بسم اهلل الرحمن الرحيم
الجمهورية اليمنية
سيـرة ذاتيــة

أولا :البيانات الشخصية:

السم الكامل :د .عبدالحكيم محسن عبداهلل عطروش.
تاريخ الميالد2591/1/12 :م.

محل الميالد :محافظة أبين /زنجبار – الجمهورية اليمنية.

الحالة الجتماعية :متزوج وأب لولد وبنتين.
مكان العمل :كلية الحقوق – جامعة عدن.

تاريخ التعيين2511/9/1 :م.

1
البريد اإللكترونيhakim.atroosh@yahoo.com :

العنوان :مدينة إنماء ،فيال رقم ( ،)21عدن  ،اليمن

العمل الحالي :أستاذ بكلية الحقوق – جامعة عجلون الوطنية ،اعتبا اًر من 1129/1/2م.
رقم الهاتف في العمل0096226466616 :
رقم الهاتف الجوال11521000219121 :

ثاني ا :المؤهالت العلمية:

الدرجة العلمية :دكتوراه.

مجال التخصص :قانون دولي.

التخصص الدقيق :قانون دولي خاص.
تاريخ الحصول على الدرجة2552 :م.

الجهة التي أصدرت الدرجة :كلية الحقوق -جامعة كومينسكي( كومينيوس) براتيسالفا -سلوفاكيا.

لغة الدراسة :اللغة السلوفاكية.

اللغات :العربية  ،السلوفاكية  ،اإلنجليزية ( جيد )  ،التشيكية ( جيد ).
ثالثا :الخبرة التدريسية:

معيد في كلية الحقوق – جامعة عدن ،عام 2511م.
مدرس عام 2512م.

أستاذ مساعد عام 2551م
أستاذ مشارك عام 1112م.
أستاذ عام 1121م.

رابعا :المهام التدريسية في كلية الحقوق جامعة عدن:

أ -بكالوريوس:

 .2تدريس القانون الدولي الخاص لطالب المستوى الرابع.
 .1تدريس أحكام األسرة لطالب المستوى الثاني.

ب -ماجستير:

 -2تدريس األحوال الشخصية ،قسم القانون الخاص.

 -1تدريس مناهج البحث العلمي  ،قسم القانون الخاص.

خامس ا :المهام التدريسية في كلية الحقوق جامعة عجلون الوطنية:

أ -بكالوريوس:

 -2تدريس فقه األحوال الشخصية ،زواج وطالق.
 -1تدريس حقوق اإلنسان.
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 .1تدريس جرائم تكنولوجيا المعلومات.
 .4تدريس الفقه اإلسالمي.

 .9تدريس قانون العقوبات – القسم العام.
 .2تدريس تطبيقات جزائية.
 .0تدريس اإلدارة المحلية.

 .1تدريس تشريعات التجارة اإللكترونية.
 .5تدريس مادة القانون في حياتنا.

ب -ماجستير:

 -2تدريس القانون المدني ( ،دراسة معمقة ) ،قسم القانون.
 -1تدريس مناهج البحث العلمي ،قسم القانون.
 -1تدريس قانون العقوبات( ،دراسة معمقة).

سادس ا  :المهام الوظيفية:

أ -في جامعة عدن:

 .2نائب عميد كلية الحقوق لشئون الطالب عام 2559م – 2552م.
 .1رئيس قسم القانون الخاص عام 2552م2550 -م.

 .1نائب عميد كلية الحقوق لشئون الطالب منذ عام 2550م حتى 2555م.
 .4نائب عميد كلية الحقوق لشئون الطالب منذ عام 1111م وحتى 1110م.

ب -في جامعة عجلون الوطنية:

 -2عميد كلية الحقوق اعتبا اًر من 1122 /5/19م.

 -1قائم بأعمال عميد البحث العلمي والدراسات العليا اعتبا اًر من 1122 /5/19م.

سابع ا :العضوية في اللجان والهيئات العلمية:

أ -في جامعة عدن:

 -2عضو مجلس كلية الحقوق للفترة من 2555 -2559م.

