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 :الخبرات العملية

  ، أستاذ مشارك في كلية الشريعة والقانون )جامعة صنعاء( قسم القانون الدولي العام
 م الى االن.  2006منذ العام 

 المواد التي اقوم بتدريسها في كلية الشريعة والقانون هي:
 العامالقانون الدولي  -

 المنظمات الدولية -

 قانون حقوق االنسان -

 القانون الدولي االنساني -

 قانون اللجوء. -

 

  وحتى االن. 2013مدير مركز دراسات الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء ، من فبراير 

  2013م الى يناير 2009نائب مدير مركز دراسات الهجرة والالجئين بجامعة صنعاء ، من 

  اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة محاضر لمادة حقوق
 وحتى األن. 2013الخارجية اليمنية ، من يناير 

  م وحتى األن. 2010مشرف على أبحاث طالب المعهد العالي للقضاء اليمني منذ العام 

  م وحتى االن.2010أستاذ لمادة القانون الدولي العام بجامعة العلوم والتكنولوجيا من عام 

          مدربةةم ممدةةةدى اةةدو ياةالسةةيم يامةةاميم اةمةةئ ياةدالةةدى ايةةللم يا  لةةي   ةة  ياةةية

 (UNHCR .مجال قانلم يالجلء وحقلق يإلنمام    )م وحدى يألم. 2010 
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 2014عضةةل يالج ةةم يال  يةةم إلعةةديي يةةةدوي يجيم حقةةلق يإلنمةةام  ةة  ياةةية       ةةا و 

 وحدى يألم.

  إدارة مركز جامعة صنعاء لحقوق اإلنسـان وقيـاس الـرأي العـام مـن عضو في مجلس
 م.2010 -2008

  ةالكةم ياصلر م    كليةم يايةو مم وياقةانلم  ة   اممةم .ة ماء.لامؤةمم و مدربم 

 م . 2009

  محاضر لمادة القانون الدولي اإلنساني فـي مدرسـة الشـرطة) الشـرطة النسـائية( للعـام
 م.2008-2007الدراسي 

 كليـة التـدريب والتيهيـ   -ادة القانون الدولي اإلنساني فـي أكاديميـة الشـرطة أستاذة لم
 م )دبلوم الشرطة النسائية(. 2006-2005صنعـاء،اليمن ،الـعام الدراسي 

  ـــية و مـــادة حقـــوق اإلنســان فــي أســتاذ لمــادة القــانون الــدولي العـــام، والمنظمـــات الدول
-2003عــة خاصــة( مــن العــام الجــامعي جامعــة العلــوم التطبيقيــة واالجتماعيــة )جام

 م.  2005
  عميدة لكلـية الحقـوق وشئون الطالب ، جامعة العلوم التطبـيقـية واالجـتماعـية ، اليمن

 م.  2005 -2004من الـعام 
 

 الشهادات العلمية: 

 

  حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام ، بامتياز مع مرتبة الشرف
م ، مـــن معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، قســـم الدراســـات  2003االولـــى عـــام 

القانونية، جمهوريـة مصـر العربيـة، بتقـدير امتيـاز مـع مرتبـة الشـرف األولـى عـام 
 م. 2003

  م مـن  2000حاصلة على درجة درجة الماجستير في القانون الـدولي العـام عـام
 معهد البحوث والدراسات العربية ، جمهورية مصر العربية . 

  حاصـــلة علـــى درجـــة درجـــة البكـــالوريوس فـــي القـــانون مـــن كليـــة الحقـــوق جامعـــة
 م. 1994عدن، في العام الدراسي  

 

 

 

 



 الخبرة:شهادات 
  يب المــــدربين حاصــــلة علــــى شــــهادة تــــدرT.O.T  ــــداخليين بشــــين حمايــــة النــــازحين ال

م مـع المفوضـية العليـا ل مـم المتحـدة 2012ديسمبر 19-15المنعقد في صنعاء من 
 (.IDMC( ومركز رصد النزوح الداخلي )جنيف( ) UNHCRلشؤون الالجئين )

  حاصلة على شهادة T.O.T  في مجا  اللجوء وحقوق االنسـان  فـي الـدورة التدريبيـة
م برعايــة المجلــس  2010نــوفمبر  10أكتــوبر وليايــة  30المنعقــدة فــي صــنعاء مــن 

