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 ثانيًا:  المؤىالت العممية:
جميوريغة مصغر ، في القانوـ تخصص قانوـ دولي عغاؿ، جامعغة يسغيو دكتوراه  -1

اـ " نحغو ت غوير دور جامعغة الغدوؾ العربيغة فغي ، بعنغو ؿ2711/ 2717 ،العربية
 ، بتقدير عاؿ "جيغد"."تسوية المنازعات

/ 2776الجامعغغة ادردنيغغة، المممكغغة ادردنيغغة الياشغغمية، ، ـالقغغانو ماجسغغتير فغغي  -2
 ، بتقغغدير"ةنغغمبغغادا القغغانوـ العامغغة التغغي يقرتيغغا ادمغغؿ المتمدي، بعنغغواـ " ؿ2777

 عاؿ " جيغد جدا".

جامعغغة اامغغارات العربيغغة المتحغغدة، دولغغة اامغغارات  ،شغغريعة وقغغانوـبكغغالوريوس   -3
 "جيغد". ؿ، بتقدير عاؿ2773/ 2772العربية المتحدة، 

 

 ثالثًا: مجاالت االىتمام العممي:

 .القانوـ الدولي العاؿ .1
 .المنظمات الدولية .2

 .حقوؼ اانساـ .3
 

  :: المواد التي أدرسيا رابعاً 
 :البكالوريوس -1

  جامعة امللكة أروى. -أ 

 المنظمات الدولية. -    .القانوـ الدولي العاؿ -

 نية.تاريخ النظؿ القانو  -          مدخؾ إلى عمؿ القانوـ. -

 إدارة محمية. -           القانوـ ااداري. -

 (.2قانوـ ااجراءات الجزائية ) -         .(1قانوـ ااجراءات الجزائية ) -

 التشريع الضريبي. -          ااجراؿ والعقاب. ؿعم -

 .دستورينظؿ سياسية وقانوـ  -     قانوـ العمؾ. -
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  جامعة العلوم احلديثة. -ب 

 مدخؾ إلى عمؿ القانوـ. -

 األندلس للعلوم والتقنية.جامعة  -ج 

  القانوـ التجاري. -

 .حقوؼ اانساـ -

 مواد القانوـ. -

  :املاجستري -4
 القانوـ الدولي العاؿ. -
 .نساـااحقوؼ  -

 
 
 
 

 ًا: الخبرات العممية واألكاديمية واإلدارية:خامس

 عميد كمية الشريعة والقانوـ، جامعة االتحاد لمعموؿ والتقنية. -1

صغغغغغنعاء، ، لمعمغغغغغوؿ والتقنيغغغغة بجامعغغغغغة ادنغغغغدلسعضغغغغو فريغغغغؼ لجنغغغغغة الجغغغغودة  -2
 ؿ.2727( لسنة 1الجميورية اليمنية، بقرار رئيس الجامعة رقؿ )

بغغادارة الجغودة والت غوير، جامعغغة االنغدلس لمعمغغوؿ  المراجعغغة والتقغويؿرئغيس قسغؿ  -3
( لسغغنة 27والتقنيغغة، صغغنعاء، الجميوريغغة اليمنيغغة، بقغغرار رئغغيس الجامعغغة رقغغؿ )

 .ؿ2719

كيغغغد الجغغغودة بغغغادارة الجغغودة والت غغغوير، جامعغغغة االنغغغدلس لمعمغغغوؿ رئغغيس قسغغغؿ تو  -4
( لسغغنة 42، صغغنعاء، الجميوريغغة اليمنيغغة، بقغغرار رئغغيس الجامعغغة رقغغؿ )والتقنيغغة
 ؿ.2718

( (ISO 9001:2015رئغغيس فريغغؼ الجغغودة لمشغغروظ بنغغاء نظغغاؿ إدارة الجغغودة  -5
سغغغنة ( ل24فغغغي جامعغغغة االنغغغدلس لمعمغغغوؿ والتقنيغغغة بقغغغرار رئغغغيس الجامعغغغة رقغغغؿ)

 ؿ.2718
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جامعغغغة االنغغغدلس لمعمغغغوؿ مغغغدير وحغغغدة ضغغغماـ الجغغغودة واالعتمغغغاد االكغغغاديمي،  -6
( لسغغنة 27الجامعغة رقغغؿ )، صغغنعاء، الجميوريغغة اليمنيغة، بقغغرار رئغغيس والتقنيغة 
 ؿ.2717

جامعة االندلس لمعموؿ القائؿ باعماؾ نائب عميد كمية العموؿ اادارية،  -7
( لسنة 29رئيس الجامعة رقؿ )، صنعاء، الجميورية، بقرار والتقنية 

