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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 

 ـــــــــــ
 

 سلطنة عمان :اســم الدولـــة  

 علي بن ناصر بن سيف البوعلي :االســم بالكامـــل  

 .م5002إلى  3891من عام  :الخدمة في الدولة 

مكتب البوعلي للمحاماة /محام ومستشار قانوني  :الوظيفة الحاليــة 
 .واالستشارات القانونية

 

المدعى العام للسلطنة  –محامي لدى المحكمة العليا  :الوظائف السابقــة  
 سابقا

 شرطة عمان السلطانية - :مجاالت العمل 
 اإلدعاء العام -

مكتب علي البوعلي للمحاماة واالستشارات  -
 .القانونية

 .ليسانس حقوق - :الشهادات العلمية 
 .كالوريوس علوم شرطيةب -

 .ماجستير علوم جنائية -

تحضير الدكتوراه في قانون اإلجراءات  -
 .5033الجنائية على أن تناقش نهاية عام 

تدرس العلوم القانونية في أكاديمية السلطان قابوس   - :الخبرات العملية 
 .م3880م ، وثم في عام 3891للعلوم الشرطية 

ادة شرطة مسقط مدير التحقيقات الجنائية بقي  -
 .م3891

في جهاز شرطة عمان ( قانون)أول خريج جامعي   -
السلطانية ينضم لمكتب اإلدعاء العام منذ إنشائه 

 .م3892نهاية 
 – 92ممثل اإلدعاء العام أمام المحكمة الجزائية   -

 .م3891
بعثة لدورة النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية   -

 .م3891م إلى أبريل 3891منذ أبريل  –بالقاهرة 
أصدر القائد األعلى للشرطة أوامره السامية بالترقية   -

مباشرة ( رائد)لرتبة ( مالزم أول)من رتبة 
 .م3891

 .م3880 – 3891مدير إدارة اإلدعاء العام   -
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 .م3882 – 3883مساعد مدير عام اإلدعاء العام   -
 .م3888 – 3882مدير عام اإلدعاء العام   -
الفترة )م 5003 – 3888اإلدعاء العام  رئيس  -

االنتقالية الستقالل اإلدعاء العام من جهاز شرطة 
 (.عمان السلطانية

 .م5001 – 5003أول مدعى عام   -
 .م5002 – 5001مستشار وزير العدل   -

شرطة عمان )رئيس المحكمة العسكرية العليا   - :الخبرات الدولية والمحلية 
 . (3888 – 3882السلطانية 

مجلس )|عضو في لجنة تقييم األبحاث األمنية   -
 – 3882الرياض  –التعاون لدول الخليج العربي 

3888.) 
رئيس لجنة مشروع السجن المركزي الجديد   -

 (.5000 – 3882شرطة عمان السلطانية )
عضو في المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية ألعضاء   -

مملكة ( هايال)م مقرها 5001اإلدعاء العام منذ 
 .هولندا

عضو في المنظمة الدولية للقانون الجنائي منذ عام   -
 .مملكة هولندا( الهاي)م مقرها 5001

ممثل المنظمة الدولية لمؤسسات مكافحة الفساد في   -
/ سنوات قادمة 1م ولمدة 5001( العالم العربي)

 .الصين( بكين)مقرها 
( لقاهرةا)مقرها  –عضو في نقابة المحامين العرب   -

 .م5001
مقرها  –عضو في نقابة المحامين األفرو أسيوية   -

 .م5001 –( القاهرة)
القاهرة  –عضو في االتحاد العربي للتحكيم التجاري -

 .م5001
عضو في جمعية المحكمين لدول مجلس التعاون   -

 .م5009( البحرين)الخليجي مقرها 
 
 
 
ها مقر( كمحكم)عضو في غرفة التجارة الدولية   -

 .م5009( باريس)
بغرفة تجارة ( كمحكم)عضو في لجنة التحكيم  -

 .م5009 –وصناعة عمان 

عضو مؤسس في االتحاد العربي للتنمية العقارية  -
 .م5008( اإلسكندرية) –

( أبو ظبي)عضو في جمعية قوانين اإلنشاءات  -
5008. 
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 استبيـــان
 ـاءضالفقه والق فيدليل الخبراء العرب 
 ـــ