( والمفوضية السامية ل مم المتحدة لشئون الالجئين فـي  DRCالدنماركي لالجئين )
 .(UNHCRاليمن )

 

 

 المشاركات: 

    المشــاركة فــي نــدوة بعنــوان   األبعــاد السياســية واألمنيــة فــي قضــية اللجــوء الســوري
 م ،األردن .2015مايو  7المنعقدة في جامعة اليرموك بتاريخ 

  ـــاللجوء ) دورة ســـان ريمـــو( والتـــي ـــدورة التدريبيـــة الخاصـــة ب ـــة فـــي ال المشـــاركة كمدرب
 . 2014ديسمبر  18-13أقيمت في تونس من الفترة 

  المشاركة بورقة عم  بعنوان   الالجئون في الـيمن   فـي المـؤتمر الـدولي المنعقـد فـي
اليرمــــوك ، االردن ، بعنــــوان   الالجئــــون فــــي المنطقــــة العربيــــة: المجتمعــــات  جامعــــة

 م . 2013ديسمبر  12الى  10المضيفة والمصير اليامض   وذلك من 

  ــــي الــــى ــــي المــــؤتمر اإلقليمــــي حــــو  اللجــــوء والهجــــرة مــــن القــــرن األفريق المشــــاركة ف
 م . 2013وفمبر ن 13الى  11الجمهورية اليمنية ، والمنعقد في صنعاء من الفترة 

  30المشــاركة بورقــة عمــ  حــو  التعــديالت الدســتورية والقانونيــة المقترحــة لضــمان %
 م.2012يوليو  11كوتا مع مركز دراسات المرأة للبحوث والتدريب جامعة عدن في 

  مشرفة ومدربة في الدورة التدريبيـة الخاصـة بدعـداد مـدربين فـي مجـا  اللجـوء )حقـوق
م فــي 2012ســبتمبر  17 - 15حقــوق االنســان فــي الفتــرة مــن و واجبــات( مــع وزارة 

 أمانة العاصمة ، اليمن.

  مشــــرفة ومدربــــة فــــي الـــــدورة التدريبيــــة الخاصــــة بـــــالالجىء فــــي الشــــريعة االســـــالمية
 – 21واالتفاقيــات الدوليــة والقــوانين الوطنيــة مــع وزارة حقــوق االنســان فــي الفتــرة مــن 

 ليمن.م في أمانة العاصمة، ا2012أكتوبر  22



  1951مشـــرفة ومدربـــة فـــي الـــدورة التدريبيـــة الخاصـــة بـــالتعريف بدتفاقيـــة اللجـــوء لعـــام 
 11 – 10الملحـــق بهـــا مـــع وزارة حقـــوق االنســـان فـــي الفتـــرة مـــن  1967وبروتوكـــو  

 م في محافظة عدن.2012نوفمبر 

  المشاركة في الورشة التدريبية الخاصة بدعداد الخطط الوطنية في مجا  دمج مفاهيم
أغســطس  4يوليــو وحتــى  31وق اإلنســان فــي منــاهج التعلــيم الجــامعي مــن الفتــرة حقــ

(  UNDPبرنـــامج االمـــم المتحـــدة االنمـــائي )برعايـــة وزارة حقـــوق اإلنســـان و  2010
 في اليمن.

   المشــاركة فــي حلقــة النقــاظ التــي نظمهــا المعهــد الدبلوماســي بــوزارة الخارجيــة اليمنيــة
حو  تقرير بعثة االمم المتحدة لتقصي الحقائق  2009ديسمبر  15 – 14من الفترة 

 بشين حرب غــــــزة. نالتي وردت في تقرير جولد ستو 

  المشــاركة بصــفة خبيــر وطنــي فــي إعــداد تقريــر عــن موائمــة التشــريعات اليمنيــة مــع
االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان المقدم  لوزارة حقوق االنسان بالتعاون مع 

نــــوفمبر  16اكتــــوبر وحتــــى  15مــــن (  UNDPالمتحــــدة االنمــــائي ) برنــــامج االمــــم 
2009 . 