 ؿ.2715

عضغغغو ىيئغغغغة تغغغغدريس بالسغغغغاعات فغغغي االكاديميغغغغة اليمنيغغغغة لمدراسغغغغات العميغغغغا   -8
 ؿ2716-ؿ2715، لسنة الجميورية اليمنية صنعاء، ماجستير ،

 الجميوريغغة اليمنيغغة، بقغغغرارصغغغنعاء،  ،سغغكرتير مجمغغغة جامعغغة ادنغغدلسمسغغاعد  -9
 ؿ.2174( لسنة 89رئيس الجامعة رقؿ )

، جامعغغة االنغغدلس لمعمغغوؿ والتقنيغغةؿ االقتصغغاد ااسغغالمي والمصغغارػ رئغغيس قسغغ -17
 ؿ.2714( لسنة 84بقرار رئيس الجامعة رقؿ ) ،صنعاء، الجميورية اليمنية

مسغغغغئوؾ التنسغغغغيؼ بغغغغيـ جامعغغغغغة الممكغغغغة يروى ومجمغغغغس االعتمغغغغاد ادكغغغغغاديمي  -11
( 67بقغرار رئغيس الجامعغة رقغؿ )الجميورية اليمنيغة،  صنعاء،، الجودة وضماـ

 ؿ.2713سنة ل

الجميوريغغة اليمنيغغة، صغغنعاء، ، د كميغغة الحقغغوؼ جامعغغة الممكغغة يروىنائغغب عميغغ -12
 .ؿ2714وحتى نياية  ؿ2713( لسنة 26بقرار رئيس الجامعة رقؿ )

الجميوريغغغغة  صغغغغنعاء،، عضغغغغو مجمغغغغس كميغغغغة الحقغغغغوؼ بجامعغغغغة الممكغغغغة يروى -13
 ؿ.2712/2713لمعاؿ اليمنية، 

، مجمغغس فغغي جامعغغة الممكغغة يروىعضغغو مجمغغس الدراسغغات العميغغا ويمغغيـ سغغر ال -14
 ؿ.2713( لسنة 14بقرار رئيس الجامعة رقؿ )، صنعاء، الجميورية اليمنية

، صغغنعاء، الجميوريغغغة عضغغو المجنغغة المركزيغغة لمكنتغغغروؾ بجامعغغة الممكغغة يروى -15
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 ؿ.2712/2713لمعاؿ الجامعي  اليمنية،

اؿ لمعغغغ  ، صغغنعاء، الجميوريغغة اليمنيغغة،يمغغيـ سغغر مجمغغس جامعغغة الممكغغغة يروى -16
 .ؿ2713/2714وحتى 2711/2712

يسغغتاذ القغغانوـ العغغاؿ المسغغاعد )فيغغر المتفغغرع(، جامعغغة العمغغوؿ الحدي غغة، كميغغغة  -17
 ؿ.2712/ 2711الجميورية اليمنية، لمعاؿصنعاء،  العموؿ اادارية وادلسـ،

، صغغغنعاء، ئغغة التدريسغغية، جامعغغة الممكغغة يروىمغغدير إدارة شغغأوـ يعضغغاء اليي -18
 ؿ. 2711/2712اؿلمع الجميورية اليمنية،

صغغغغنعاء، الجميوريغغغغة  ،اروي، جامعغغغغة الممكغغغغة المسغغغغاعد يسغغغتاذ القغغغغانوـ العغغغغاؿ -19
 .2713/2714وحتى العاؿ  ؿ2711/ 2717مـ العاؿ   اليمنية،

 صغغغغغنعاء،، شغغغغغأوـ ال غغغغغالب، جامعغغغغغة تزاؾ لمعمغغغغغوؿ والتكنولوجيغغغغغاإدارة مغغغغغدير  -27
 ؿ.2776/2777لمعاؿالجميورية اليمنية، 

الجميوريغغغة اليمنيغغغة، صغغغنعاء، ، صغغغاد، جامعغغغة سغغغب يغغغة اادارة واالقتمسغغغجؾ كم -11
 ؿ.2774/ 2773لمعاؿ

 
 ًا: العضوية في الييئات والجمعيات العممية:سادس

 ؿ.2778 ،جميورية مصر العربيةلدولي، عية المصرية لمقانوـ اعضو الجم -1

 

 
 : المشاركة في المؤتمرات والندوات العممية:سابعاً 

دقيق ال    داخمي لنإ    ام إدارة الج    ودة الت    المشغغغغاركة فغغغغي البرنغغغغامج التغغغغدريبي "  -1
ISO9001:2015 ،" فغي  لمت غوير ااداري والتي يقامتيا بيغت الخبغرة الغدولي

