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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولـــة  

 مبارك بن نصار بن حباب الهاجري :االســم بالكامـــل  

 م4691قطر  –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 .قاضي محكمة التمييز  - :الوظيفة الحاليــة 
 .الدراسات القانونية والقضائية مدير مركز  -

 رئيس محكمة االستئناف  - :الوظائف السابقــة  
 

 .ماجستير في القانون الدستوري+ ليسانس حقوق  - :المؤهالت  العلمية  
 .دكتوراه  -
 

ضمانات تطبيق قواعد القانون الدستوري في ضوء  :المؤلفات 
 .أحكام دستور قطر

 

-  :البحوث 
 -
 

 يإنجليز+ عربي   :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 60704: ب .قطر ، ص –الدوحة 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 مفتاح ثامر مفتاح البادي :االســم بالكامـــل  

 م4/4/4618: الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 وزارة العدل –مدير إدارة قضايا الدولة  :الوظيفة الحاليــة 
 

 محامي بقضايا الدولة  - :الوظائف السابقــة  
 

 حـقوقليسانس   - :المؤهالت  العلمية  
 

خبرة وممارسة قانونية في المنازعات المدنية والعقود  :المؤلفات 
 .اإلدارية

-  :البحوث 
 -
 

 اإلنجليزيـة –ة ـــالعربي  - :اللغــات 
 -

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 647: ب .دولة قطر ص –وزارة العدل 
 :البريد اإللكتروني 

 
MufthAIBadi@hotmail.com 

 

mailto:MufthAIBadi@hotmail.com
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 لــة قطــردو :اســم الدولـــة  

 ناصر محمد ناصر الحميدي :االســم بالكامـــل  

 4/4/4618قطر  :مكان وتاريخ الميالد  

 استشاري قانوني :الوظيفة الحاليــة 
 

 قاضي :الوظائف السابقــة  
 

 جامعة القاهرة –ليسانس حقوق  :المؤهالت  العلمية  
 

 خبير بالفتوي والعقود :مجال التخصص 
 

 ..................... :البحوث 

 يإنجليز - :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 1091: ب .قطر ، ص –الدوحة 
1889696 
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 استبيــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 حسن جابر عبد هللا السليطي :االســم بالكامـــل  

 4617قطر  :اريخ الميالد  مكان وت

 خبير قانوني بوزارة العدل بدولة قطر :الوظيفة الحاليــة 
 

 .رئيس قسم العقود  :الوظائف السابقــة  
 

 ليسانس في الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

 ...................... :المؤلفات 
 

 ..................... :البحوث 
 

 .................... :اللغــات 
 

 :العنوان 
 
 

 647: ب.وزارة العدل ، ص –الدوحة 
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 استبيـــان 

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــــ

 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 نجاة مهدي محمد علي الخلف :االســم بالكامـــل  

  م4616 –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 .مدير إدارة االتفاقيات والتعاون الدولي - :ــة الوظيفة الحالي
 

 . والعقود بوزارة رئيس قسم الفتوى  - :الوظائف السابقــة  
 . رئيس قسم القانون الدولي واالتفاقيات الدولية -
 .خبيرة قانونية بإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل -

 حقـوق ليسانس   :المؤهالت  العلمية  
 

المشاركة في إعداد مجموعة المبادئ القانونية التي  :المؤلفـات 
 4684من  اتوالتشريع فتاوى إدارة الفتوىتضمنتها 

 .4661إلى أواخر 

 .................... :البحـــوث 
 

 العربيــــة :اللغــات 
 

 647: ب.وزارة العدل ص –الدوحة  –دولة قطر  - :العنوان  

 1812487 - 746: ب.ص
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 ــاناستبيـ
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولـــة  

 مريم يوسف عرب :االســم بالكامـــل  

 4691 -قطر  –الدوحة   :مكان وتاريخ الميالد  

 خبيرة قانونية :الوظيفة الحاليــة 
 

 رئيس قسم الجريدة الرسمية :الوظائف السابقــة  
 سم القانون الدولي واالتفاقيات الدوليةرئيس ق

 

 اإلجازة في الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

 قانون خاص :مجال التخصص 
 

 .................. :المؤلفات 
 

آثار الطالق وفقاً لوثيقة سقط المعايير الدولية لحماية  :البحوث 
 المرأة والطفل

لتعاون دول مجلس ا)الوسائل البديلة لحل المنازعات 
 (الخليجية

 (االتفاق الجنائي)
هيئة المنازعات في مجلس التعاون لدول الخليج )