  المشـــاركة بورقـــة عمـــ  حـــو  موائمـــة القـــوانين اليمنيـــة مـــع االتفاقيـــات الدوليـــة لحقـــوق
االنسان في ندوة القوانين اليمنية واالتفاقيات الدولية التي انعقدت في نقابـة المحـامين 

 . 2009أكتوبر  29-28اليمنيين من 
 ركة بورقــة عمــ  حــو  الوضــع القــانوني للقــدس فــي القــانون الــدولي العــام التــي المشــا

 . 15/7/2009صنعاء  –عقدت في المركز الثقافي المصري 
  عضــــو اللجنــــة التحضــــيرية لمــــؤتمر الحــــوار الثــــاني حــــو  إصــــالح العدالــــة الجنائيــــة

2009. 
  المشـــاركة كمدربـــة فـــي ورشـــة عمـــ  حـــو  القـــانون الـــدولي لالجئـــين وعالقتـــ  بحقـــوق

اإلنسان التي اقامتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين ومكتب المفوضية األوروبية 
 . 2008اغسطس  31 – 30في صنعاء في الفترة من 

 اط األكاديميـة المشاركة في الدورة التدريبيـة الخاصـة بالقـانون الـدولي اإلنسـاني ل وسـ
 .2008يوليو  18 – 7المنعقدة في الجمهورية التونسية في الفترة من 



  ) المشــــاركة فــــي مــــؤتمر الحــــوار الــــوطني االو  )العدالــــة الجنائيــــة والتشــــريع اليمنــــي
 . 2008فبراير  11 – 10المنعقد في صنعاء في الفترة من 

  ـــة للمســـئولين ـــدورة التدريبي ـــة فـــي برنـــامج ال ـــة المشـــاركة كمدرب الحكـــوميين حـــو  اتفاقي
ـــين وعالقتهمـــا بحقـــوق اإلنســـان  1967وبروتوكـــو   1951 المتعلقـــين بوضـــع الالجئ

ـــــة  ـــــي أقامتهـــــا وزارة حقـــــوق اإلنســـــان  وممثلي )االتفاقيـــــة بـــــين النظريـــــة والتطبيـــــق( الت
صــنعاء والمنعقــدة فــي الفتــرة  –المفوضــية الســامية ل مــم المتحــدة لالجئــين فــي الــيمن 

 . 2008فبراير  6 – 5من 
  المشــاركة فــي ورقــة عمــ  بعنــوان ) إدمــاق مفــاهيم حقــوق االنســان فــي كليــة الشــريعة

جامعة صنعاء ( في ورشة حقوق اإلنسان والتعلـيم الجـامعي المنعقـدة فـي  –والقانون 
. فـي جامعــة صـنعاء والـذي أقامهــا مركـز جامعــة  2008ينــاير  17 – 15الفتـرة مـن 

 صنعاء لحقوق اإلنسان وقياس الرأي.

  المشــاركة فــي جلســة االســتماع الخاصــة بخطــوات التحليــ  القــانوني المتعلــق بمــؤتمر
الحوار حو  العدالة الجنائية في التشريع اليمنـي و المنعقـد بـوزارة حقـوق اإلنسـان فـي 

8/12/2007 . 

  المشــاركة فــي اللقــاء  الســنوي حــو  تــدريس القــانون الــدولي اإلنســاني فــي الجامعــات
 7-6البعثـــة الدوليـــة للصـــليب األحمـــر الـــدولي فـــي الـــيمن مـــن  اليمنيـــة بالتعـــاون مـــع

 م . 2007نوفمبر 

  المشــاركة فــي المــؤتمر الســنوي للشــبكة القانونيــة للنســاء العربيــات المنعقــدة فــي عمــان
 م .2007يونيو 

  المشـــاركة فـــي ورشـــة عمـــ  التثقيـــف القـــانوني التـــي نظمتهـــا الشـــبكة القانونيـــة للنســـاء
ديســـمبر  2 –نـــوفمبر  30مريكيـــة بالقـــاهرة فـــي الفتـــرة مـــن العربيـــات فـــي الجامعـــة اال

 م . 2006

  المشــاركة فـــي ورشــة عمـــ  حــو    نطـــاق الحمايــة االنســـانية فــي الشـــريعة االســـالمية
والقانون الـدولي االنسـاني   والتـي نظمتهـا اللجنـة الدوليـة للصـليب االحمـر فـي الـيمن 

 م صنعاء . 2006نوفمبر  22 – 21في الفترة من 



 اركة في اعما  نـدوة بعنوان   دور المرأة القضائـي والقانوني  في اليمن    والتي المش
يوليــــو  30 – 29نظمتهــــا كليــــة الشــــريعة والقــــانون، جامعــــة صــــنعاء فــــي الفتــــرة مــــن 

