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الرحمن الرحيم الله بسم  

 

 

الفقيه احمد محمد عبده ود.د. حم  
 

 

 العنوان:الجمهورية اليمنية

.جامعة حضرموت  

 
d.h.l2014@hotmail.com  

00690000970900الهاتف:  
- 55551171000000 

 م 9696ـ  مديرية ُحبيش إب،   ـ محافظةاليمن  يالد:الممحل وتأريخ  -

 وأب لسبعه أوالد  – االجتماعية / متزوجالحالة  -

  الدراسية:المؤهالت  

 المقارن فقهالقسم  والقانون:حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة  -

الرقابة "  بعنوان ممتاز،بتقدير عام م  7000 / 7000جامعة أم درمان اإلسالمية عام  -

بين الشريعة اإلسالمية والقانون الشعبية علي أعمال السلطة التنفيذية دراسة مقارنة 

 .اليمني والسوداني

أم  ـ جامعة المقارنفقه ال والقانون قسمالماجستير من كلية الشريعة  على درجةحاصل  -

بعنوان " طرق إثبات جريمة  ممتاز مبتقدير عام   7002ـ  7007درمان اإلسالمية عام 

 الزنا في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني "

كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء عام  من والقانونعلى اللسانس في الشريعة حاصل  -

 م.9661ـ 9662

 .األدبي من مدرسة النهضة محافظة إ ب العامة القسمحاصل على ا لثانوية  -

 األكاديمي:ي المجال ف 

 .م 3572ـ 3570استاد مشارك عام  إلىترقيت  -

 حضرموت. اآلداب جامعة اإلسالمية بكليةفي قسم مشارك  ذستاأ أعمل حاليا -

ومساق   وذلك في مساق مرحلة الماجستير  دناهأبعض المواد المذكورة  قمت بتدريس -

  الجامعية.المرحلة 

ـ  كلية التربية  ـ سقطرى لوجيا ـوالتكنوفي جامعة حضرموت للعلوم  أستاذ مساعد عملت -

وذلك نظرا لعم وجود م  7000قسم الدراسات اإلسالمية بعد التوظيف فيها رسميا عام 

 .كلية قانون في جامعة حضرموت في حينه  

 :مثل الماضية السنوات التسع قمت بتدريس بعض مواد القسم خالل -

 .المعامالتفقه  -

 .وفقه األسرة العقوبات فقه  -

 .وفقه المواريث فقه العبادات -

ذاتيةالسيرة ال  
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 اإلسالمية.ومقاصد الشريعة  ،فقهيةقواعد  -

 .إسالمية وغيرها من المواد حديث وثقافةمصطلح  -

 أالن.وحتى  3552من أعمل في جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء  -

  التالية:المواد  قمت بتدريس -

 العبادات.وفقه  األسرة،فقه  -

 سقطرى.ــ  الجامعة في فرع ــقانون العقوبات   -

 المواد التالية  قمت بتدريس بصنعاء المركز الرئيس وكذلك في -

 العبادات.وفقه  األسرة،فقه   -

  فقهية. واألشربة، وقواعدوفقه األطعمة   -

  المواد التالية  قمت بتدريس وقد جامعة الناصرأعمل في 

    اإلداريوالقانون فقه العبادات.  

 الوظيفية: عمالاأل 

  م7091الى ابريل  7090 نسقطرى مبكلية التربية  اإلسالميةت رئيس قسم عمل . 

  م الى 3572ابريل  30من    ىسقطر ـ أرخبيل بمحافظةـ كلية التربية  لعميد ا  نائبعملت

 م3/2/3571

  الدراسات  في مجلسعضوا  حضرموت وكذلكعضوا في المجلس األكاديمي بجامعة

  العليا ومجلس شؤون الطالب .

  كلية التربية بمحافظة أرخبيل سقطرى في مجلسعضوا. 

 عضوا في  مجلس كلية المجتمع بمحافظة أرخبيل سقطرى. 