 -1عضو مجلس كلية الحقوق للفترة من 1111م – 1110م
 -1مدير تحرير مجلة القانون الصادرة عن كلية الحقوق -جامعة عدن حتى عام 1115م.
 -4عضو المجلس األكاديمي في جامعة عدن للفترة من 1115 - 1111م.

 -9عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي بعنوان :البيئة والقانون ،كلية الحقوق – جامعة عدن ،اليمن
 -2عضو لجنة التحكيم التشجيعية لجائزة جامعة عدن لعام 1114م.

 -0عضو لجنة الدراسات العليا في مركز المرأة للبحوث والدراسات منذ 1121م.
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ب -في جامعة عجلون الوطنية:
 -2عضو لجنة الدراسات العليا عام 1129م.

 -1عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثالث بعنوان :واقع تفعيل قواعد القانون الدولي في
زمن الحرب والسلم ،كلية الحقوق – جامعة عجلون الوطنية – األردن 1129 /22/19 -14م.

 -1عضو مجلس العمداء اعتبا اًر من 1122 /5/19م.

 -4عضو لجنة التعيين والترقية اعتبا اًر من 1122 /5/19م.

 -9عضو لجنة الخطط الدراسية اعتبا اًر من 1122 /5/19م.
 -2رئيس مجلس كلية الحقوق اعتبا ار من 1122 /21 /9م.

ثامناا  :الخبرة العملية:

 -2محام مترافع أمام المحكمة العليا للجمهورية اليمنية.

 -1محكم في المركز اليمني للتوفيق والتحكيم الجمهورية اليمنية.

تاسع ا :اإلنتاج العلمي:

أ -الكتب :

 .2أحكام تنازع القوانين " في القانون اليمني والقانون المقارن ،منشورات جامعة عدن ،عام 2559م.
 .1أحكام األسرة في قانون األحوال الشخصية ،منشورات جامعة عدن  ،عام 1111م.

 .1دخول واقامة األجانب في الجمهورية اليمنية " (باالشتراك مع الدكتور أحمد زين عيدروس) القاهرة ،عام
2552م.

 .4االختصاص القضائي الدولي للمحاكم اليمنية وتنفيذ األحكام األجنبيةة  ،مركةز عبةادل للد ارسةات والنشةر
 ،صنعاء1121م.

 .9أحكام تنازع القوانين في القانون اليمني والقانون المقارن  ،طبعة معدلة ومزيدة  ،مركز عبادل للدراسات
والنشر  ،صنعاء 1122م.

 .2أحكام القةانون الةدولي الخةاص فةي القةانون اليمنةي والقةانون المقةارن  ،سلسةلة الكتةاب الجةامعي  ،جامعةة
عدن 1122م .

 .0تعدد الزوجات في الشريعة والقانون وأثره على األسرة والمجتمع في اليمن ( ،باالشتراك مع د .عبد علي
الخفاف واألستاذة رضية شمشير)  ،مركز المرأة للبحوث والتدريب  ،جامعة عدن  ،بدون تاريخ).

 .1أحكام األسرة في قانون األحوال الشخصية اليمني ( طبعة معدلة) ،مكتبة الصادق ،صنعاء 1121م.
 .5نظةةام الكوتةةا النسةةائية وامكانيةةة تطبيقةةه فةةي الجمهوريةةة اليمنيةةة( ،باالشةةتراك مةةع د .ناديةةة سةةالم محمةةد ،د.
ألطاف إبراهيم رمضان) ،مركز المرأة للبحوث والتدريب ،جامعة عدن 1121 -1121م.
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 -21القةانون الةدولي الخةةاص فةي المملكةة األردنيةةة الهاشةمية ،تنةازع القةوانين واالختصةاص القضةةائي

الدولي ،عالم الكتاب الحديث ،إربد ،األردن .1120

ب -البحوث المنشورة في المجالت العلمية:

 -2حقوق المرأة بين قانون األحوال الشخصية اليمني رقم  11لسنة 2551م وقانون األسرة رقةم ()2

لعام 2504م  ،المجلة العربية لحقوق اإلنسان ،العدد األول ،تونس2554 ،م.

