –المؤتمرات في كل من المانيا 

 .المتحدة
كما مثلت حكومة السودان في القضايا المقامة من أو 

مع  ضد الشركة داخل وخارج السودان كذلك المفاوضات
 .الشركات األجنبية في مجال النقل البحري

 .عينت مستشاراً قانونيا بوزارة الخارجية السودانية 1772  -
مثلت السودان في العديد من المؤتمرات في  2666 – 1771 -

المحافل الدولية باألمم المتحدة بنيويورك وفيينا بشأن االعسار 
جموعة من وفي لبنان وبجامعة الدول العربية شاركة ضمن م

 .القانونيين في وضع قانون نموذجي يعني بالمسائل المدنية
شاركت في اجتماعات اللجنة التحضيرية الخاصة  2666 -

بإعداد ورقة عن الحجز القضائي والحجز اإلداري في  القانون 
 .المدني التي انعقدت ببيروت بمقر جامعة الدول العربية

ون المعامالت عينت عضواً في لجنة صياغة قان 1774  -
اإللكترونية وعضواً أصيالً في اللجنة الفنية لمتابعة 
اإلستراتيجية القومية لبناء صناعة المعلوماتية في 

 .السودان
بحكم عملي رئيسا لإلدارة القانونية لوالية الخرطوم اعددت   -

مسودات القوانين الوالئية اتساقاً مع الدستور القومي 
م واتفاقية السالم الشامل 1771لجمهورية السودان لسنة 

كما شاركت في وضع نماذج دساتير الواليات الشمالية 
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 .والواليات الجنوبية تمشياً مع اتفاقية السالم الشامل
 .ترأست عدداً من اللجان بوزارة العدل ووالية الخرطوم   -
عينت محكماً في العديد من المنازعات بين األجهزة الحكومية  -

 .وخارج السودان وغير الحكومية داخل
موقع العمل حالياً مستشاراً قانونيا للسيد والي والية الخرطوم   -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            ورئيس لإلدارة القانونية بالوالية
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 عبد هللا أحمد مهدي أحمد :االســم بالكامـــل  

 م27/4/2649والية شمال كردفان  –مدينة األبيض  :مكان وتاريخ الميالد  

 –المحامي العام لجمهورية السودان  –رئيس القطاع المدني  :الوظيفـة الحاليـــة 
 وزارة العدل

مدة ) LLBم بكالوريوس قانون جامعة الخرطوم 2602*   :المؤهالت  العلميــة  
 (.الدراسة خمسة سنوات

 .م الحصول على إجازة مهنة القانون2602*  
م عينت قاضيا بالهيئة القضائية وتدرجت فيها حتى 2602*  

 .قاضي من الدرجة األولى
م بناء على رغبتي صدر قرار جمهوري بنقلي نقالً 2609 * 

 ".النيابة العامة " نهائياً إلى وزارة العدل 
م حصلت على درجة الماجستير من جامعة بلومنجتون 2614*  

الواليات المتحدة بتقدير امتياز وكان المبحث بعنوان  –أنديانا 
 ".المسؤولية اإللزامية في القانون الجنائي " 

“Strict Liability in Criminal Law “  دراسة مقارنة بين
 .القانون السوداني والنظام األنجلو ساكسوني

 .م مستشاراً للمجلس التشريعي بوالية كردفان2614*  
م رئيس اإلدارة القانونية بمشروع الجزيرة 2669 – 2667*  

وهو أكبر مشروع اقتصادي زراعي يغطي كل مساحة والية 
 .الجزيرة

م رئيساً لإلدارة القانونية لوزارة المالية واالقتصاد 1772*  
 .الوطني

بدرجة نائب رئيس " م تمت ترقيتي لرئيس قطاع 1771*  
وكلفت بمنصب المحامي العام لجمهورية السودان " القضاء 

 .ورئيسا للقطاع المدني وهو موقعي الحالي بوزارة العدل
ؤتمر م شاركت في لجنة الصياغة في الم2661-1774*  

الدبلوماسي إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية بروما سنة 
م ومثلت السودان عضواً في لجنة الخبراء المكلفة من 2661

شاركت في كل اجتماعات اللجنة . قبل الجامعة العربية
التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة بنيويورك وجميع 

من اللقاءات البينية والندوات الخاصة بالمحكمة في عدد 
الدول من ضمنها الندوة التي عقدت بمقر الجامعة العربية 

وقدمت ورقة أمام الندوة المقامة بالخارجية .بالقاهرة
السودانية عن دور المدعى العام بالمحكمة باللغة اإلنجليزية 
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 .م2666عام 
بحكم عملي شاركت بصفة دائمة في اجتماعات رؤساء هيئات *  