 (العربية
 

 االنجليزية -العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 647: ب .قطر ، ص –الدوحة 
1812487 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــــ
 

 دولــة قطــر :ــة  اســم الدولـ

 نبيل أحمد عبد اللطيف المسلماني :االســم بالكامـــل  

 21/6/4670 –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 .والتعاون الدولي مساعد مدير إدارة االتفاقيات الدولية :الوظيفة الحاليــة 
 

 رئيس المكتب الفني - :الوظائف السابقــة  
 ةرئيس قسم العالقات الدولي -

 خيبر قانوني بإدارة الفتوى والعقود -
 

 بكالوريوس شريعة وقانون :المؤهالت  العلمية  
 

 ..................... :البحوث والدراسات 
 

 اللغة العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 ة ـــــــالدوح
 1864222 – 1892649: فاكس

006711891707 
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 استبيـــان
 ل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاءدليـ

 ــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــة  

 صالح محمد شريف صالح  :االســم بالكامـــل  

 م29/8/4671 –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 مساعد مدير إدارة قضايا الدولة :الوظيفة الحاليــة 
 

 رئيس قسم االستئناف :الوظائف السابقــة  
 

 شريعة وقانون سبكالوريو :المؤهالت  العلمية  

 .................... :البحوث 
 

 االنجليزية -العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 9499: ب .قطر ، ص –الدوحة 
 1812914جوال /  1124801

 



 212 

 
 استبيــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ولــــة  اســم الد

 محمود محمد حسن المرزوقي :االســم بالكامـــل  

 21/4/4680الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

  االستئناف في إدارة قضايا الدولةرئيس قسم  :الوظيفة الحاليــة 
 

 محامي دولة :الوظائف السابقــة  
 

 في القانون  سبكالوريو :المؤهالت  العلمية  
 

 قانــــون :مجال التخصص 

 .…………………… :المؤلفات 
 

 جرائم الحاسب اآللي :البحـــوث 
 

 العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 :تليفون 

 80190: ب.قطر ص –الدوحة 
 0067111444922: الجوال
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولـــة  

 يوسف عبد هللا ناصر الناصر :االســم بالكامـــل  

 28/8/4699الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 مدنية الكبرىرئيس قسم القضايا ال :الوظيفة الحاليــة 
 

 رئيس قسم القضايا المدنية الصغرى :الوظائف السابقــة  
 

 دبلوم القانون العام+ ليسانس حقوق  :المؤهالت  العلمية  
 

 :مجال التخصص 
 

 قانــــــــــون

 .بطالن اإلجراءات الجنائية  - : والدراسات البحوث
 .الحبس والقبض  -
 .التحقيق والتفتيش والقبض  -
 

 واللغة االنجليزية –اللغة العربية  :لغــات ال
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

1812412 – 1882129  
 1692291: فاكس
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــ

 

 دولــة قطــر :اســم الدولـــة  

 ناصر محمد عيسى فارس الكعبي :االســم بالكامـــل  

 م4611قطر  –الدوحة  :يخ الميالد  مكان وتار
 

إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل  –مستشار قانوني  :الوظيفة الحاليــة 
 القطرية

 وزارة التربية والتعليم القطرية –مدرس  :الوظائف السابقــة  
 

  4689ليسانس حقوق  :المؤهالت  العلمية  
 

 :مجال التخصص 
 

 قانونال

 ..................... :المؤلفات 
 

 ..................... :البحوث 
 

 اللغة العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

إدارة قضايا  –قطر وزارة العدل القطرية   –الدوحة 
 الدولة
 11129011: جوال
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 قطــردولــة  :ةاســم الدولــ

 محمد على الهاجري :االســم بالكامـــل  

 4674 –قطر  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني :الوظيفة الحاليــة 
 

 محامى دولة أول :الوظائف السابقــة  
 

 ليسانس حقوق :المؤهالت  العلمية  
 

 ................... :البحوث 
 

 االنجليزية -العربية  :اللغــات 
 

 :عنوان ال
 فاكس/ تليفون 

 647: ب.قطر ص –الدوحة 
 18142421: ت
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 استبيــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 أحمد عبد هللا محمد صالح :االســم بالكامـــل  

