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  :الشهادات 

جمهورية مصر العربية بتقدير  –دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة المنصورة  -
 ). قانون المرافعات(تخصص دقيق . ٢٠١٧جيد جدا سنة 

 .م٢٠١١لحقوق جامعة عدن ممتاز من كلية ا ماجستير في القانون الخاص بتقدير -
بكالوريوس شريعة وقانون بتقدير جيد من كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية جامعة العلوم  -

 .اليمن –والتكنولوجيا 

  :الدورات والخبرة المتصلة بالوظيفة 

ً  –نائب عميد كلية القانون  -  .جامعة حضرموت حاليا
انتهاكات حقوق اإلنسان بالقرار عضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات  -

  .م٢٠١٧لعام ) ٥٠(الجمهوري رقم 
 .م بدرجة مدرس٢٠١١تدريس بكلية القانون جامعة حضرموت منذ تخرجت  -
 .التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع محافظة حضرموت تغطية مقررات -
وت شغل منصب مدير عام الشئون األكاديمية وشئون هيئة التدريس بجامعة حضرم -

 .لسنتين متواليتين
 .المحاماة واالستشارات القانونية  -
دورة برنامج الدراسات المتقدمة والمؤهلة للحصول على درجة الماجستير المهني في  -

 .التحكيم التجاري بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية بجامعة بني سويف القاهرة
 " .ب" م للفئة ٢٠١٣سبتمبر  ٢٠دبلوم التحكيم البحري الدولي  -
 .جمهورية مصر العربية  -دمياط " ج"دورة التحكيم التجاري الدولي للفئة   -
 .إجادة استخدام الحاسوب -



 
 

حضور عدد من الدورات والمشاركات لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  -
 .في اليمن في كل من عمان االردن وأديس أبابا

  :األبحاث والكتب المطبوعة والمنشورة

زكاة الحلي بين الوجوب (كتاب في الفقه في زكاة حلي المرأة المباح المستعمل تحت مسمى  -
  .جمهورية مصر العربية –طبع ونشر دار الفاروق بالمنصورة ، )والنفي

طباعة ، كتاب األحكام غير المنهية للخصومة المدنية في قانون المرافعات المصري واليمني -
  .جمهورية مصر العربية –اهرة ونشر دار النهضة العربية بالق

كتاب تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها المحلية دراسة مقارنة  -
طباعة ونشر دار مع عدد من التشريعات العربية كمصر والسعودية واإلمارات وقطر وعمان 

  .النهضة العربية القاهرة

  .التجاريةكتاب شرح قانون المرافعات المدنية و -

في مجلة جامعة حضرموت )دراسة مقارنة(التحكيم  اتفاقفي األول بحثين مقبولين النشر  -
في مجلة القانون بكلية ) دراسة مقارنة( مسائل من خصومة التحكيم للعلوم اإلنسانية والثاني

  .الحقوق جامعة عدن

  :مشاركات مجتمعية 

 .ضد الدولةمحاضرة بعنوان تنفيذ األحكام القضائية الصادرة  -
 .محاضرة بعنوان األخطاء الطبية في حضرموت وكيفية مقاضاتها -

  