 -1حق ةةوق المة ةرأة ب ةةين ق ةةانون األحة ةوال الشخص ةةية والشة ةريعة اإلس ةةالمية واالتفاقي ةةات الدولي ةةة ،مجل ةةة

القانون ،الصادرة عن كلية الحقوق -جامعة عدن ،العدد العاشر1111 ،م.

 -1المرأة في قانون الجنسية اليمني  ،منشور في مجلة القانون ،العدد الحادل عشر 1111م.

 -4أحكام المفقود في القانون اليمني  ،منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  ،تصدر
عن كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة الكوفة ،السنة الثانية  ،العدد السادس  ،تشرين

الثاني1121م – ذل الحجة2412هة.

 -9تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية في منازعات االستثمار  ،منشور في مجلة القانون المغربي ،
العدد  ،21لعام 1122م.

 -2تشكيل هيئة التحكيم في قانون التحكيم اليمني  ،منشور في مجلة القانون الصادرة عن
كلية الحقوق – جامعة عدن ،سنة 1122م.

ج -البحوث المقدمة للندوات العلمية والمؤتمرات وورش العمل:

 .2اإلشراف على الرسائل العلمية  ،مقدم إلى ورشة عمل بشأن تقييم الدراسات العليا بكلية الحقوق -جامعة
عدن في مارس 1111م.

 .1شرط التحكيم والقانون الواجب التطبيق في عقود نقل البضائع عبر البحر" مقدم إلى دورة الموانئ والنقةل
البحرل وتسوية منازعاتها ،نظمها المركز اليمني للتوفيق والتحكيم خالل الفترة من 1111/1/21-22م.

 .1عقةد البيةع الةدولي  ،مقةدم للـدورة التدريبيـة التةي نظمهةا المركةز اليمنةي للتوفيةق والتحكةيم حةول :خةدمات
النقل البحرل في إطار اتفاقيات الخدمات لمنظمة التجةارة العالميةة المنعقةدة خةالل الفتةرة مةن  4-1فب اريةر

1111م.

 .4دور كليةةة الحقةةوق – جامعةةة عةةدن فةةي إعةةداد الخريجةةات وامكانيةةة اسةةتيعابهن فةةي مهنةةة المحامةةاة  ،مقةةدم
لورشة عمل حول تأهيل القانونيات لةدعم حركةة حقةوق اإلنسةان  ،نظمهةا منتةدى الشةقائق العربةي لحقةوق
اإلنسان ،صنعاء  ،خالل الفترة من 1111/2/21-22م.
 .9حقةةوق الم ةرأة فةةي قةةانون األح ةوال الشخصةةية  ،مقةةدم للمةةؤتمر العلمةةي حةةول التش ةريعات األردنيةةة والعربيةةة
المتعلقة بحقوق المرأة ،جامعة أربد ،كلية الشريعة والقانون خالل الفترة من  12 -11يوليو 1111م.

 .2الزواج المبكر في قانون األحوال الشخصية اليمني  ،مقدم لورشة عمل حول ظاهرة الزواج المبكر بتاريخ
1111/1/21م نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بتمويل من حكومة الواليات المتحدة األمريكية.
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 .0فةةي مةةدى إدمةةاج مفةةاهيم حقةةوق اإلنسةةان فةةي منةةاهج كليةةات جامعةةة عةةدن  ،مقةةدم لحلقــة النقــاش بعن ةوان
حق ةةوق اإلنس ةةان ف ةةي التعل ةةيم الج ةةامعي  ،نظمته ةةا جامع ةةة ع ةةدن خ ةةالل الفتة ةرة م ةةن  11 -15إبري ةةل ع ةةام

1112م.

 .1تنفي ةةذ أحك ةةام المحكم ةةين ف ةةي منازع ةةات االس ةةتثمار  ،مق ةةدم للنـــدوة العلميـــة " بيئ ةةة ومحفة ةزات االس ةةتثمار "
المنعقدة في رحاب جامعة عدن خالل الفترة من (1110/4/22 -21م).