 1/7/4696 –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني :ـة الوظيفة الحاليـ
 

 .رئيس قسم الجريدة الرسمية - :الوظائف السابقــة  
 .رئيس قسم العالقات الدولية -
 

 .ليسانس حقوق من جامعة القاهرة :المؤهالت  العلمية  
 

 ........................ :البحوث والدراسات
 

 العربيــــة :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 

 قطر –الدوحة 
 1871494: جوال  – 1812161
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 استبيــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 ناصر جابر محمد لبده :االســم بالكامـــل  

 4670 –قطر  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني :الوظيفة الحاليــة 
 

 يس قسم الدعوى التأديبيةرئ :الوظائف السابقــة  
 

 قانون  سبكالوريو :المؤهالت  العلمية  
 

 ...................... :مجال التخصص 
 

 ..………………… :المؤلفات 
 

المبادئ القانونية التي قررتها إدارة الفتوى والعقود  :البحـــوث 
-4669بمثابة المساءلة التأديبية للمحامين اعتباراً 

2001. 

 العربية االنجليزية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 :فاكس/ تليفون

1812168 
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 استبيــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 محمد جابر العذبه :االســم بالكامـــل  

 4696 –قطر  :مكان وتاريخ الميالد  

 ونيخبير قان :الوظيفة الحاليــة 
 

 وزارة العدل –رئيس قسم الترجمة والجريدة الرسمية  :الوظائف السابقــة  
 

 قانون وشريعة  سبكالوريو :المؤهالت  العلمية  
 

 قانون :مجال التخصص 

 .…………………… :المؤلفات 
 

 ....................... :البحـــوث 

 .العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 :تليفون 

006711812167 - 006711892649 
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 استبيــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 حسن عطية هللا محمد أحمد. د :االســم بالكامـــل  

 4619 –السودان  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني :الوظيفة الحاليــة 
 

 .السودان –عميد كلية الشرطة   - :ة  الوظائف السابقــ
 عميد معهد تدريب ضباط الشرطة باإلنابة  -
 

 4678  -دكتوراه في القانون الدولي  :المؤهالت  العلمية  
 

 –مقاالت في الصحف  –مقاالت علمية  –كتاب   - :البحوث والدراسات 
 .دراسات قانونية

 .السيادة على الموارد الطبيعية  -
 .ار األجنبي ماله وما عليهاالستثم  -

 العربية واإلنجليزية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 

 647: ب .وزارة العدل ص –دولة قطر 
 1827689: جوال
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 استبيــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 عبد الكريم النجيدي علي. د :االســم بالكامـــل  

 .4/7/4619جمهورية العراق في  :مكان وتاريخ الميالد  

 .خبير قانوني بمكتب وكيل وزارة العدل بدولة قطر :الوظيفة الحاليــة 
 

 –وزارة العدل  –مستشار في مجلس شورى الدولة  :الوظائف السابقــة  
 .جمهورية العراق

 

 .قانون جنائي –فرنسا  –ن دكتوراه قانو :المؤهالت  العلمية  
 

الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين في إطار المجلس  - :البحوث والدراسات 
 .األوروبي

الجريمة اإلرهابية ومكافحتها في إطار المجلس    -
 (.دراسة مقارنة)األوروبي والجامعة العربية 

في قوانين واتفاقيات تسليم " الرعوية " مفهوم   -
 .بية واألوربيةالمجرمين العر

 

 .الفرنسية –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 

 قطر –الدوحة 
 647: ب .ص

1812209 - 181167 
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 استبيـــان 
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 محمد ماجد محمود أحمد. د :االســم بالكامـــل  

 مصر – 4612مارس  2القاهرة  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني بوزارة العدل القطرية :الوظيفة الحاليــة 
 

 .نائب رئيس مجلس الدولة المصري –مستشار  :الوظائف السابقــة  
 

 .دكتوراه في القانون الدولي  - :المؤهالت  العلمية  
 .الدولي ماجستير في القانون العام والقانون  -
 

 .67كتاب في المناقصات والمزايدات الدولية سنة   - :والدراساتالبحوث 
بحث في التحكيم في العقود اإلدارية في مؤتمر   -

 .الكويت األول للتحكيم
 .كتاب في التحكيم في بيئة الكترونية  -
بحث في القوانين الرياضية الحديثة في قطر   -