وقدمت عدة أوراق . العربي وإدارات قضاء الدولة بالعالم 
 .آخرها عن العدالة الوقائية في اجتماع الرباط

أعدت بحثاَ باللغة اإلنجليزية لصالح منظمة العمل الدولية عن *  
القانون العرفي لألراضي في ريفي البديرية بشمال كردفان 

 .لرفع قدرات وتمكين المرأة الريفية
نشاء مجلس مثلت السودان في االجتماع التأسيسي إل*  

 ALL African Jurists 1772الحقوقيين األفارقة بإبوجا في 

Conference وأصبحت عضواً مؤسسا فيه. 
جمعية )عضو مؤسس بمركز الدراسات والبحوث القانونية *  

 (.طوعية غير حكومية
والية ) –بمجلس إدارة جامعة الجزيرة " شرف "عضو *  

 ( .الجزيرة
لبيئة بمدينة ود مدني حاضرة عضو مؤسس لجمعية حماية ا*  

 (.جمعية طوعية)والية الجزيرة 
ضمن (  0+0)شاركت في عضوية مجموعة األربعة عشر *  

مجموعة الحكومة القومية مع ممثلي الحركة الشعبية في 
كينيا لوضع المسودة األولي لدستور السودان القومي 

 .االنتقالي
 Jointم شاركت في عضوية بعثة تقييم احتياجات السال*  

Assessment Mission  المكونة بموجب اتفاقية السالم
 .الشاملة

شاركت في وضع مسودات لعدد من القوانين أهمها قانون *  
 .مفوضية األراضي القومية

شاركت مجموعة من الخبراء القانونيين لترجمة بروتوكوالت *  
 .السالم والجداول الملحقة من اإلنجليزية إلى العربية

مجموعة من الخبراء في الطواف على واليات  شاركت*  
السودان لشرح اتفاقية السالم والدستور االنتقالي ووضع 

وشاركت في لقاءات تليفزيونية . نموذج لدساتير الواليات
وندوات عن اتفاقية السالم والدستور القومي االنتقالي 

 .وارتباط السودان باالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
ترأست عدداً من اللجان بوزارة العدل إلجراء مواءمة دساتير *  

الواليات مع الدستور القومي االنتقالي بما فيها دستور جنوب 
 .السودان ودساتير واليات جنوب السودان

 

 
 استبيـــان
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 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 إبراهيم هارون محمد :بالكامـــل   االســم

 م2/2/2612 :مكان وتاريخ الميالد  

 سوداني :الجنسية 

 مسلم :الديانة 

جامعة  –كلية القانون ( مرتبة الشرف)بكالوريوس قانون  :المؤهل  العلمي
جامعة  –دبلوم الشريعة اإلسالمية العالي  –م 2600الخرطوم 

 .عين شمس

 ة العربية واالنجليزية قراءة وكتابةأجيد اللغ :اللغــات  

م التحقت 2600بعد اجتياز امتحان مهنة القانون في أكتوبر   - :مواقع العمل 
م 2601وزارة العدل في ديسمبر  –بديوان النائب العام 

وعملت بمعظم اإلدارات إلى أن تم انتدابي ألعمل مستشاراً 
 .قانونياً باإلدارة القانونية للجهاز المصرفي

م الذي أحالني إلى 2612بنك السودان المركزي في يناير   _
أكبر وأقدم البنوك التجارية  –اإلدارة القانونية ببنك الخرطوم 

حيث تركز العمل في متابعة قضايا البنك أمام القضاء بجميع 
درجاته ، إبداء الرأي القانوني والفتوى فيما يعرض على من 

المصرفية التجارية  مسائل تتعلق بمختلف أنواع العمليات
 .باإلضافة إلى إعداد وصياغة العقود الخاصة بالبنك

م عملت 2614م حتى ابريل 2612خالل الفترة من نوفمبر   -
مستشاراً قانونيا لهيئة الخطوط الجوية السودانية عن طريق 

 االنتداب  

 (مرفق) :البحوث  

  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 
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 استبيـــان

 لخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاءدليـل ا
 ـــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 عثمان بابكر محمد أحمد بادي :االســم بالكامـــل  

 الصحافة -الخرطوم  –م السودان 16/1/2602 :مكان وتاريخ الميالد  

 روىمركز م –قبيلة الشايقية قرية الزومة  –الوالية الشمالية  :مسقط الرأس 

 مستشار قانوني بوزارة العدل السودانية*   :العمل 

 وكيل نيابة جنايات الخرطوم*  

 متزوج وأب لولد وبنت :الحالة االجتماعية 

دبلوم العلوم التجارية من معهد التاج لآللة الكاتبة والدراسات  - :المؤهالت  العلميــة  
 (جيد جداً )م 2661الفنية في يناير 