 سلطنة عمان :ـم الدولـــة  اسـ

 مصبح بن حمود بن علي المعمري/ الدكتور :االسـم بالكامــل  

 م3811/ 9/ 51 :تاريخ الميالد 

 متزوج :الحالة االجتماعية 

 الديوانمكتب وزير -القانوني بديوان البالط السلطاني المستشار  :الوظيفة الحاليــة 

في القانون العام تخصص اإلدارة والتنمية  دكتوراهم  5009 (3 :المؤهالت العلمية 
( طنجة)بالمملكة المغربية  المالك السعدي من جامعة عبد

 .مع مرتبة الشرف  امتيازبتقدير 
م  ماجستير في القانون العام تخصص علوم قانونية  5001  (5

( تونس)علوم بالجمهورية التونسية من الجامعة العربية لل
 .بتقدير جيد جداً 

م  شهادة الدبلوم السلك العادي تخصص إدارة عامة  3881  (1
بتقدير جيد جداً (  الرباط)ارية بالمملكة المغربية المدرسة اإلد

. 

الخاص لدخول الجامعات  االمتحانم شهادة نجاح 3891 (1
، جامعة روان ( قسم العلوم والرياضيات)لفرنسية ا

 .بالجمهورية الفرنسية 

القسم العلمي مدرسة جابر بن  م  شهادة الثانوية العامة3891  (2
 (مسقط ) زيد الثانوية بسلطنة عمان     

م المستشار القانوني بديوان البالط السلطاني 5030/ 1/ 51 (1 :الخبرات العملية 
 .مكتب وزير ديوان البالط السلطاني  –

 .م  مستشار بمحكمة القضاء اإلداري 5008/  1/ 9  (2

كمة القضاء مساعد أول بمحم  مستشار 5002/ 1/ 38  (3
 .اإلداري

 .م  قاضي بمحكمة القضاء اإلداري 5000/  35/ 3  (4

م باحث مستحقات بالهيئة العامة للتأمينات 5000/ 1/ 31 (5
 .االجتماعية 

م  رئيس قسم شؤون الموظفين بالهيئة العامة 3888/ 1/ 3  (6
 . االجتماعيةللتأمينات 

م   باحث إداري بالهيئة العامة للتأمينات 3882/ 1/ 3  (7
 .الجتماعيةا

 
 

والمشاركات الدورات 
 الخارجية

 االجتماعم، 5035/ 3/ 35إلى  30الفترة من تاريخ  (1
التاسع للخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون 



 6 

 (.أبو ظبي)مارات العربية المتحدة الدولي اإلنساني باإل

 االجتماعم ، 5033/ 3/ 31إلى  35الفترة من تاريخ   (2
التشريع الداخلي مع أحكام  ئمةمال: " اإلقليمي حول 

 ( .الرباط)بالمملكة المغربية " القانون الدولي اإلنساني 

م ،  الدورة العربية 5033/ 1/ 39إلى  1الفترة من تاريخ  (3
 في مجال القانون الدولي اإلنساني بالجمهورية اللبنانية 

 .(بيروت)

، الدورة  م5001/ 1/ 39إلى  31الفترة من تاريخ  (4
التعاون مع وكالة الواليات المتحدة للتنمية التدريبية ب

 ( .مسقط ) في سلطنة عمان  انعقدتالدولية والتي 

م ، 5005/ 30/ 9م  إلى 5005/ 9/ 30الفترة من تاريخ  (5
الدورة التدريبية في أقسام الفتوى والتشريع والقضاء 
 بمجلس الدولة المصري بجمهورية مصر العربية 

 ( .القاهرة)

م 3881/ 35/ 1م إلى 3881/ 8/ 51خ الفترة من تاري  (6
الفرنسية بالمركز  االجتماعيةالدورة في مجال التأمينات 

 .الوطني للدراسات العليا بالجمهورية الفرنسية 

م ، دورة تدريبية في اللغة الفرنسية واللغة العلمية 3892  (7
الفرنسية جامعة روان الفرنسية كلية العلوم والتقنية 

 .بالجمهورية الفرنسية 

، كانت لي دورات م 3889  إلى سنة م3883الفترة من سنة  
تدريبية عديدة في المعاهد والكليات واإلدارات الحكومية داخل 

 سلطنة عمان

سلطنة  –مدينة السلطان قابوس  332:  الرمز البريدي     131 :صندوق بريد 
 عمان

 ( 00819)  88135113 :هاتف 

 mus.oman@hotmail.com البريد اإللكتروني

 .، قراءة وكتابة بمستوى ممتاز  العربية اللغة  (3 :اللغات 

 .، قراءة وكتابة بمستوى جيد جداً  اللغة الفرنـســـية (5

 .اللغة اإلنجليزية ، قراءة وكتابة بمستوى جيد   (1
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