 .وغيرها من البحوث
 

 .الفرنسية –االنجليزية  –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل –قطر  –الدوحة 
1812188 - 9879821 
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 استبيــان 
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 محمد عبد المحسن كاظم الخفاجي :االســم بالكامـــل  

 4616بغداد  :ان وتاريخ الميالد  مك

 خبير قانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية :الوظيفة الحاليــة 
 

 (العراق )   قاضي محكمة االستئناف  :الوظائف السابقــة  
 

 ماجستير في القانون الجنائي :المؤهالت  العلمية  
 

 قانون :مجال التخصص 
 

  :المؤلفات 
 

الحصانة " مسؤولية الجزائية عن الخطأ القضائي ال :البحوث 
الجزائية من القانون الجنائي في التشريع العراقي 

نظرة الشريعة اإلسالمية إلى المسؤولية " والمقارن 
 .فكرة الخطأ وعالقتها بالمسؤولية الجزائية" الجزائية 

 

 .إنجليزي /  فرنسي / عربي  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 

 21644: ب .قطر ص –الدوحة 
1694408    
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 استبيــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 لطفي بن عبد المجيد القداح :االســم بالكامـــل  

 م49/42/4672 –تونس  –القيروان  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير ترجمة قانونية :ـة الوظيفة الحاليـ
 

أستاذ مساعد في كلية القانون ومحامي لدى المحاكم  :الوظائف السابقــة  
 .التونسية

 

 –ماجستير في القانون من كلية الحقوق ببربنيون  :المؤهالت  العلمية  
 .اختصاص قانون تجاري دولي: دولة فرنسا 

 

عنوان حماية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير تحت*   :المؤلفات 
 .الطرق الضعيفة في العقود الدولية التجارية

التعليق على قانون : مقالة قانونية تحت عنوان* 
 .النسب في تونس

 

: االن بصدد بحث أطروحة الدكتوراه تحت عنوان :البحوث 
النسب دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والتشريع 

 .اإلسالمي

 .متوسط في اللغة اإلنجليزيةالعربية والفرنسية و :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

 وزارة العدل –إدارة الفتوى والعقود 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 جمال محمد إبراهيم البلقاسي :االســم بالكامـــل  

  24/1/4674محافظة الدقهلية  :مكان وتاريخ الميالد  

 .خبير قانوني بوزارة العدل بدولة قطر - :الوظيفة الحاليــة 
 .وكيل مجلس الدولة المصري -

 

 ....................... :الوظائف السابقــة  
 

 .ليسانس حقوق  - :المؤهالت  العلمية  
 .ماجستير في القانون  -
 

 ........................ :والدراساتالبحوث 
 

 .االنجليزية –العربية  :ت اللغــا
 

 :العنوان 
 

 فاكس/ تليفون 

مجمع حدائق فلورانس السلطة الجديدة : في قطر
 .الدوحة –العسيري 

 9111424: في قطر
 0424060161: في مصر
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 أحمد شحاتة محمود أحمد :ـل  االســم بالكامــ

 40/2/4690 –جمهورية مصر العربية  :مكان وتاريخ الميالد  

خبير قانوني بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل   - :الوظيفة الحاليــة 
 (.قطر)

 .وكيل هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية  -
 

جامعة األزهر  –ون معيد بكلية الشريعة والقان :الوظائف السابقــة  
 (.القاهرة)
 

جامعة األزهر  –ليسانس الشريعة والقانون بالقاهرة  :المؤهالت  العلمية  
 .4681سنة 

 

 ........................ :والدراساتالبحوث 
 

 .االنجليزية –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

ال رقم مجمع الدوحة السكني في –الدفنة   –الدوحة 
(19) 

 1219048: تليفون
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 خالد السيد محمد سالم :االســم بالكامـــل  

 "الزقازيق " مصر  – 42/40/4674 :مكان وتاريخ الميالد  

 .ة العدل بقطرخبير قانوني بوزار - :الوظيفة الحاليــة 
 .نائب رئيس مجلس الدولة بمصر -

 

 ........................... :الوظائف السابقــة  
 

 ليسانس الحقوق  - :المؤهالت  العلمية  
 .ماجستير القانون العام  -
 

 ........................ :والدراساتالبحوث 
 

 .االنجليزية –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ ن تليفو

 .مجمع فلورانس خلف نادي العربي –السلطة الجديدة 
9980161 - 7292990 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــ

 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 حمد محمود عبد الجابر حمودي :االســم بالكامـــل  

 .49/2/4611 –( الجالويهسوهاج )ية لعربجمهورية مصر ا :مكان وتاريخ الميالد  

 (.قطر)خبير قانوني بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل   - :الوظيفة الحاليــة 
 .مستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر  -

 .وكيل هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية :الوظائف السابقــة  
 

 4677مايو  – ليسانس الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

 ........................ :والدراساتالبحوث 
 

 االنجليزية –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 0424061701: عبد الفتاح سالم ت 1ع سوهاج ش .م.ج
 ( 80)مجمع الدوحة السكني فيال  –الدفنة  –الدوحة 

1214624  
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 استبيـــان
 فى الفقـه والقضــاءدليـل الخبـراء العرب 
 ــــ

 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 نهلة عصام الدين السيد محمد خير :االســم بالكامـــل  

 4/1/4671السودان  –الخرطوم  :مكان وتاريخ الميالد  

 .وخبير ترجمة بوزارة العدل القطرية –خبير قانوني  :الوظيفة الحاليــة 
 

احثة قانونية برئاسة جمهورية السودان معهد ب  - :الوظائف السابقــة  
 .التدريب واإلصالح القانوني

 .مترجمة متعاونة مع وحدة الترجمة والتعريب  -

 .4669بكالوريوس القانون  - :المؤهالت  العلمية  
 .2006ماجستير الترجمة  -

 2009ماجستير القانون  -

 .2009دبلوم عالي الترجمة  -

 .مسجلة لنيل الدكتوراه -

 .بحث بعنوان اإلثراء بدون سبب مشروع  - :والدراساتالبحوث 
 .معهد التدريب واإلصالح القانوني  -
في  االختراعبحث بعنوان الحماية الدولية لبراءة   -

 .تربس اتفاقيةظل 
بحث بعنوان ترخيص براءة االختراع للتقنيات   -

 (.تحت اإلعداد لنيل درجة الدكتوراه)الضرورية 
 

 .االنجليزية –ية العرب :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل –قطر  –الدوحة 
 006711949700 - 647: ب.ص
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 إيهاب فتوح عبد القادر سالمة :االســم بالكامـــل  

 27/44/4670 –جمهورية مصر العربية  :  مكان وتاريخ الميالد

 (.قطر)خبير قانوني بوزارة العدل   - :الوظيفة الحاليــة 
 .نائب رئيس مجلس الدولة بمصر  -

 

 .رئيس المحكمة التأديبية*   :الوظائف السابقــة  
 .رئيس هيئة مفوضي الدولة*  
 .المحاكم اإلدارية والقضاء اإلداري*  

 

 .ماجستير في القانون :ة  المؤهالت  العلمي
 

بين " دراسة مقارنة " بحث عن ديوان المظالم  - :والدراساتالبحوث 
 .مجلس الدولة المصري وديوان المظالم

 (.سلطة اإلدارة)بحث في تعديل العقود اإلدارية  -
 

 .االنجليزية –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

1197017 
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 استبيـــان
 الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاءدليـل 

 ــــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 تهامي سيد محمد عمر :االســم بالكامـــل  

 20/44/4618 –جمهورية مصر العربية  -قنا  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني    :الوظيفة الحاليــة 
 

 .الدولة نائب رئيس هيئة قضايا :الوظائف السابقــة  
 

 ليسانس الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

 ........................ :والدراساتالبحوث 
 

 العربيــــــــــة :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 41شارع موسى بن نصير منطقة  –الدوحة الجديدة 
 (9)عمارة 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 محمد عزيز محمد عبد العليم :االســم بالكامـــل  

 48/6/4670 –جمهورية مصر العربية  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني بوزارة العدل بدولة قطر :الوظيفة الحاليــة 
 

 .رئيس محكمة بجمهورية مصر العربية :الوظائف السابقــة  
 

 ليسانس الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

 ........................ :والدراساتالبحوث 
 

 العربيــــــــــة :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 الغرافـــة
 9218411: ت
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 جميل عبد هللا الجابر الرءوفعبد  :م بالكامـــل  االســ

 2/9/4617 –الجنسية أردنية  –القدس  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني بوزارة العدل القطرية   :الوظيفة الحاليــة 
 