 37فغغي رحغاب جامعغغة االنغغدلس لمعمغغوؿ والتقنيغة، صغغنعاء، الجميوريغغة اليمنيغغة، 
 ؿ 2719مايو
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غغغغغدريبي "  -2 غ غ غغغغغامج التغ غ غ غغغغغي البرنغ غ غ غغغغغاركة فغ غ متطمب        ات نإ        ام إدارة الج        ودة المشغغ
ISO9001:2015 ،"  ،لتغغي يقامتيغغا بيغغت الخبغغرة الغغدولي لمت غغوير ااداريوا 

في رحاب جامعة االنغدلس لمعمغوؿ والتقنيغة، صغنعاء، الجميوريغة اليمنيغة، وذلغؽ 
 ؿ.2719مايو 9إلى  5خالؾ الفترة مـ 

عضغو لجنغغة تحغيكؿ فغغي المغأتمر العممغغي ادوؾ لمعمغوؿ اانسغغانية واالجتماعيغغة،  -3
 ةصغغنعاء، الجميوريغغ ؿ والتقنيغغة،والغغذي عقغغد فغغي رحغغاب جامعغغة االنغغدلس لمعمغغو 

 .2718فبراير 5-4اليمنية، في الفترة 

مراجع ة رس الة ب رامل الدراس ات العمي ا "  المشاركة في الغدورة التدريبيغة بعنغواـ -4
، صغغنعاء،  والتغي يقيمغت فغي رحغغاب جامعغة االنغدلس لمعمغوؿ والتقنيغة "وتطويرى ا

 ؿ.2718فبراير  19الجميورية اليمنية، بتاريخ 

ببحغغغغث  فغغغي المغغغأتمر العممغغغي ادوؾ لمعمغغغوؿ اانسغغغانية واالجتماعيغغغة ةالمشغغغارك -5
) نظغغغاؿ ادمغغغـ الجمغغغاعي وسغغغم ة مجمغغغس ادمغغغـ الغغغدولي فغغغغي عممغغغي بعنغغغواـ

، والغغذي عقغغد فغغي جامعغغة االنغغدلس، صغغنعاء، الجميوريغغة اليمنيغغة، فغغي (ت بيقغغو
 ؿ.2718فبراير 5-4الفترة 

نت   اج البرمجي   ات التعميمي   ة متع    ددة إ" لمشغغغاركة فغغغي الورشغغغة الخاصغغغة بغغغغغ ا -6
ي جامعغة االنغدلس والتغي عقغدت فغ الوسائط وتوإيفيا في التدريس الجامعي"

 ؿ. 2714/ 18/12 لمعموؿ والتقنية، صنعاء، الجميورية اليمنية، بتاريخ

ب     " تط   وير الب   رامل االكاديمي   ة وتوص   ي   المشغغغاركة فغغغي الورشغغغة الخاصغغغة -7
ي جامعغغغغغة الممكغغغغغة اروي، صغغغغغنعاء، والتغغغغغي عقغغغغغدت فغغغغغ المق     ررات الدراس     ية"

 ؿ. 2714/ 11/9 -9في الفترة مـ  الجميورية اليمنية،

 "إع  داد خب  راي تقي  يم الب  رامل االكاديمي  ةب    " ة الخاصغغالمشغغاركة فغغي الورشغغة  -8
، والتغغي عقغغدت فغغي مجمغغس االعتمغغاد ادكغغاديمي وضغغماـ جغغودة التعمغغيؿ العغغالي

غغغغغة،  غغغغغة اليمنيغغ غغغغغنعاء، الجميوريغغ غغغغغرة مغغغغغغغـ  صغ غغغغغي الفتغغ لغغغغغغغى إ ؿ8/2714/ 31فغغ
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     ؿ.4/9/2714

ض   مان الج   ودة ف   ي "   ب   المشغغاركة فغغغي الورشغغغة التعريفيغغة ادولغغغي والخاصغغغة  -9
مي وضغغماـ جغغودة التعمغغيؿ والتغغي عقغغدت فغغي مجمغغس االعتمغغاد ادكغغادي "ال  يمن

 ؿ.  2713/ 7/ 1في الفترة العالي، صنعاء، الجميورية اليمنية، 

ة توص ي  الب رامل والمق ررات ب  " بمعايير ج ودالمشاركة في الورشة الخاصة  -17
والتغي عقغدت  ، صغنعاء، الجميوريغة اليمنيغة،في جامعغة الممكغة اروي الدراسية"