من جامعة أفريقيا ( جيد جداً )لقانون بتقدير بكالوريوس ا  -
 .الخرطوم –م أغسطس 2660العالمية عام 

م صادرة 2661شهادة تنظيم مهنة القانون في فبراير عام   -
 .م2699بموجب قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 

من معهد التدريب ( جيد)الدبلوم العالي في القانون بتقدير   -
رئاسة الجمهورية  –س العدل مجل –واإلصالح القانوني 

 .م1772السودانية عام 
درجة الماجستير في القانون العام من جامعة أفريقيا العالمية   -

م من كلية الشريعة والقانون 1772الخرطوم في مارس  –
 :وكانت بعنوان( امتياز)بتقدير 

دراسة  –العرف كمصدر من مصادر التشريع في السودان )
 (.فقهية قانونية مقارنة

 –الدرجة العلمية الدكتوراه من جامعة أفريقيا العالمية   -
م تخصص القانون العام بتقدير 1770الخرطوم في العام 

 :وكانت الرسالة بعنوان( جيد جداً )
المعركة المفاجئة كدفع جنائي في جريمة القتل في الفقه )   

م دراسة 2662اإلسالمي والقانون الجنائي السوداني لسنة 
 (.مقارنة تطبيقية

دورة مبادئ إدارة عدالة األحداث في االتفاقيات والمواثيق   -2 :الدورات والتدريب 
م الخرطوم ونال شهادة المجلس 1771الدولية سبتمبر 

االستشاري لحقوق اإلنسان بالتعاون مع اليونيسيف 
 .م1771سبتمبر  12-12السودان  –بالخرطوم 

الندوة العالمية  –رطوم مخيم العطاء المنعقد بالرياض الخ  -1
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هـ 17/0/2421للشباب اإلسالمي ، وذلك في الفترة من 
 .هـ19/0/2421حتى 

دورة تدريب في العمل القانوني بمعهد التدريب واإلصالح   -2
فبراير  –م 1772الخرطوم فبراير  –السودان  –القانوني 
 .م1771

ية فترة تدريب على أعمال المحاماة أمام النيابات الجنائ  -4
 –م 2661والمحاكم المدنية والجنائية والشرعية في يوليو 

م نال على أثرها ترخيص لمزاولة مهنة 2666يوليو 
م وفقاً ألحكام 2666المحاماة في السابع من شهر يوليو 

 . م2612من قانون المحاماة ( 1) 0المادة 

 .م1772حتى يناير  –م 2661العمل بالمحاماة من يوليو   -2 :الخبرة العملية 
 .م حتى تاريخه1772مستشار قانوني ووكيل نيابة من يناير  -1

 .عضو نقابة المحامين السودانيين سابقاً   -2 :النشاط العام 
رئيس اتحاد مدرسة التجارة الثانوية بالخرطوم دورات   -1

 (.2662-2661( )م2661 – 2662)
بمسجد ( الدعوى الحائطية)رئيس تحرير جريدة البصيرة   -2

الخرطوم ألكثر من ثماني ( 21)وسط مربع  –لصحافة ا
 .سنوات

 .عضو عدد من اللجان الشبابية والمجالس بالمنطقة  -4
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 ريجإبراهيم محمد أحمد عبد هللا د. د :االســم بالكامـــل  

 2690 :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار قانوني بوزارة العدل :الوظيفـة الحاليـــة 

 متزوج وأب لثالثة أطفال :الحالة االجتماعية 

جامعة أمدرمان  –درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون   -2 :المؤهالت األكاديمية 
ي التبادل التجاري الدول)عنوان الرسالة  2666اإلسالمية 

 (.أحكامه الفقهية والقانونية –
جامعة أمدرمان  –درجة الماجستير في الشريعة والقانون   -1

حكم أسرى الحرب في )عنوان الرسالة ) 2669اإلسالمية 
 (.دراسة مقارنة بالقانون الدولي –الفقه اإلسالمي 

معهد التدريب واإلصالح  –الدبلوم العالي في القانون   -2
أحكام عقد البيع )وان البحث عن – 2669القانوني 

 (فينا والهاي نالتفاقيتي
 .2661 سدرجة البكالوريو  -4
 .2662شهادة امتحان تنظيم مهنة القانون   -1
 . 2661رخصة العمل بالمحاماة   -9

 .2667معاهد التعليم البريطانية  –دبلوم لغة انجليزية   -2 كورسات ودورات تدريبية 
لدولي والعالقات االقتصادية متعددة شهادة دورة القانون ا  -1

وزارة الخارجية  –معهد الدراسات الدبلوماسية  –األطراف 
2661. 