  بكلية التربية سقطرى. األكاديميةرئيسا للجنة 

 .رئيسا للجنة االمتحانية بكلية التربية سقطرى 

 .رئيس لجنة التربية العملية بكلية التربية سقطرى 

 في كلية اآلداب عضو لجنة السمنارات 

 لهيئة االستشارية لمجلة جامعة الناصر ـ صنعاء ا عضو 

تقلدت فيها  امعملت في مجال التربية والتعليم قبل العمل في الجامعة لمدة ثمانية عشر عا

 المناصب التالية :

 مدرسا  ثم مشرفا اجتماعيا  ثم رئيس قسم في مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة   -

 بمكتب التربية بالعاصمة صنعاء . ةنائب مدير الشؤون التعليمي  -

 بمكتب التربية بالعاصمة صنعاء . ةمدير الشؤون التعليمي  -

 .التعليم بمكتب التربية بالعاصمة صنعاء ةمدير عام مساعد لشعب -

 سنوات . عستمنذ ومستشارا قانونيا محاميا  أعمل -

 والحقوقية  التربوية والتعليمية والورش األكاديمية و الدورات . 

 مثل:التربوي األكاديمي والعديد من الدورات في المجال  شاركت في -
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 األكاديميمجلس االعتماد  أقامها األكاديمية التيورشة إعداد خبراء تقييم البرامج  -

إلي  0/ 29وضمان الجودة التابع لوزارة التعليم العالي في الجمهورية اليمنية من تاريخ 

 م . 7091/  6/ 1

سقطرى ـ  أرخبيلكلية التربية بمحافظة  والوسائل ـورشة عمل بعنوان الروية واألهداف  -

 وضمان الجودة ــ جامعة حضرموت . األكاديميمركز التطوير 

م ـ  مركز التطوير 7091/ 99/  7ـ  7دريس الفعال من تاريخ دورة تدريبية بعنوان الت -

 وضمان الجودة ـ جامعة حضرموت ـ الجمهورية اليمنية  األكاديمي

 96ـ  90دورة تدريبية في المهارات اللغوية لعضو هيئة التدريس الجامعي ـفي الفترة  -

وت ـ وضمان الجودة ـ جامعة حضرم األكاديميم ـ  مركز التطوير 7091نوفمبر 

 الجمهورية اليمنية .

مركز  م7097يناير  70ـ  70 الفترة مندورة تدريبية في كيف تعد مشروعا بحثيا في  -

 ـ جامعة حضرموت ـ الجمهورية اليمنية األكاديميالتطوير 

األكاديمي التطوير  المواصفات مركزدورة تدريبية في بناء االختبارات وتصميم جدول  -

 م7090مارس  77إلى  72

 م.7090 يونيو 20إلى  76األكاديمي التطوير  ـ مركزالتعليم تدريبية في مخرجات دورة  -

األكاديمي مركز التطوير  ـ الجامعيالتدريس  الحديثة فياالتجاهات  تدريبية بعنواندورة  -

 م.7090نوفمبر  70 ــ 70ه الموافق  9126االول  ربيع 90ـ  6الجودة  وضمان

االجتماعية للعلوم  اإلحصائية: مهارات استخدام برنامج الحزم تدريبية بعنواندورة  -

SPSS )  م 7090ديسمبر  91ـــــــ 97ربيع االول  الموافق  79ـ  71( خالل الفترة 

 .اإلداريالعديد من الدورات في المجال  -

 والعديد من الدورات في مجال الكمبيوتر واالنترنت  -

 والحقوقي.المجال النقابي  الدورات فيمن العديد  -

 

 شهادات التقدير: .

 .السودان بصنعاءمن سفارة جمهورية  شهادة تقدير -

 بالخرطوم.من سفارة الجمهورية اليمنية  شهادة تقدير -

 السودانية.شهادة تقدير من جمعية الصداقة اليمنية  -

 اإلسالمية.من جامعة ام درمان  شهادة تقدير -

 من جامعة صنعاء. تقديرشهادة  -

 من جامعة الناصر. شهادة تقدير -

 من جامعة حضرموت شهادة تقدير -

 والتكنولوجيا.من جامعة العلوم  شهادة تقدير -

 اليمنية.من وزارة األوقاف واإلرشاد في الجمهورية  شهادة تقدير -

 .سقطرى بمحافظة أرخبيلمن كلية التربية شهادة تقدير -

 باألمانة.ثقافة والنشاط إدارة ال شهادة تقدير من -

 ـ صنعاءمن مركز حقوق اإلنسان  شهادة تقدير -
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 الخبرة.شهادات  -
 العاصمة لمدة ثمانية عشر عاما . والتعليم بأمانةمن مكتب التربية  -