 ؿ 8/4/2713 -6في الفترة مـ 

جميوريغة مصغر لكميغة الحقغوؼ جامعغة يسغيو ،  سغادسالالمشاركة في المغأتمر  -11
 ؾيبريغ 1مغارس حتغى  31في الفترة مـ  قانون والصحة "،ال" ، بعنواـ العربية
 ؿ.2717

المشاركة في المأتمر الخغامس لكميغة الحقغوؼ جامعغة يسغيو ، جميوريغة مصغر  -12
 .ؿ2779 يبريؾ 16-15 في الفترة مـ " القانون واألسرة "،بعنواـ  ،العربية

 

 :المنشورة ثامنًا: االبحاث
مجمغغغة " نإ  ام األم  ن الجم   اعي وس  مطة مجم   س األم  ن ال  دولي ف   ي تطبيق  و"،  -1

، يونيغو -يبريغؾ (5، المجمغد)18ة، العغددانية واالجتماعيغاالنسغ جامعة ادنغدلس لمعمغوؿ
 ؿ.2718

"، مجمغة جامعغة ادنغدلس لمعمغوؿ " صور اإلحالة إلى المحكمة الجنائية الدولي ة  -2
 ؿ.2715(، يبريؾ17(، المجمد )6االنسانية واالجتماعية، العدد)

عمغغوؿ مجمغغة االنغغدلس لم، "القواع  د الدولي  ة ا م  رة و ثارى  ا ف  ي الق  انون ال  دولي"  -3
 ؿ.2719ديسمبر –يكتوبر ، (26العدد ) ،االنسانية واالجتماعية
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 تاسعًا : مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه:

مـ ال الب / نصر عضو لجنة المناقشة والحكؿ عمى رسالة الماجستير، المقدمة  -1
احمد عمي محمد البيضي، الموسومة بغ " دور مجمس ادمـ الدولي في تحقيؼ 

مـ الدولييـ في ظؾ لممتييرات الدولية" ادكاديمية اليمنية لمدراسات السمؿ واد
 .2718/  2/  1، بتاريخ العميا، صنعاء، الجميورية اليمنية

 
 تحكيم األبحاث والدراسات الخاصة بالترقية والنشر. :اً اشر ع 

مسؤولية الناق ل الب ري ع ن االخ الل بض مان س المة " تحكيؿ بحث بعنواـ  -1
 -افر في الحوادث المفاجئة في القانون اليمني والمص ريالراكب أو المس
فغغي مجمغغة جامعغغة االنغغدلس لمعمغغوؿ االنسغغغانية مقغغدؿ لمنشغغر  ،دراس  ة مقارن  ة"

 .ؿ2727صنعاء، الجميورية اليمنية، ،واالجتماعية

 ،"ابعاد الالجئ اإلنساني في ض وي المع ايير الدولي ة" تحكيؿ بحث بعنواـ  -2
 .ؿ2719 صنعاء، الجميورية اليمنية، ،سب  مقدؿ لمنشر في مجمة جامعة

مقغغدؿ  "،القواع د القانوني ة المنإم ة ألعم ال الص رافة" تحكغيؿ بحغث بعنغواـ  -3
صغغنعاء،  ،لمنشغغر فغغي مجمغغة جامعغغة االنغغدلس لمعمغغوؿ االنسغغانية واالجتماعيغغة

 .ؿ2719الجميورية اليمنية،

الت  دبير الوقائي  ة لحماي  ة األنش  طة الس  ياحية ف  ي " تحكغغيؿ بحغغث بعنغغواـ  -4
مقغدؿ لمنشغر فغي  "،"-لنإام السعودي_ دراسة مقارنة في الفقو االس الميا

صغغنعاء، الجميوريغغغة  ،مجمغغة جامعغغة االنغغدلس لمعمغغوؿ االنسغغانية واالجتماعيغغة
 .ؿ2719اليمنية،

مقغدؿ لمنشغر فغي  "،قتل الغيمة بين الحراب ة والقص ا " تحكيؿ بحث بعنواـ  -5
صغغغنعاء، الجميوريغغغة  يغغغةمجمغغغة جامعغغغة االنغغغدلس لمعمغغغوؿ االنسغغغانية واالجتماع



 السيرة العلمية       
 أحمد علوان المذحجيوائـل د. 