وزارة المالية  –معهد التدريب واإلحصاء  -دبلوم كمبيوتر  -2
 .2666واالقتصاد الوطني 

دورة تدريبية في أعمال النيابة العامة برئاسة الوزارة   -4
2666. 

المركز القومي ( يوم 41)مة والتشريع دورة النيابة العا  -1
 .1777جمهورية مصر العربية  –للدراسات القضائية 

 –مركز حقوق عين شمس للتحكيم  –دورة إلعداد المحكم   -9
 .2/22/1777 – 14/27جمهورية مصر العربية 

مركز حقوق عين شمس  –دورة متعمقة العداد المحكم   -0
 .29/1/1772-1جمهورية مصر العربية  –للتحكيم 

دورة تدريبية في أعمال النيابة العامة برئاسة الوزارة   -1
2666. 

نظمه ) 1772دورة العقود الهندسية والمطالبات والتحكيم   -6
 (.بقاعة الصداقة –هيئة المكاتب العربية الهندسية 
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مكتب أزتان  –دورة متخصصة في العالمات التجارية  -27
 .1772 للمحاماة واالستشارات القانونية

دورات عامة ومتخصصة في التحكيم ، الملكية الفكرية ،  -22
الشركات ، التجارة اإللكترونية بمعهد التدريب واإلصالح 

 (.القانوني
مركز تحكيم حقوق عين  –دورة في الترجمة القانونية  -21

 . 1779شمس

مشاركات وورش : رابعاً 

 :عمل وسمنارات

ى وسبل تبسيط اإلجراءات المشاركة في ندوة بدائل الدعاو  -2
تقديم  1771بيروت مايو  –نظمه جامعة الدول العربية 

 .موقف تشريعات وقواعد التحكيم بالسودان)ورقة بعنوان 
اإلتجاهات المعاصرة في )المشاركة في مؤتمر بعنوان   -1

نظمه مركز كوااللمبور للتحكيم بماليزيا ( التحكيم والوساطة
المشاكل )لغة االنجليزية بعنوان تقديم ورقة بال 1779يوليو 

 . (ADR)التي تعترض الطرق البديلة لفض المنازعات 
نظمتها  –المشاركة في ورشة العقود الهندسية والعطاءات   -2

دار سوداتل أبريل  –الشركة السودانية لالتصاالت المحددة 
1779. 

نظمه اإلتحاد العام  –المشاركة في ورشة التحكيم التجاري   -4
 1770فندق السالم روتانا يونيو  –امين السودانيين للمح

( ضوابط صياغة مشارطة التحكيم)تقديم ورقة بعنوان 
 .ورئاسة جلسة

استضافة في برنامج آفاق قانونية بالتلفزيون القومي عن   -1
 .1770إسماعيل الحاج موسى مايو . التحكيم تقديم د

قتصادية اال FMحلقات بإذاعة الخرطوم  2استضافة لعدد   -9
لعدد ثالثة حلقات ثالثة ساعات عن التحكيم وقانون العمل 

 .1770يوليو  –يونيو 
المشاركة في وضع أنظمة إنشاء مركز الخرطوم للتحكيم   -0

 .1771يوليو 
 .عضو وضع مشروع قانون التجارة االلكترونية بالوزارة  -1
 .1771عضو لجنة وضع مشروع التحكيم لسنة   -6
 .1772مراجعة القوانين بالوزارة عضو لجنة  -27
بموافقة  –عضو مجلس إدارة مركز الخرطوم للتحكيم  -22

 .الوزارة
 .1770محكم معتمد عين شمس للتحكيم حتى  -21
محكم معتمد لدى لجنة التوفيق والتحكيم التحاد أصحاب  -22

 .العمل السوداني
محكم معتمد لدى مركز تحكيم دول مجلس التعاون لدول  -24

 .ليج العربيةالخ

 .2661-67( متعاون)العمل باإلذاعة والتلفزيون *   :الخبرة العلمية 
-64العمل بلجنة االختيار االتحادية للخدمة العامة المركزية *  



 999 

2661. 
 .2669-64العمل بالمحاماة *  
حتى تاريخه باإلدارات  2669مستشار قانوني بوزارة العدل *  