 سنوات. عشرمن جامعة حضرموت ـ كلية التربية بمحافظة سقطرى لمدة   -

 اإلسالمية.درمان  شهادة تفوق علمي من جامعة أم -

  العديد من شهادات التكريم والتقدير من منظمات تربوية ونقابية وحقوقية داخلية وخارجية -

 رة.المنشو المؤلفات والبحوث -

أعمال السلطة التنفيذية دراسة مقارنة بين الشريعة  علىالشعبية  بعنوان: الرقابةبحث  -

 .(هرسالة الدكتورا) والسودانياإلسالمية والقانون اليمني 

)رسالة  طرق إثبات جريمة الزنا في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني :بحث بعنوان -

 الماجستير(

 .اإلثبات بالقرائن في الشريعة اإلسالمية والقانون اليمني بعنوان:بحث  -

 اليمني.الطفل في الشريعة اإلسالمية والقانون  حقوق :بعنوانبحث  -

 اإلسالمية.نظام الحكم في صدر الدولة : بحث بعنوان -

 .بشريةالحوار فريضة شرعية وضرورة : بحث بعنوان -

 تحت النشر. المؤلفات والبحوث -

اآلثار والحقوق المترتبة على الطالق التعسفي في الشريعة اإلسالمية والقانون  بعنوان:بحث  -

 اليمني.

م بين الفقه مقارنة ألهم قواعد التحكي العدلية دراسةالتحكيم في مجلة األحكام بحث بعنوان  -

 اليمني.اإلسالمي والقانون 

والمنعتعاطف العامة مع الحاكم الظالم بين الجواز بحث بعنوان  -  
 

 العلمية.قمت بمناقشة عدد من الرسائل  :المناقشاتفي مجال  -
 .على البحوث التحكيم واإلشراف في -

المثال ما  سبيلعلى  مشارك. ومنهاترقية إلى أستاذ  أبحاث عشرةقمت بتحكيم ماال يقل عن  -

  يلي:

البحث األول : بعنوان جناية اإلصابة  بالعين في الشريعة اإلسالمية  والتشريع اليمني  -

م 3102 يوليو ديسمبروهذا البحث منشور في مجلة جامعة الناصر العدد الثاني   

البحث الثاني: بعنوان العطاس وأحكامه الفقهية وهذا البحث منشور في مجلة جامعة  -

م3103 ديسمبر-يوليو –الملكة أروى العدد التاسع   

 البحث الثالث بعنوان: ظاهرة خطف القضاة في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني 

 الوطنية.وهذا البحث فيه إشعار بالموافقة على النشر من مجلة الجامعة  -

 م6310بعنوان دراسات في فقه العقوبات . الرابع:البحث  -

شور في مجلة جامعة وهذا البحث منالمسجد في التربية  دور بعنوان :الخامسالبحث  -

 .م3106يوليو_  ـــ السادس: ينايرالناصر العدد 

 .(دراسة فقهية مقارنة)النكاح حدود سلطة ولي المرأة في  :بعنوان :السادس البحث -

 .يوليو ديسمبر في مجلة جامعة الناصر العدد السابع رمنشووهذا البحث 

: موانع االهلية في القانون  المدني اليمني  دراسة مقارنة بعنوان  :البحث السابع  -

 بالقانون اليمني المصري .
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  االسالمي.العمل الطوعي التنموي واالجتماعي في الفقه  ن:الثامالبحث  -

 والضوابط.فقه الموازنات ـ المفهوم  التاسع:البحث  -

الوقاية  اسبابها ــــ  مفهومها الحديث ــظاهرة التكفير في العصر  العاشر:البحث  -

 والقران.دراسة في ضوء الفقه  والعالج ــ

 االبحاث.وغيرها من  -

 
 

 
 