 .باحث قانوني أول في المناقصات*   :الوظائف السابقــة  
 .رئيس قسم متابعة مشاريع الدولة*  
 .راجع ومدقق حساباتم*  
 .محاضر غير متفرغ في الكليات والمعاهد*  

 

 ليسانس في الحقوق –دكتوراه الدولة في القانون *   :المؤهالت  العلمية  
 .ماجستير في الرقابة المالية والقانونية*  
 .دبلوم في العلوم الجنائية*  

 

 :لصاحب السيرة مؤلفات قانونية ورقابية :والدراساتالبحوث 
 .الوجيز في عقود التنمية التقنية -4
 .ضمانات المشاريع اإلنشائية -2

النظرية العامة في إجراءات المناقصات  -9
 .والعقود

الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية  -1
 .النظرية

 .دراسات قانونية في هيئات الرقابة العليا -1

دراسة " ة دور رقابة ديوان المحاسب -9
 "مقارنة

  صدرت عدة دراسات في مجالت قطرية -7
مجلة العمل  –مجلة الصناعة والتجارة : منها

  ومجلة الخدمة المدنية –
 

 االنجليزية -العربيــــة  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 قطر ، وزارة العدل  –الدوحة 
 647/1110729: ب.ص

 1876260: منزل –فاكس  – 1812109: مكتب
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 استبيــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :اســم الدولــــة  

 جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت :االســم بالكامـــل  

 ع.م.سوهاج ج –طهطا  28/40/4619 :مكان وتاريخ الميالد  

 ة قطرخبير قانوني  بوزارة العدل بدول :الوظيفة الحاليــة 
 

 نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية :الوظائف السابقــة  
 

 ليسانس حقوق بجامعة اإلسكندرية :المؤهالت  العلمية  
 

 ونــــــــــالقان :مجال التخصص 
 

  :المؤلفات 
 

  :البحوث 
 

 ةـــــاللغة العربي :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 

 قطر –قضايا الدولة  إدارة –وزارة العدل 
 1812472/ ت 

 1107746/ جوال 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 عبد الناصر على عثمان حسين :االســم بالكامـــل  

 4/2/4671جمهورية مصر العربية  –محافظة أسوان  :مكان وتاريخ الميالد  

مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة بجمهورية   - :الوظيفة الحاليــة 
 .مصر العربية

وزارة  –معار كخبير قانوني بإدارة قضايا الدولة   -
 .دولة قطر –العدل 

محامي حر مقيد بنقابة المحامين المصرية في *   :الوظائف السابقــة  
 .2002وحتى عام  4661الفترة من عام 

ية الحقوق جامعة حلوان العام الجامعة محاضر بكل*  
2007 - 2008. 

محاضر بدورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي *  
لحقوق اإلنسان بجمهورية مصر العربية خالل 

 ..2008وحتى عام  2009الفترة من عام 

 4661ليسانس في الحقوق من جامعة أسيوط عام *   :المؤهالت  العلمية  
عليا في العلوم اإلدارية والقانون دبلوم الدراسات ال*  

جامعة القاهرة عام  –اإلداري من كلية الحقوق 
4668. 

دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية *  
 .4666الحقوق جامعة القاهرة عام 

قانون  –قانون إداري )دكتوراه في القانون العام *  
جامعة القاهرة عام  –من كلية الحقوق ( دستوري
2009. 

والية القضاء اإلداري في ضوء المبادئ الدستورية  -4 :والدراساتالبحوث 
رسالة دكتوراه قدمت لكلية الحقوق جامعة القاهرة 

 .2009عام 
استقالل القضاء دراسة مقارنة الطبعتين األولى   -2

 2007القاهرة  –دار النهضة العربية  –والثانية 
– 2008. 

والحريات ألقيت  محاضرات في مجال الحقوق  -9
ضمن دورات برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 .2008ومنشورة ضمن دورية البرنامج عام 

 االنجليزية -العربيــــة  :اللغــات 
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 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 –الملك فيصل  –الجيزة  –جمهورية مصر العربية *  
 –ش طايل أحمد جبر  4 -شارع الملكة نازلي

 .اشرالدور الع
 .إدارة قضايا الدولة –وزارة العدل  –دولة قطر *  
 647: ب.ص

 006711798714 – 0020424067240: جوال
 0020297290119: منزل

DR-abdelnaseer@live.com. 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 مي عبد العظيم التيجاني أبو قصيصة :االســم بالكامـــل  