 :اآلتية
 .السات المال العاموكالة نيابة إخت  -أ 
 .إدارة الشؤون الجنائية  -ب
 .المكتب التنفيذي –ج 
 .إدارة االتفاقيات والقانون الدولي  -د 
أمانة السوق المشتركة لدول )ممثل وزارة العدل لدى  -هـ

بوزارة التجارة  COMSAجنوب وشرق أفريقيا الـ 
 .الخارجية

 .الميةمفوضية انضمام السودان لمنظمة التجارة الع  -و 
 .شركة كوبتريد التجارية المحدودة  -ل 
 .الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حتى تاريخه  -ك 

بالفترة المسائية مع كلية ( بموافقة الوزارة)أستاذ متعاون  -2 :أكاديميات وبحوث 
جامعة جوبا تدريس بالدورات المكثفة مواد  –القانون 

 –واإلعسار  –فالس اإل –العمل  –الشركات  –التحكيم )
 .1770 – 1772لطالب الماجستير من ( الملكية الفكرية

مع كلية الشريعة والقانون ( بموافقة الوزارة)أستاذ متعاون  -1
تدريس مادة القانون التجاري  –جامعة أفريقيا العالمية 

1777 – 1771. 
 .اإلشراف على بحوث الماجستير والدكتوراه والمناقشة  -2

طبعة أولى  –النظرية والتطبيق  –التحكيم الداخلي والدولي   - :مؤلفات 
 .1771 – 1772وثانية 

 .1774التحكيم في القانون السوداني   -
 .1774 –الشراكة  –الشركة   -
أسماء / الشراكات/ المستحدث في تكوين وتسجيل الشركات  -

 .1771األعمال 
 .1771شرح قانون التحكيم لسنة   -
 .تحت الطبع( 2،  1،  2)في التحكيم  سلسلة دراسات  -
 

 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 محمد إبن إدريس محمد :االســم بالكامـــل  

 2640يوليو  4 –الخرطوم  :مكان وتاريخ الميالد  
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 العام للتشريعالمستشار  :الوظيفـة الحاليـــة 

 متزوج ولى بنتان :الحالة االجتماعية 

 .2602سبتمبر  LLBجامعة الخرطوم   - :الخبرة األكاديمية  -2
 .2611 –جامعة لندن  –دبلوم القانون الدستوري المقارن   -

(School of Oriental and Africa Studies 1982) 

 LLM – جامعة لندن –ماجستير القانون الدستوري المقارن  -
 (School of Oriental and Africa Studies) 

وزارة العدل المصرية  -دورة تدريبية في صياغة التشريعات -
 .ثالثة أشهر – 2600

الشركة السورية  –دورة تدريبية في مجال قوانين البترول   -
 .2664 –للنفط 

عمان  –كلية الملكة نور  –دورة تدريبية في القانون الجوي   -
 .1774أغسطس  –أسبوعان  – األردن

العمل كمحام تحت التمرين بعد التخرج لفترة ثالثة أشهر *   :الخبرة العملية   -1
2602. 

 – 2601العمل كقاض بالهيئة القضائية السودانية الفترة من *  
2609. 

 .2609انتقلت لوزارة العدل كمستشار قانوني في *  
والشؤون المدنية مستشار قانون كل من إدارات التشريع *  

 .وإدارة العقود
 – 2661رئيس لإلدارة القانونية بوزارة الطاقة والتعدين *  

2669. 
بورتسودان  –رئيس لإلدارة القانونية ورئيس النيابة العامة *  

2669. 
 .2660رئيس النيابة العامة محافظة بحري *  
ابة رئيس اإلدارة القانونية بديوان المراجعة العامة ورئيس ني*  

 .1771 – 2661األموال العامة 
رئيس لإلدارة القانونية بشركة الخطوط الجوية السودانية *  

1771 – 1771. 
 1771رئيس لإلدارة القانونية وزارة النقل والطرق والجسور *  

– 1779. 
رئيس شعبة الترجمة باإلدارة العامة لصياغة التشريعات *  

1779 – 1770. 
 . وحتى اآلن 1771منذ يناير رئيس إدارة التشريع *  

 .إجادة اللغة العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة  - :مؤهالت أخرى   -2
 إجادة العمل بالحاسوب  -

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 271: ب .السودان ص–الخرطوم  –وزارة العدل 
 7714621261271: جوال  – 77146094291

 .Mohamed ibn idris@yahoo.com:بريد الكتروني
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 أسماء الرشيد سيد أحمد قريش :االســم بالكامـــل  