 .5مكانة المرأة والكوتا فةي التعةديالت الدسةتورية  ،مقةدم للنـدوة العلميـة بشةأن التعةديالت الدسةتورية المنعقةدة
في جامعة عدن  ،نوفمبر 1110م.

 .21حةةق المةرأة فةةي الةةزواج  ،مقةةدم للةةدورة الــدورة التدريبيــة الثالثةةة حةةول حقةةوق اإلنسةةان فةةي العائلةةة
والمجتمع والتي نظمها المعهد الدولي لدراسة اإلسالم في العالم المعاصر اليدن هولنةدا بالتنسةيق مةع
ملتقى المجتمع المدني  ،بتاريخ 1121/1/1م.

 -22تشكيل لجنة التحكيم حسب قانون التحكيم اليمني  ،ندوة الوسائل المثلى لتسوية النزاعات
ودورها في تحسين مناخ األعمال وجذب االستثمار ،المنعقدة في عدن خالل الفترة من -21

 22يناير 1122م.

 .21المركز القانوني لالجئ ( دراسة مقارنة في اتفاقية األمم المتحدة لالجئين والقوانين اليمنية،

مقدمة للندوة العلمية الخاصة بالالجئين المنعقدة خالل الفترة من 1121/21/9-4م المنعقدة

بكلية الحقوق – جامعة عدن.

 -21حقوق المرأة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومقارنتها بقانوني

األحوال الشخصية اليمني واألردني ( باالشتراك مع د .أحمد البطوش ) ،بحث مقدم للمؤتمر

العلمي الثالث بعنوان :واقع تفعيل قواعد القانون الدولي في زمن الحرب والسلم ،المنعقد في
رحاب كلية الحقوق – جامعة عجلون الوطنية – األردن 1129 /22/19 -14م.

 -24المركز القانوني لالجئ ،دراسة في اتفاقية األمم المتحدة لالجئين لسنة 2592م وفي

التشريعين األردني واليمني ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث بعنوان :واقع تفعيل قواعد

القانون الدولي في زمن الحرب والسلم ،المنعقد في رحاب كلية الحقوق – جامعة عجلون

الوطنية – األردن 1129 /22/19 -14م.

عاش ار  :اإلشراف العلمي على رسائل الماجستير:
أ -في مجال األحوال الشخصية:

 -2فس ةةخ ال ةةزواج للعي ةةب ف ةةي الشة ةريعة اإلس ةةالمية والق ةةانون للطال ةةب ع ةةوك مب ةةارك ب ةةن ش ةةحنة س ةةنة
1112م.

 -1أحكام المهر في الشريعة اإلسالمية للطالب :نحيب محمد مثنى الشعيبي ،سنة 1112م.

 -1حق الزوجة في طلب التفريق للضرر ( دراسة مقارنة) للطالبة مها حسن صالح ،سنة 1111م.
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 -4الوصةةية الواجبةةة للطالةةب فةةي الفقةةه اإلسةةالمي والقةةانون الوضةةعي للطالةةب منيةةر قاسةةم الجيالنةةي،
سنة 1119م.

 -9أحكةةام الخلةةع فةةي الش ةريعة اإلسةةالمية وقةةانون األح ةوال الشخصةةية اليمنةةي للطالبةةة منةةى الخضةةر،
سنة 1112م.

 -2طاعةةة الزوجةةة لزوجهةةا فةةي الفقةةه اإلسةةالمي وقةةانون األح ةوال الشخصةةية اليمنةةي للطاليةةة أنيسةةة
عبدالرب قحطان 1111م.

 -0نفقة الزوجة في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية اليمني للطالب جهةاد مهةدل باسةردة،
سنة 1111م.

 -1السفر بالمحضون ورؤيته للطالب عبود راشد عثمان األحمدل ،سنة 1111م.

