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:  :عليــــــــهذ املاحصــــــــل املؤهــــــــالت ثذنيذا
 .اهر ـــاملؤهل اجلذمعي: دتا

 إىلم 2002بتمربسسة من مدة الدرا

 .م2006أغسطس 

يف العلوم القانونية اه دكتورالحاصل على درجة 

  القاااانول الااادعلم العاااام يف اختصاااا   ،بامتياااا 

  .كوبا ،جامعة هافانا- النوعي

 اريــذجســاملؤهل اجلذمعي: م
 إىلم 2000مدة الدراسة من: يناير 

 .م2002يوليو 

بامتيا  ل العام حاصل على درجة املاجستري يف القانو

من جامعة كماقوية يف اختصا  القانول النوعي 

 كوبا. –

املؤهاااال ايااااامعم: ليسااااانس يف ال ااااريعة   

  عالقانول

حاصل على درجة ليسانس يف ال ريعة عالقانول من  .م1995: إىلم 1991مدة الدراسة من: 

 جامعة صنعاء.

)لغة  يف اآلداب سبكالوريو املؤهل ايامعم:

 (إجنليزية

 يف اللغة االجنليزية سالبكالوريوحاصل على درجة  .م1998: إىلم 1994ة الدراسة من: مد

  جامعة صنعاء.من 

 .نظام حديث .م1987:إىلم 1983مدة الدراسة من:  املؤهل قبل ايامعة: ثانوية عامة

:  اخلـــــــــربات: ثذلثذا
 : إدا ية و أتذدميية:اخلربة األوىل/الرئيسية:  -1

 جهة العمل مدة العمل ظيفة/العقكوصف الر

  إىل من

   :ئيس اجلذمعة  

 لالنعقاد عرئاساة اجتماعاهاو عالتوقيا      ايامعةجملس  دعوة

 هوثيقها عهنفيذها. عمتابعةعلى حماضرها 

 م رعععإعداد  عالتنمويةاألكادميية   السنويةاخلطط  إعداد 

ناق تها مل ايامعةاملوا نة السنوية للجامعة ععرضها على جملس 

 عرفعها إىل جملس األمناء.

 إىل جملس ايامعة يف خمتلف جماالت  سنويهقرير  هقديم

 األن طة م فوعًا باالقرتاحات اليت يراها مناسبة.

  ه كيل اللجال املؤقتاة عقارارات التعاي      قراراتعلى  التوقي

بالرتقياااات  املتعلقاااةألعضااااء هيااااة التااادريس عساااائر القااارارات   

داب عإنهاااء اخلدمااة، عاملصااادقة علااى النتيجااة    عاإلعااارات عاالنتاا 

 ...االل 24/09/2015

 جذمعـــــــة اليــــــمن
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 لالمتحانات. العامة

 .أد اه وتسري وماذبعة اعمذل اجلذمعة اليرمية 
   :نذئب  ئيس اجلذمعة 

  بقاااااااااااارار  النائاااااااااااا  حتاااااااااااادد صااااااااااااالحيات عمساااااااااااااوليات 

 .يذها االهمعمن املهام الرئيسية اليت قمنا بتنف رئيس ايامعة من

       هقديم احللول فيما يرف  من مواضاي  مان املساجل العاام ع اؤعل

 الطالب اع الرف  بها اىل رئيس ايامعة.

        هقديم احللول فيما يرفا  مان مواضاي  ال ااول األكادميياة مان

 الكليات اع الرف  بها اىل رئيس ايامعة. 

 .العديد من املهام حبس  عضوية اجملالس يف ايامعة 

 امل اار  يف قسام ال اريعة عالقااانول     انول الادعلم العااام القا ساتا   أ

 .جبامعة اليمن االجنليزيةقسم اللغة عحماضر يف م  2012

 23/09/2015 م14/10/2010

 جذمعـــــــة اليــــــمن

  واإلنسذنية اإلدا يةعميك تلية العلرم : 

 .االهم العمادةعمن املهام الرئيسية اليت قمنا بتنفيذها يف 

 لالنعقاد عرئاسة اجتماعاهو عالتوقي   الكلية جملس دعوة

  هوثيقها عهنفيذها. عمتابعةعلى حماضرها 

 جملس الكلية قرارات هنفيذ . 

 عإعداد  عالتنمويةاألكادميية   السنويةاخلطط  إعداد

 .للكلية املوا نة السنوية م رعع

  هقديم احللول فيما يرف  من مواضي  من املسجل العام ع ؤعل

الرف  بها اىل رئاسة  ضها على اجمللس اععر الطالب اع

 ايامعة.

   هقديم احللول فيما يرف  من مواضي  ال اول األكادميية من

اع عرضها على اجمللس اع الرف  بها اىل رئاسة االقسام  

 ايامعة.