 م2619مدينة ودمدني  :مكان وتاريخ الميالد  

 ية والية الخرطوممستشار عام رئيس اإلدارة القانون :الوظيفـة الحاليـــة 

 متزوجة وأم لثالثة أبناء :الحالة االجتماعية 

مدة الدراسة  -L.L.B 2601قانون جامعة الخرطوم  سبكالوريو :المؤهالت  العلميــة  
 .خمسة سنوات

 .الحصول على إجازة مهنة القانون 2609
 .االلتحاق بوزارة العدل وتدرجت فيها حتى مستشار عام 2609
" ساً لإلدارة القانونية للبنك األهلي السوداني عينت رئي 2619

 "وفرع القاهرة " رئاسة الخرطوم 
التحقت بشركة الخطوط البحرية السودانية في وظيفة  2666

رئيس اإلدارة القانونية وبحكم عملي شاركت في العديد من 
المملكة  –هولندا  –بلجيكا  –المؤتمرات في كل من المانيا 

 .المتحدة
كومة السودان في القضايا المقامة من أو كما مثلت ح

ضد الشركة داخل وخارج السودان كذلك المفاوضات مع 
 .الشركات األجنبية في مجال النقل البحري

 .عينت مستشاراً قانونيا بوزارة الخارجية السودانية 1772  -
مثلت السودان في العديد من المؤتمرات في  2666 – 1771 -

المتحدة بنيويورك وفيينا بشأن االعسار  المحافل الدولية باألمم
وفي لبنان وبجامعة الدول العربية شاركة ضمن مجموعة من 

 .القانونيين في وضع قانون نموذجي يعني بالمسائل المدنية
شاركت في اجتماعات اللجنة التحضيرية الخاصة  2666 -

بإعداد ورقة عن الحجز القضائي والحجز اإلداري في  القانون 
 .التي انعقدت ببيروت بمقر جامعة الدول العربيةالمدني 

عينت عضواً في لجنة صياغة قانون المعامالت  1774  -
اإللكترونية وعضواً أصيالً في اللجنة الفنية لمتابعة 
اإلستراتيجية القومية لبناء صناعة المعلوماتية في 

 .السودان
ددت بحكم عملي رئيسا لإلدارة القانونية لوالية الخرطوم اع  -

مسودات القوانين الوالئية اتساقاً مع الدستور القومي 
م واتفاقية السالم الشامل 1771لجمهورية السودان لسنة 

كما شاركت في وضع نماذج دساتير الواليات الشمالية 
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 .والواليات الجنوبية تمشياً مع اتفاقية السالم الشامل
 .طومترأست عدداً من اللجان بوزارة العدل ووالية الخر   -
محكماً في العديد من المنازعات بين األجهزة الحكومية  عينت   -

 .وغير الحكومية داخل وخارج السودان
موقع العمل حالياً مستشاراً قانونيا للسيد والي والية الخرطوم   -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                             ورئيس لإلدارة القانونية بالوالية
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 استبيـــان
 ــاءدليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقض

 ــــــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 عبد هللا أحمد مهدي أحمد :االســم بالكامـــل  

 م27/4/2649والية شمال كردفان  –مدينة األبيض  :مكان وتاريخ الميالد  

 –المحامي العام لجمهورية السودان  –رئيس القطاع المدني  :الوظيفـة الحاليـــة 

 وزارة العدل

  :وظائف السابقـة ال

 (مرفق) :المؤهالت  العلميــة  

  مجال التخصص

 (مرفق) :المؤلفات 

 (مرفق) :البحوث  

  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 إبراهيم هارون محمد :امـــل  االســم بالك

 م2/2/2612 :مكان وتاريخ الميالد  

 سوداني :الجنسية 

 مسلم :الديانة 

  :الوظيفـة الحاليـــة 

  :الوظائف السابقـة 

جامعة  –كلية القانون ( مرتبة الشرف)بكالوريوس قانون  :المؤهالت  العلميــة  

جامعة  –العالي  دبلوم الشريعة اإلسالمية –م 2600الخرطوم 

 .عين شمس

  مجال التخصص

 (مرفق) :المؤلفات 

 (مرفق) :البحوث  

 أجيد اللغة العربية واالنجليزية قراءة وكتابة :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دانجمهورية السو :اســم الدولــــة  

 سعيد يوسف عبد المحمود :االســم بالكامـــل  

 م2/2/2642الخرطوم  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس القطاع المدني بوزارة العدل :الوظيفـة الحاليـــة 

