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C.V 
 البيانات الشخصية :

 مكسيم معاون سعيد احمد السباعيد.  م :ــاالس

 م22/12/1891عدن الصغرى :  –م/ عدن  مكان وتاريخ الميالد :

 حي الوحدة –سيئون  –م/ حضرموت  محل اإلقامة :

 متزوج الحالة االجتماعية :

 777 737 182 رقم الجوال :

 10 227171 رقم المنزل :

 maks.111@hotmail.com اإللكتروني :البريد 
 
 

 العلمية:المؤهالت 
 – 2112عووام لة السووودان لجمهوريوو –انون جامعووة النيلووين فووي النووانون التجووارل موون كليووة النوو دكتووورا  -

 م2117
 م2111 – 2111جامعة عدن للعام  –ماجستير في النانون التجارل من كلية الحنوق  -
                               جامعووووووووة عوووووووودن  –دبلوووووووووم دراسووووووووات عليووووووووا فووووووووي النووووووووانون الخووووووووا  موووووووون كليووووووووة الحنوووووووووق  -

 م2117 – 2112للعام 
 م2112 – 2113جامعة عدن للعام  –بكالوريوس في النانون العام من كلية الحنوق  -
يووة السووودان للعلوووم دبلوووم فووي التشووريعات الماليووة العامووة ومخوواير صوويم التمويوول اإلسووالمي موون  كاديم -

 م2110المصرفية والمالية للعام 
 م2112السودان للعام  –ماجستير مهني في إدارة األعمال من جامعة الخريوم  -
دبلوووم فووي البوورامب التيبينيووة بمركووز األحنووات معموود موون مكتووف وزارة التعلوويم الفنووي والتوودريف المهنووي  -

 م2119للعام بالوادل والصحراء م/ حضرموت 
 

 العملية:الخبرات 
 وحتى اآلن.م 2111للفترة من جامعة حضرموت  – ستاذ مساعد في كلية العلوم التيبينية  -
 الخاصة.محاضر في العديد من الجامعات والكليات  -
مدير إدارة الرقابة والتوعية النانونية بمكتف وزارة الشؤون النانونية بالوادل والصوحراء م/ حضورموت  -

 اآلن.م وحتى 2117من عام 
المستشووار النووانوني لصووندوق إعووادة إعمووار محووافاتي حضوورموت والصووحراء فوور  سوويئون للفتوورة موون  -

 م2113م إلى 2118
و وتورخي  مزاولووة مهنوة المحامواة الصوادر موون ننابوة المحوامين اليمنيوين  - ( 929بوورقم .ر.ت.محوامي وفنوا

 م31/12/2118بتاريخ 
لحماية النانونية التحاد نساء اليمن المودعوم مون مناموة  وكسوفام للفتورة عضو الفريق النانوني لمشرو  ا -

 م.2112م إلى 2119من 
 عمل على المستوى المحلي والخارجي. وورشالمشاركة في العديد من الدورات  -
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 األعمال التيوعية:
تشوومل معوود برنووامب إذاعووة سوويئون بعنوووان . قبسووات قانونيووة ( وهووو عبووارة عوون حلنووات توعويووة قانونيووة  -

 م2111م إلى 2117مختلت النوانين والتشريعات النافذة للفترة من 

 
  هم األبحاث :

 التحكيم في عنود االمتياز البترولي -
 اإلثبات في النانون اليمني -
 الجنسية للشركات المتعددة النوميات -

 