 -5التعسةةف فةةي اسةةتعمال الحقةةوق الزوجيةةة أثنةةاء الةةزواج للطالةةب عبةةدالحليم عبةةداأ أحمةةد نعمةةان (
دراسة مقارنة)1115 ،م.

ب -في مجال القانون الدولي الخاص:
 -2إثبات الجنسية في القانون اليمني والقانون المقارن للطالب حسن يحيى المنيبارل ،سنة
1111م.

 -1التجنس – دراسة مقارنة بين قانون الجنسية اليمني وقانون الجنسية الجزائرل للطالب
عبدالرحمن عبدالكريم العيشي  ،سنة 1112م.

 -1تنظيم دخول واقامة األجانب في تشريع الجمهورية اليمنية للطالب يحيى صالح يحيى أبو
حاتم ،سنة 1111م.

 -4الزواج المختلط وأثرة على جنسية كل من الزوجين واألبناء في تشريع الجنسية اليمنية،
للطالبة وفاء عبدالفتاح إسماعيل ،سنة 1115م.

 -9فقد الجنسية اليمنية في القانون اليمني (دراسة مقارنة) فضل محمد أحمد الفهد ،سنة 1121م.
 -2تعدد الجنسيات وأثرة على ممارسةة بعةك الحقةوق الخاصةة للطالةب عةواد أحمةد عثمةان القدسةي،

سنة 1121م.

إحدى عشر :العضوية في لجان المناقشة جامعة عدن:

أ -العضوية في لجان المناقشة الداخلية للرسائل العلمية بكلية الحقوق جامعة عدن:
 -2نظرية اإلحالة في القانون الدولي الخاص ( دراسة مقارنة في كل من القانون األردنةي واليمنةي
والمصرل) ،للطالب عبدالجليل عبدالمجيد الزيود ،سنة 1111م.

 -1مشكالت الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب اآللي للطالبة رو از جعفر الخامرل ،سنة 1111م
 -1أحكام فسخ العقد المدني للطالبة فاطمة محمد حسن ببان ،سنة 1111م.
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 -4التنظيم القانوني الستغالل براءة االختراع في القانون اليمني وبعك التشريعات العربية،
للطالب الشفيع جعفر محمد مقبل عام 1114م.

 -9وقف الخصومة في قانون المرافعات اليمني للطالب عصام السماول ،سنة 1119م.
 -2مسائل االختالف في أحكام الميراث للطالب صالح سالم يسلم عام 1112م.

 -0النظام القانوني للوكالة بالعمولة في التشريع اليمني (دراسة مقارنة) للطالبة أنمار عبداأ
سعيد مغارف ،سنة 1110م.

 -0المشكالت القانونية الناجمة عن التعاقد االلكتروني للطالب أحمد شائف أحمد حسين ،سنة
1115م.

 -1الحقوق المشتركة بين الزوجين في الشريعة اإلسالمية والقانون اليمني ،للطالب عادل حسن
الحاج الهيثمي ،سنة 1115م.

 -5الترخيص باستعمال العالمة التجارية في القانون اليمني للطالب نضال محمد علي الحميرل،
سنة 1122م.

 -21غالب عبداأ غالب القعيطي ،تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ( دراسة في
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني ) ،سنة 1122م.

 -22حسين محمد محسن الدياني ،التنظيم القانوني لتداول األوراق المالية فةي الجمهورية
اليمنية( دراسة مقارنة) ،سنة 1121م.

 -21األنكحة المعاصرة بين الحظر واإلباحة  ،بتاريخ 1121/2/11م.

 -21مسؤولية المصرف اإلسالمي في عقد المضاربة ( ،رسالة دكتوراه ) للطالب نضال شيخ
عبيد الدنبوع ،سنة 1124م.

 -24تصرفات المريك مرك الموت في المعامالت الشرعية (رسالة دكتوراه) للطالب
مصطفى أحمد صالح ،سنة 1124م.