 رئيس اإلدارة القانونية لوالية الخرطوم :الوظائف السابقـة 

 2691طوم جامعة الخر –بكالوريوس قانون  :المؤهالت  العلميــة  

والشراكات وأسماء  –تسجيل الشركات  -القانون التجاري مجال التخصص

 .الملكية الفكرية –األعمال 

 ............................. :المؤلفات 

 ............................. :البحوث  

 اإلنجليزية –العربية  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

016177 – 262622/721 

 122029: منزل 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 عثمان ميرغني محمد عثمان :االســم بالكامـــل  

 م22/2/2641اإلسكندرية  :مكان وتاريخ الميالد  

 لطرق والجسورمستشار عام وزارة ا :الوظيفـة الحاليـــة 

الهيئة العامة -البنك التجارية –المدعى العام  –بنك الخرطوم  :الوظائف السابقـة 

مستشار لدي مسجل  –مستشار بإدارة المدعى العام -لالستثمار

مستشار بإدارة المحامي  –نيابة الخرطوم  –تنظيمات العمل 

 .المحاماة –مستشار بوزارة الزراعة  –العام 

 ليسانس قانون :لميــة  المؤهالت  الع

العمل القانوني في مجالي األعمال المصرفية -العمل الجنائي مجال التخصص

 .واالستثمار

 ............................. :المؤلفات 

 ............................. :البحوث  

 اإلنجليزية –العربية  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 لوزارة العد

622119-721 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 محمد سعد محمد أحمد ونان :االســم بالكامـــل  

 م2641الخرطوم  :مكان وتاريخ الميالد  

 زارة العدلالمستشار العام إلدارة التدريب بو :الوظيفـة الحاليـــة 

 رئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام  - :الوظائف السابقـة 

 رئيس اإلدارة القانونية للبحر األحمر  -

 رئيس اإلدارة القانونية لمجلس الوزراء  -

 م2602فرع الخرطوم  –ليسانس قانون جامعة القاهرة  :المؤهالت  العلميــة  

 .القانون الجنائي مجال التخصص

 ............................. :المؤلفات 

 القانون الدولي اإلنساني - :البحوث  

 قانون مكافحة الثراء الحرام -

 اإلنجليزية –العربية  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل

012412 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ
 

 جمهورية السودان :ــة  اســم الدولــ

 جوزيف سليمان خليل :االســم بالكامـــل  

 م11/1/2642األبيض  :مكان وتاريخ الميالد  

 المستشار العام بالمكتب الفني للسيد وزير العدل :الوظيفـة الحاليـــة 

 رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل :الوظائف السابقـة 

 جامعة القاهرة فرع الخرطوم –انس حقوق ليس - :المؤهالت  العلميــة  

 أمستردام -دبلوم التكامل األوروبي فوق الجامعي  -

 الخرطوم -دبلوم إدارة عامة فوق الجامعي  -

 صياغة التشريعات مجال التخصص

 نرشد صياغة التشريعات :المؤلفات 

 في مجال الصحة النباتية - :البحوث  

 في مجال دستور األغذية -

 اإلنجليزية –العربية  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 الخرطوم 271: ب.وزارة العدل ص

 060920/ مكتب .ت

 111976/ منزل .ت
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 محمد حسن محمد محجوب :االســم بالكامـــل  

 م11/0/2619الخرطوم بحري  :كان وتاريخ الميالد  م

 مستشار قانوني عام*   :الوظيفـة الحاليـــة 

 مسجل عام تنظيمات العمل*  

 بحري -وكيل النيابة األعلى محافظة الخرطوم   - :الوظائف السابقـة 

 .رئيس اإلدارة ديوان الزكاة  -

 م2617فرع الخرطوم  –قاهرة ليسانس قانون جامعة ال :المؤهالت  العلميــة  

 قانون عام*   مجال التخصص

 قانون جنائي*  

 قوانين نقابات وإتحادات*  

 ............................. :المؤلفات 

 ............................. :البحوث  

 الفرنسية -اإلنجليزية  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 عملمسجل عام تنظيمات ال

 000142:فاكس - 000142: ت
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 خالد يوسف عبد هللا الماحي :االســم بالكامـــل  

 م2/2/2611والية الجزيرة  –ودمدني  :مكان وتاريخ الميالد  

 المستشار العام إلدارة العون القانوني بوزارة العدل : الوظيفـة الحاليـــة

 –بور تسودان  –رئيس اإلدارة القانونية بوالية البحر األحمر  :الوظائف السابقـة 

 .مدني –والية الجزيرة 

 م2601جامعة الخرطوم عام  –بكالوريوس القوانين  :المؤهالت  العلميــة  

قانون  –جامعة جوبا  –القوانين  ماجستير –قانون عام  - مجال التخصص

 .دستوري –إداري  –جنائي 

" إنجازات مجلس والية الجزيرة التشريعي األول  -كتاب بعنوان :المؤلفات 

 ".م2666 – 2661

 :عدة بحوث منها :البحوث  

 أثر تطبيق الشريعة اإلسالمية في المجتمع  -

 مراحل الدعوى اإلدارية في المحاكم السودانية  -

 الفرنسية -اإلنجليزية  –العربية  :لغــات  ال

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل -الخرطوم 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 سيد أحمد حسن أبو سيف :االســم بالكامـــل  