 املساعد يف قسم ال ريعة عالقانول  القانول الدعلم العامستا  أ

 .معة اليمنجبا االجنليزيةقسم اللغة عحماضر يف 

 م13/10/2010 م2/9/2009

 جذمعـــــــة اليــــــمن

  اإلنسذنية:عميك تلية العلرم  

 .عمن املهام الرئيسية اليت قمنا بتنفيذها يف العمادة االهم

 لالنعقاد عرئاسة اجتماعاهو عالتوقي   الكليةجملس  دعوة

  هوثيقها عهنفيذها. عمتابعةعلى حماضرها 

 كليةجملس ال قرارات هنفيذ . 

 عإعداد  عالتنمويةاألكادميية   السنويةاخلطط  إعداد

 .للكلية املوا نة السنوية م رعع

 م1/9/2009 م24/8/2008

 جذمعـــــــة اليــــــمن



  هقديم احللول فيما يرف  من مواضي  من املسجل العام ع ؤعل

 الطالب اع عرضها على اجمللس اع الرف  بها اىل رئاسة ايامعة.

   هقديم احللول فيما يرف  من مواضي  ال اول األكادميية من

 االقسام  اع عرضها على اجمللس اع الرف  بها اىل رئاسة ايامعة.

 املساعد يف قسم ال ريعة عالقانول القانول الدعلم العامستا  أ 

 :نذئب املكير العذم 

  إدارة ال ركة عالتواصل م  ال ركات االجنبية عاحمللية باللغة

 االجنليزية.

 .إ راف على املوظف  يف ال ركة 

 االعتمادات عمطابقتها لا )بوالص ال حن ،الفواهري،  طل  فتح

  هادة املن اء ع بوالص التأم  البحري(.

 .طل  فتح خطابات الضمال عمطابقتها للغرض عاملدد احملددة 

  .إصدار ال يكات عالكمبياالت عن ال ركة 

  باللغة االجنليزية.املراسالت م  ال ركات األجنبية عاحمللية 

 .اإل راف على ال حن للبضائ  يف امليناء لل ركة 

 .هقيم أداء املوظف  يف ال ركة 

  رف  هقارير ع اقرتاح التوصيات إىل املدير العام يف املركز الرئيسم

 يف مجهورية بولندا.

 م12/1999 م8/1995

 شرتة بن حريز للاجذ ة
و تصكير اتسارياد  

 قذنرن:اخلربة الثذنية: يف ال -2
 وصف الرظيفة/العقك             

 جهة العمل مدة العمل

 اىل من

  للجذمعة:مساشذ اا قذنرنيذا 

 االهفاقيات  اليت  عإعدادعصياغة  هقديم االست ارات القانونية

 هعقدها ايامعة.  

 .أعداد عصياغة اللوائح األكادميية عاإلدارية 

 الربامج مبوج   أعداد عصياغة مجي  الوثائق اخلاصة باعتماد

  املعايري املعتمدة من التعليم العالم.

 م6/10/2008

 

 

 2013مايو/

 

 

 جذمعـــــــة اليــــــمن
 

 

   يف: معية الهالل األرمر اليمييجلمساشذ 

إعادة صياغة القواعد الدعلية للهالل عالصلي  االمحر السب  مبا 

 .االنسال يتناس  م  قواعد القانول الدعلم االنسانم عقانول حقوق

 م1/1/2010

 

 م1/6/2010

 

مجعية الهالل األرمر 
 اليميي
 

 :حمذمي للشرتة 

  يف اجملال التجاري ع حتليل املخاطر.  القانونيةت ارات ساإلهقديم 

 إصدارها، صياغتها، عهعديلها عهسجيلها(  إدارة العقود عاالهفاقيات(

 عاملفاعضات القانونية باللغة العربية عاالجنليزية.

 م12/1999 م8/1995

شرتة بن حريز للاجذ ة 
 و تصكير اتسارياد



 األعراق التجارية اخلاصة بال ركة. مراجعة 

 .اإلجراءات القانونية إلدارة املوارد الب رية 

 عاقرتاح التوصيات  حلل امل اكل اإلداريةالتحقيقات  إدارة. 

 .حمامم مرتاف  أمام احملكمة العليا 

 :الاك يسو اخلربة الثذلثة: خربات يف الاك يب -3

 
 وصف الرظيفة/العقك

 جهة العمل دة العملم

 اىل من

  يف قسم الشريعة والقذنرنعضر هيئة الاك يس.  