 4/7/4699السودان  –الخرطوم  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني :الوظيفة الحاليــة 
 

 :في السودان :الوظائف السابقــة  
وزارة العدل " مستشار قانوني بديوان النائب العام   -

 ".حاليا 
 :في سلطنة عمان -
 .صفا للتجارةمستشار قانوني بمؤسسة ال  -4
 .أخصائي قانوني في وزارة الخدمة المدنية  -2
 .خبير قانوني بوزارة السياحة  -9

 (.دبلوم عالي)فوق الجامعية  :المؤهالت  العلمية  
 

بحوث غير منشورة في التحكيم في المعامالت  - :والدراساتالبحوث 
 .التجارية

ة بحوث غير منشورة في العالمات التجارية وبراء  - -
 .االختراع

 االنجليزية -العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل –دولة قطر 
 1994866: ـ ت 647: ب.ص
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 يحي عبد العزيز شيحا :االســم بالكامـــل  

 28/4/4694 –القاهرة  :وتاريخ الميالد  مكان 

 –وزارة العدل  –خبير قانوني بإدارة قضايا الدولة  :الوظيفة الحاليــة 
 .بالدوحة

 

جمهورية مصر  –نائب رئيس هيئة قضايا الدولة  :الوظائف السابقــة  
 .العربية

 .4682جامعة القاهرة  –ليسانس الحقوق  :المؤهالت  العلمية  
 

 ............................. :والدراسات البحوث
 

 االنجليزية -العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 الدوحة –الغرافة 
1812426 
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 استبيـــان
 الفقـه والقضــاء فيدليـل الخبـراء العرب 
 ـــــ

 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 د نادرمحمد محمود أحم :االســم بالكامـــل  

 49/6/4697 –القاهرة  :مكان وتاريخ الميالد  

 .خبير قانوني بإدارة التوثيق بوزارة العدل :الوظيفة الحاليــة 
 

 .مستشار مساعد مجلس الدولة بالقاهرة :الوظائف السابقــة  
 

 .ماجستير في القانون - :المؤهالت  العلمية  
 .بكالوريوس في القانون -
 

 .دراسات عليا في العلوم اإلدارية والشريعة اإلسالمية.. :والدراساتالبحوث 
 

 "متوسط " االنجليزية  –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 " 9فيال " الدفنة  –مجمع الدوحة 
1446191 - 1449991 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــرري الجنسية ومقيم في مص :ةاســم الدولــ

 فرج محمد البوشي محمد عبد هللا :االســم بالكامـــل  

 49/42/4697مصر  –محافظة الجيزة  :مكان وتاريخ الميالد  

 جامعة حلوان  –أستاذ مشارك كلية الحقوق  :الوظيفة الحاليــة 
 مركز الدراسات القانونية والقضائية –خبير قانوني 

 

 جامعة حلوان –أستاذ مساعد كلية الحقوق  :ئف السابقــة  الوظا
 

 فرنسا –جامعة بورجوني  –دكتوراه في القانون  :المؤهالت  العلمية  
 

 "فلسفة قانون وتاريخه " قانون خاص  :مجال التخصص 
 

 مبدأ المساواة أمام القانون دراسة فلسفة وتاريخه - :المؤلفات 
 فلسفة  -

 

 دراسة مقارنة –من نفسه  نساناإلحماية  - :البحوث 
 .في وراثة العرشدور المرأة الفرعونية ....... نظرة  -

 .المبادئ األساسية للوظيفة العامة في مصر الفرعونية -

 .مفهوم حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني -

 واالنجليزية الفرنسية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 006711694408: فاكس
11929901 - 11812144 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 عماد نصر عريبي :االســم بالكامـــل  

 21/9/4699 :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني :الوظيفة الحاليــة 
 

 full professor( د.أ)أستاذ تعليم عال  :الوظائف السابقــة  

 

 / .....تأهيل جامعي/ دكتوراه فرنسا :المؤهالت  العلمية  
 

 القانون الخاص وعلوم اإلجرام :مجال التخصص 
 

 قانون الشركات التجارية/ قانون األموال  - :المؤلفات 
النظرية العامة / قانون التسجيل العقاري  -

 .لاللتزامات

بصدد )فيذ الجبري الخيارين الفسخ والتن/ اإلقالة :البحوث 
 (.اإلعداد

 