 م . 2006

  المشاركة في حلقة نقاظ  حو    تدريس مادة القانون الدولي اإلنساني في الجامعات
عثـــة اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب االحمـــر بالتعـــاون مـــع اللجنـــة اليمنيـــة   والتـــي نظمتهـــا ب

   الوطنية لشؤون القانون الدولي االنساني وكلية الحقوق في جامعة عدن من الفترة 
 م . 2006ابري   9 –8 

  المشــاركة بورقــة عمــ  بعنــوان  المبــادل االساســية لحمايــة ضــحايا الحــرب فــي القــانون
يــــة حــــو   حمايــــة ضــــحايا الحــــرب فــــي الشــــريعة الــــدولي االنســــاني  فــــي النــــدوة العلم

 – 24الــيمن مـن الفــترة  –االسـالمية والقـانون الـدولي االنسانــي   المنعــقدة فـي عــدن 
م والتي نظمتها جمعيـة اهـال  االحمـر اليمنـي بالتعـاون مـع اللجنـة  2005ابري   25

 الدولية للصليب االحمر وكلية الحقوق في جامعة عدن. 

 تمــاع اســاتذة الجامعــات حــو  تــدريس القــانون الــدولي اإلنســاني فــي فــي اج المشــاركة
 . 2004نوفمبر  7 – 6الفترة من 

 

 

 التقدير :شهادات  
 حاصلة على شـهادة تقـدير مـن اكاديميـة الشـرطة، كليـة التـدريب والتيهيـ  حاليـا، عـن 

 م . 2006 – 2005في المعهد خال  العام الدراسي  التدريس

 مـن اكاديميـة الشـرطة، كليـة التـدريب والتيهيـ  حاليـا، عـن  حاصلة على شـهادة تقـدير
المشاركة في مجا  الـتدريس في الدورة التخصصية لمسـؤولي العالقات العامــة بـوزارة 

 م . 2005الداخـلية اليـمنية عـام 

  م مـن سـفارة الجمهوريـة اليمنيـة فـي جمهوريـة  2003حاصلة على شـهادة تقـدير عـام
 العلمي في ني  درجة الدكتوراه  مصر العربية عن التفوق

  م مـن سـفارة الجمهوريـة اليمنيـة فـي جمهوريـة  2000حاصلة على شـهادة تقـدير عـام
 الماجستير . مصر العربية عن التفوق العلمي في ني  درجة

 
 



 الدراسات واألبحاث:
 .مؤلف كتاب في القانون الدولي العام 

   .دراسة حو  تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون من منظور حقوقي إنساني 

 .بحث حو  حق األمن والحياة في النظام الدستوري اليمني 
 .)دراسة حو  آلية صنع القرار السياسي في اليمن )دراسة مقارنة 

  نمـوذق للتسـوية السـلمية  –بحث عن التحكيم بين اليمن و إريتريا حو  جزيرة حنـيظ
1995 – 1998. 

  بحـث حــو  التفرقــة بــين المحـارب وغيــر المحــارب ومبــدأ التناسـب فــي القــانون الــدولي
 اإلنساني.

 .) بحث عن القانون الدولي اإلنساني ) ماهيت  ومبادئ  و أشخاص 

 .بحث عن الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 

 .دراسة حو  حقوق اإلنسان في التشريعات والقوانين اليمنية 

 مفــاهيم حقــوق اإلنســان ضــمن منــاهج كليــة الشــريعة و القــانون فــي  بحــث عــن إدمــاق
 جامعة صنعاء.

 .دراسة حو  اإلطار القانوني للجوء في اليمن 

 .بحث عن المركز القانوني لالجئين في اليمن 

  .دراسة حو  حقوق المرأة العاملة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية اليمنية 

 ية للمحاكمة العادلة.بحث حو  الضمانات القانون 

 .  بحث حو  الالجئون في اليمن بعنوان   الواقع والتحديات 

  بحث عن مدى موائمة الحقـوق المدنيـة والسياسـية فـي التشـريع اليمنـي مـع االتفاقيـات
 الدولية.

 
 اللغات:

 اللية العربية . -
 اللية اإلنجليزية.  -

 