 

 

 مرزعه حبسب اخلطة الك اتسية يف الفصل الول والثذني

 

 

 م24/10/2008

 

 

يناير 

/2014 
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 قسم اللغة الجنليزيةيف  عضر هيئة الاك يس 

Grammar 1Grammar 2(Advance 

Grammar 

(Research Methodology & Teaching Skills) 

 مرزعه حبسب اخلطة الك اتسية يف الفصل الول والثذني

 

 

 م24/10/2008

 

 

 2013مايو/

 

  يف مذدة/ املعذمالت الاجذ ية  يف املرتز )حمذضر سمك
فرتة إجا ة لبدء البحث  التجرييب  .(واإلجنليزية الاجذ ية

 .يف اليمن لبحثاألطرعحة الدكتوراه  بأخذ عينات  املستهدفة من 

 education  NCCمركز  م2004أكتوبر/ م2003يوليو/

  مذدة/ اللغة الجنليزية املعهك )حمذضر يف  سمك
يتخلل فرتة  العمل هذه السفر للدراسة يف  .(واملصطلحذت الطبية

 اخلارج.

 لعلوم الصحيةاملعهد العالم ل م2008مايو/ م1998أغسطس/

   يف: معية الهالل األرمر اليمييجلمك ب 

 مفهوم عأحكام النظام األساسم يمعية اهلالل األمحرعن ر  رح 

 .اليمين طبقًا للصياغة ايديدة اليت مت أعدادها للقواعد

 م2010/يناير

 

 م2010/يونيو

 

 مجعية اهلالل األمحر اليمين

 

:  اللغــــــــذت الاي جيكهذ:  ابعــذا
 الكتابة التحدث القراءة اللغة

 ضعيف مقبول  جيد ممتاز ضعيف مقبول  جيد ممتاز ضعيف مقبول  جيد ممتاز

 ------ ------ ------    ------ ------ ------   ------ ----- ------  العربية

 ------ ------ ------    ------ ------ ------   ------ ----- ------  اإلجنليزية

 ------ ------ ------    ------ ------- ------   ------ ----- ------  ذنيةاألتسب

: ميهذ مذ يلي: ةالاك يبيالاك يب /الكو ات  خذمسذا  

 نعقاد التدري إمكال  لتدري لايهة املنظمة  مدة التدري  بيال التدري 



 اىل    من

 مم املتحدة ينة األ م9/3/2004 م7/3/2004 التحكيم التجاري الدعلم

 للقانول التجاري الدعلم.

املركز اليمين للتوفيق 

 عالتحكيم

  أنظمة الدف  عالعمليات املالية عاملصرفية

 اإللكرتعنية.

 معهد الدراسات املصرفية احتاد املصارف العربية م26/5/2004 م24/5/2004

  مكافحة غسل األموال يف البنو  عاملؤسسات

 املالية 

 معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية م3/11/2004 م23/10/2004

  مكافحة غسل األموال على ضوء التحوالت  

 .القانونية عاإلجرائية عطنيًا عدعليًا 

املركز اليمين للتوفيق  م10/1/2005 م8/1/2005

 عالتحكيم

املركز اليمين للتوفيق 

 عالتحكيم

  هطوير اخلدمات املصرفية حتت عنوال  

 األموال.مكافحة غسل 

 م1/2/2005 م30/1/2005

 

ال ركة العربية 

البحرين -لالستثمار

 عالبنك املركزي اليمين.

 معهد الدراسات املصرفية

   ايوان  القانونية يف أعمال البنو

 اإلسالمية عالتجارية.     

 معهد الدراسات املصرفية معهد الدراسات املصرفية م16/2/2005 م5/2/2005

 :   :ب وأو اق حبثوتا أحبذثتسذدتسذا

  :أولا 
 
 :محكمة للرتفيع اىل د جة أتساذ  مشذ كنشر عكد من األحبذث العلمية ال

 كم للرتفيع اىل د جة أتساذ  مشذ ك، جذمعة )قذنرن الطذقة اليروية يف اليمن اىل أين: حبث علمي بعيران
 
؟( حبث ق

 م.2011يسمرب ( شهر د43م، نشر يف جملة شئرن العصر العكد  قم )2011اليمن، يرنير 

 :كم للرتفيع اىل د جة أتساذ  الرتن املذدي جلرمية الاعرض اإلشعذعي املؤين وقيذم املسؤولية) حبث علمي بعيران
 
( حبث ق

 ومشذ ك، جذمعة اليمن، 
 
 م.2012بل لليشر يف جملة شئرن العصر لشهر ييذير ق

 )ة يف مؤمتر  دعلم املعنول حتت )أمال عأمن املصادر امل عة بل للم ارك، ُقحبث علمي بعيران: )العيذصر األتسذتسية لألمن اليروي

 م.  31/10/2013م حتى 27/10/2013يف الفرتة من  الستمرار إحكام السيطرة على املصادر دعليًا( املنعقد يف أبو ظيب

: الكاب امليشر ة:  نشر عكد أ بعة تاب ميهذ: ثذنيذا
 ارة خاصة للتلوث البيام عمعايتها إع رعط عامة( م   –)قواعد حاكمة ذاـ ذا وحكيثـقكميالكولية  والغذز رد اليفطـعق بعيران: تاذب 

عكمرج  قانونم عسياساهها عاحلماية القانونية، )مت هأليفو باللغة االجنليزية لالستفادة منو على عجو اخلصو  من قبل ال ركات العاملة يف هذا اجملال 

كم ل، عمصطلحم لصياغة عقود النفط عالغا (
 
 .  م2011لرتفيع اىل د جة أتساذ  مشذ ك، جذمعة اليمن، يرنير ق

 مقر  د اتسي ماطلب عذم جلميع  هجو(،املفاهيم عاملعايري ع رعط البحث العلمم عمنا)العلمي وميذهجه  خالصة البحثبعيران: تاذب
 الاخصصذت بذجلذمعة.