ب -العضوية في لجان المناقشة الخارجية للرسائل العلمية:
 -2الطبيعة القانونية لعقد االستثمار النفطي  ،كلية الحقوق – الجامعة الوطنية – تعز.
 -1القةةانون الواجةةب التطبيةةق علةةى عقةةد العمةةل الفةةردل  ،كليةةة الش ةريعة والقةةانون – جامعةةة صةةنعاء،
سمنة 1121م.

 -1حمايةةة المسةةتهلك مةةن االحتكةةار والغةةش بةةين الشةريعة اإلسةةالمية والقةةانون للطالبةةة أحمةةد معةةيك،
كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء ،سنة 1121م.
 -4القروك الربوية ،أثرها والبدائل الشرعية لها للطالب فهد الفقيه ،كلية الشريعة والقانون – جامعة
صنعاء 1122م.
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 -9حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي  ،للطالبة أشواق الذبحاني ،كلية الشريعة والقانون – جامعة
صنعاء ،سنة 1122م.

 -2الوكالةة بالعمولةةة فةي الفقةةه اإلسةالمي والقةةانون اليمنةةي ( د ارسةة مقارنةةة ) للطالةب فةةارس القةةادرل،
كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء 1121م.

 -0تجربة ةةة المصة ةةارف اإلسة ةةالمية فة ةةي الجمهورية ةةة اليمنية ةةة للطالة ةةب خالة ةةد الشة ةةامي ،كلية ةةة الش ة ةريعة
والقانون -جامعة صنعاء ،سنة 1121م.

 -1القةةانون الواجةةب التطبيةةق علةةى عالقةةات عقةةد النقةةل متعةةدد الوسةةائط للطالةةب عبةةدالوهاب السةةادة،
كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء ،سنة 1121م.

 -5حجيةةة الحالةةة الظةةاهرة فةةي إثبةةات الجنسةةية القائمةةة علةةى حةةق الةةدم ورثارهةةا د ارسةةة مقارنةةة،

للطالةةب محمةةد محمةةد علةةي حسةةين بركةةات ،كليةةة الش ةريعة والقةةانون_ جامعةةة صةةنعاء سةةنة

1129م.

العضوية في لجان لمناقشة الداخلية جامعة عجلون الوطنية:
 -21أسباب بطالن حكم التحكةيم فةي القةانون األردنةي ( د ارسةة مقارنةة ) للطالةب خالةد صةاحب عبةد
الجنابي ،جامعة عجلون الوطنية ،بتاريخ .1122 /21 /11

اثنا عشر :الدورات التدريبية والتدريب:
 .2مةةدرب وطنةةي فةةي ورشةةة العمةةل بشةةأن رفةةع مسةةتوى وعةةي المةرأة والرجةةل والشةةباب بحقةةوق المةرأة ،
نظمها اتحاد نساء اليمن فرع عدن1111/1/11 -11 ،م.

 .1مةةدرب وطنةةي فةةي ورشةةة العمةةل التدريبيةةة حةةول نشةةر الةةوعي القةةانوني للمةرأة  ،نظمهةةا إتحةةاد نسةةاء
اليمن فرع أبين خالل الفترة من  15-11سبتمبر 1111م.

 .1الةةدورة التدريبي ةةة حةةول الالجئ ةةين ،تحةةت إشة ةراف المفوضةةية الس ةةامية لشةةئون الالجئ ةةين فةةرع ع ةةدن
والمجلس الدانمركي لالجئين ،عدن 1115 /22/21 -5م.

 .4الةةدورة التدريبيةةة بش ةةأن تةةدريب المةةدربين  ،تح ةةث المفوضةةية السةةامية لش ةةئون الالجئةةين والمجل ةةس
الدانمركي لالجئين/2-1 ،يناير 1121م.

 .9مةةدرب وطنةةي فةةي ورشةةة عمةةل خاصةةة باالتفاقيةةة الدوليةةة لحقةةوق الطفةةل والبرتوكةةولين االختيةةاريين
الملحقين بها  ،نظمتها و ازرة العدل اليمنية ،عدن من  21 - 22مايو 1121م.

د .عبدالحكيم محسن عطروش

كلية الحقوق – جامعة عجلون الوطنية
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