 
9 

 .ؿ2719اليمنية،

أث  ر النزاع   ات المس   محة عم  ى البيئ   ة المس   تدامة " تحكغغيؿ بحغغغث بعنغغغواـ  -6
حال  ة ال  يمن  -ومس  تقبل االجي  ال م  ن منإ  ور الق  انون ال  دولي اإلنس  اني

مقغغغغدؿ لممشغغغغاركة فغغغغي المغغغغأتمر العممغغغغي ادوؾ لمعمغغغغوؿ اانسغغغغانية  "،نموذج    اً 
 فغغي الفتغغرة ء، الجميوريغغة اليمنيغغة،صغغنعا س،واالجتماعيغغة فغغي جامعغغة االنغغدل

 .ؿ2718فبراير 4-5

مقغدؿ لمنشغر فغي مجمغة  ،"أىمية الص ياةة الدس تورية" تحكيؿ بحث بعنواـ  -7
 صغنعاء، الجميوريغة اليمنيغغة،  ،واالجتماعيغة جامعغة االنغدلس لمعمغوؿ االنسغغانية

 ؿ.2717

 الفص ل ب ين الس مطات ف ي الدس اتير اليمني ة"،ي مب د" تحكيؿ بحغث بعنغواـ  -8
 ،قغغغدؿ لمنشغغغر فغغغي مجمغغغة جامعغغغغة االنغغغدلس لمعمغغغوؿ االنسغغغانية واالجتماعيغغغغةم

 .ؿ2177 صنعاء، الجميورية اليمنية، 

 ،" س مطات النياب ة العام ة ف ي الج رائم المعموماتي ة "تحكيؿ بحث بعنواـ   -9
 ،واالجتماعيغغغغة مقغغغدؿ لمنشغغغر فغغغي مجمغغغة جامعغغغغة االنغغغدلس لمعمغغغوؿ االنسغغغانية

 . ؿ2716صنعاء، الجميورية اليمنية،

معوق    ات تطبي   ق الحك    م المحم    ي و لي    و  "تحكغغغيؿ بحغغغغث بعنغغغغواـ   -17
مقدؿ لمنشر فغي مجمغة جامعغة االنغدلس  ،"المعالجة في الجميورية اليمنية 

 . ؿ2716 واالجتماعية لمعموؿ االنسانية

مقغدؿ لمنشغر  ،"الحماية القانوني ة لبطاق ات االئتم ان" تحكيؿ بحث بعنواـ  -11
 .ؿ2716 واالجتماعية نسانيةفي مجمة جامعة االندلس لمعموؿ اال

مقغغدؿ  ،"االحك  ام الجنائي  ة لج  رائم االتج  ار بالبش  ر" تحكغغيؿ بحغغث بعنغغواـ  -12
 .ؿ2716 واالجتماعية لمنشر في مجمة جامعة االندلس لمعموؿ االنسانية

 :ة: الدورات التدريبياحدى عشر
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جامعغغة االنغغغدلس، "،   " بن  ا االس  ئمةب  المشغغاركة بالغغدورة التدريبيغغة الخاصغغة  -1
 ؿ.2718فبراير  1يناير وحتي 37اء، الجميورية اليمنية، في صنع

ب    " مراجع  ة رس  الة برن  امل الدراس  ات المشغغاركة بالغغدورة التدريبيغغة الخاصغغة  -2
 19جامعغغة االنغغدلس، صغغنعاء، الجميوريغغة اليمنيغغة، فغغي العمي  ا وتطويرى  ا"، 

 .ؿ2718فبراير 

جامعغغة يسغغيو ،  "،ب   " إع  داد المعم  م الج  امعي حضغغور الغغدورة التدريبيغغة الخاصغغة  -3
 ؿ.2717/ 4/ 19حتى  2717/ 4/ 17جميورية مصر العربية، في الفترة مـ 

الرخص ة الدولي ة لقي ادة الكمبي وتر " غ الخاص بغحضور واجتياز البرنامج التدريبي  -4
ICDL "،  2717/ 2/ 6جامعة يسيو ، جميورية مصر العربية، فغي الفتغرة مغـ 
 ؿ.2717/ 3/ 25وحتى 

 " مع ايير الج ودة ف ي العممي ة التدريس يةنامج التدريبي حضور واجتياز البر  -5
يوليغغغغو  27-18، جامعغغغة يسغغغيو ، جميوريغغغغة مصغغغر العربيغغغة، فغغغغي الفتغغغرة "

 ؿ.2717

جامعغة يسغغيو ،  ،" إدارة الفري ق البحث  ي"مج التغدريبيحضغور واجتيغاز البرنغغا -6
 ؿ. 2717يونيو  21-19جميورية مصر العربية، في الفترة 

جامعغة يسغيو ،  "، ة" تنإ يم الم ؤتمرات العممي لتغدريبي ا حضور واجتياز البرنامج -7
 .ؿ2717يونيو  7-5جميورية مصر العربية، في الفترة 