 )خصصذت بذجلذمعة.مقر  د اتسي ماطلب عذم جلميع الا، تاذب بعيران:)مقكمة يف علم البيئة  

 (، مقر  د اتسي ماطلب عذم جلميع الاخصصذت بذجلذمعة.)مقكمة يف علم احلذتسرب:بعيران تاذب 

: أو اق حبث:  ثذلثذا

  م.2001انتقادات حول نظرية القانول اجملردة ، هاااااانس كاالسن 

 ،م.2001الدستااااااور مفهااااااااااومو عمعنااااااااااااااااة 

 م.2002ورية متعلقة حبماية البياة،نصو  امرة دست 



  ،م.2002التمثيل السياسم ب  النظرية عالتطبيق 

:بعتسذ  :نشر عكد من األعمكة ملراضيع علمية يف الطذقة اليروية يف صحيفة الثر ة :املراضيـــــع العـلمـية امليشر ة ذا

      :يف اجمللة « قبلية ب أل احلماية اإل عاعية عأمال املصادر امل عةقواعد قانونية قابلة للتطبيق ملعايري مست»ن ر موضوع حتت عنوال

Revista IUS   يف املكسيك. 2006يف اغسطس 

  ( بتاريخ 16113يف صحيفة الثورة يف العدد رقم )«. الطاقة النوعية صديقة لالنسال عالبياة» ن ر موضوع حتت عنوال

 اليمن.  ،  http://www.althawranews.net/PDF),–(Pg. 19م،2/12/2008

  ( بتاريخ 16092يف صحيفة الثورة يف العدد رقم )«. الطاقة النوعية حل امثل اجتماعيا  عاقتصاديا» ن ر موضوع حتت عنوال

 اليمن. ، http://www.althawranews.net/PDF)–g. 19 (Pم، 23/12/2008

  م، 13/1/2009( بتاريخ 16134يف صحيفة الثورة يف العدد رقم )«. االمال النوعي» ن ر موضوع حتت عنوال

http://www.althawranews.net/PDF)–(Pg. 18  ، .اليمن 

  م، 27/1/2009( بتاريخ 16148يف صحيفة الثورة يف العدد رقم )«. لنقية الطاقة النوعية عاملياة ا »ن ر موضوع حتت عنوال

http://www.althawranews.net/PDF)–(Pg. 18 ، .اليمن 

  م، 17/3/2009اريخ ( بت16197يف صحيفة الثورة يف العدد رقم )«. الطاقة النوعية عالتنمية املستدامة» ن ر موضوع حتت عنوال

http://www.althawranews.net/PDF)–(Pg. 18 ، .اليمن 

  م، 7/4/2009( بتاريخ 16218يف صحيفة الثورة يف العدد رقم )«. الطاقة النوعية عهطبيقاهها » ن ر موضوع حتت عنوال

http://www.althawranews.net/PDF)–17 (Pg.، .اليمن 

  م، 5/5/2009( بتاريخ 16246يف صحيفة الثورة يف العدد رقم )«. الطاقة النوعية ثوره صناعية » ن ر موضوع حتت عنوال

http://www.althawranews.net/PDF)– (Pg. 25، .اليمن 

 اليمن. م،17/8/2005ها، املوافق 1426/رج /12( بتاريخ 330يف صحيفة  بااام يف العدد رقم)« ثقافة األمال» ر موضوع حتت عنوال ن 

:ثذمي  حضر  العكيك من حلقذت اليقذش ميهذ: :حلقذت اليقذش ذا
  عالتنمية االجتماعية، املنعقدة يف فندق مريكوري حلقة نقاش عن املواطنة الفعالة ب  اإلسالم عالدميقراطية، املنظمة اليمنية لالقتصاد

 .م2011عام

  عن البنو  املؤسسات املالية التطورات احلالية عاالجتاهات املستقبلية.حلقة نقاش 

 .حضور العديد من حلقات النقاش يف التطوير التعليمم عاألكادميم ع اول الطالب 

 الاكريم وشهذدات الاقكير: :تذتسعذا 
  من  هادات التقدير. عديدبالمت هكرميم 
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