 م2/2/2642 :د  مكان وتاريخ الميال

 مستشار عام :الوظيفـة الحاليـــة 

 المدعى العام :الوظائف السابقـة 

 ليسانس الحقوق :المؤهالت  العلميــة  

 القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية مجال التخصص

 ............................. :المؤلفات 

 ............................. :البحوث  

 اإلنجليزية –العربية  :غــات  الل

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 004119: ت 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 

 جمهورية السودان :اســم الدولــــة  

 محمد بشارة دوسة عبد الرحمن :االســم بالكامـــل  

 م2697الطينة في  :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار عام بوزارة العدل  - :الوظيفـة الحاليـــة 

 مسجل تجاري عام  -

 المستشار القانوني لجهاز التفتيش اإلداري  - :الوظائف السابقـة 

 رئيس اإلدارة القانونية بالقصر الجمهوري  -

 .المدعى العام  -

 طومالخر -بكالوريوس حقوق جامعة القاهرة *   :المؤهالت  العلميــة  

 جامعة لندن –دبلوم القانون المقارن والشريعة اإلسالمية *  

 –جامعة شيفلد  –ماجستير القانون الجنائي وعلم اإلجرام *  

 .المملكة المتحدة

 .القانون الجنائي مجال التخصص

 ............................. :المؤلفات 

 .ل العلمية الحديثةبحث في مجال الكشف عن الجريمة بالوسائ  - :البحوث  

 .بحث في المراسيم الدستورية وتشريعات الحكم اإلتحادي   -

 اإلنجليزية –العربية  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 المسجل التجاري العام –وزارة العدل 

060167 - 060162 

 

 

 
 

 استبيـــان
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 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــ

 

 جمهورية السودان :دولــــة  اســم ال

 عبد الجليل حسني محمود :االســم بالكامـــل  

 السودان –م 2642 :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار عام :الوظيفـة الحاليـــة 

 المستشار القانوني لجهاز التفتيش اإلداري  - :الوظائف السابقـة 

 رئيس اإلدارة القانونية بالقصر الجمهوري  -

 لمدعى العاما  -

 الخرطوم -بكالوريوس حقوق جامعة القاهرة *   :المؤهالت  العلميــة  

 جامعة لندن –دبلوم القانون المقارن والشريعة اإلسالمية *  

 –جامعة شيفلد  -ماجستير القانون الجنائي وعلم اإلجرام*  

 .المملكة المتحدة

 .القانون الجنائي مجال التخصص

 ............................. :المؤلفات 

 وقف اإلجراءات بواسطة النائب العام :البحوث  

 اإلنجليزية –العربية  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 رئيس الدائرة الجنائية  –وزارة العدل 

 004146: ت
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ
 

 جمهورية السودان :  اســم الدولــــة

 عبد الحافظ عبد العزيز عبد هللا :االســم بالكامـــل  

 م24/0/2642الدويم  :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار عام للترجمة :الوظيفـة الحاليـــة 

 رئيس إدارة بإدارة التشريع :الوظائف السابقـة 

 ومجامعة الخرط –بكالوريوس حقوق  :المؤهالت  العلميــة  

 التشريع والصياغة التشريعية مجال التخصص

جامعة : دار الجبل بيروت مفاهيم القانون –الصياغة التشريعية  :المؤلفات 

الرفيق الهادي  –وزارة العدل \ب –المنهل العذب  -الخرطوم

 .معهد التدريب واإلصالح القانوني

 -كتيب الحق -مقاالت نشرت في مجلتي القسطاس والعدل :البحوث  

القانون الجنائي  –القصاص في القتلي بين المماثلة واإلسراف 

 –تحقيق القانون وصياغته  –في محك الصياغة التشريعية 

 .الثالثية –التحقيق والتأصيل 

 اإلنجليزية –العربية  :اللغــات  

 :العنوان  

 فاكس/ تليفون 

 –وزارة العدل  – 22222: رمز بريدي – 271: ب.ص

 .الخرطوم

 

 

 
 
 