 والفرنسية العربية واالنجليزية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل –مركز الدراسات القانونية والقضائية 
 11694408: ف  – 11812142: ت
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 ــردولــة قط :ةاســم الدولــ

 محمد عبد المحسن الخفاجي :االســم بالكامـــل  

 41/40/4671جمهورية مصر العربية  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني  :الوظيفة الحاليــة 
 

مستشار في مجلس شورى  –قاض في المحاكم العراقية  :الوظائف السابقــة  
 اقجمهورية العر –مدير عام في وزارة العدل  –الدولة 

 

 ماجستير في القانون الجنائي - :المؤهالت  العلمية  
 فرنسا –خريج المدرسة الوطنية للقضاء  -

 بغداد  –خريج المعهد القضائي  -
 

الصياغة  –دراسات القانون الجنائي  –القضاء الجنائي    :مجال التخصص 
 .التشريعية

 

 4662 –المسؤولية الجنائية عن الخطأ القضائي  :المؤلفات 
 وعة دراسات ومقاالتمجم

 

---------------------  :البحوث 
 

 الفرنسية –العربية  :اللغات 

 :العنوان 
 : تليفون
 :فاكس 

: ب.دولة قطر ص/ مركز الدراسات القانونية والقضائية
 (00671) 1127791: تليفون – 21771

11694408 (00671) 
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 استبيـــان
 قضــاءدليـل الخبـراء العرب فى الفقـه وال

 ـــــ
 

 السودان :ةاســم الدولــ

 مبارك محمد عثمان عبد الرحمن :االســم بالكامـــل  

 م4694السودان  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني  :الوظيفة الحاليــة 
 

 مستشار قانوني :الوظائف السابقــة  

 

 ليسانس في القانون :المؤهالت  العلمية  
 

 انــــونق :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

---------------------  :البحوث 
 

 االنجليزية -العربية  :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 دولة قطر –وزارة العدل 
 11891129: فاكس – 11812271: ت
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةدولــاســم ال

 نصر رمضان علي محمد علي/ المستشار :االســم بالكامـــل  

 9/44/4691جمهورية مصر العربية  :مكان وتاريخ الميالد  

نائب رئيس  –خبير قانوني بوزارة العدل بدولة قطر  :الوظيفة الحاليــة 
 مجلس الدولة المصري

 

---------------  :الوظائف السابقــة  
 

 ماجستير في القانون العام :المؤهالت  العلمية  
 

 القانون العام واإلداري والدستوري :مجال التخصص 
 

-----------------  :المؤلفات 
 

-----------------  :البحوث 

 العربية واالنجليزية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل –دولة قطر 
0020417799424 - 0067199610992 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 عيد مرعي محمد خلف هللا :االســم بالكامـــل  

 41/40/4671جمهورية مصر العربية  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني بوزارة العدل :الوظيفة الحاليــة 
 

 وكيل مجلس الدولة المصري :ف السابقــة  الوظائ

 

 ماجستير في القانون :المؤهالت  العلمية  
 

 القضاء اإلداري :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

---------------------  :البحوث 
 

--------------------  :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 ألندلسمجمع حدائق ا/ الدفنه
77916971 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 أكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني. د :االســم بالكامـــل  

 4611بغداد  :مكان وتاريخ الميالد  

الدولي بوزارة  التعاونخبير قانوني بإدارة االتفاقيات و :الوظيفة الحاليــة 
 .العدل

 .خبير قانوني وزارة الداخلية اليمن - :الوظائف السابقــة  
 .تدريس في العراق واألردن واليمن والبحرين -

 

 .دكتوراه علم اإلجرام من جامعة بغداد - :المؤهالت  العلمية  
ماجستير سياسة جنائية واجتماعية من المملكة  -

 .المتحدة

 .دادبكالوريوس قانون من جامعة بغ -

 .بكالوريوس إعالم من جامعة بغداد -

كليزي الجامعة المستنصرية بكالوريوس أدب إن -
 .بغداد

 القانون الجنائي - :مجال التخصص 
 العلوم األمنية واالجتماعية -

القانون الدولي واالتفاقيات والتعاون الجنائي  -
 .الدولي

 

 .أجزاء 1موسوعة علم الجريمة  -4 :المؤلفات 
 .لوطن العربياتجاهات الجريمة في ا -2

 .الجرائم االلكترونية -9

 .جرائم االتجار بالبشر -1

 .تعزيز قدرات مكافحة اإلرهاب -1

 .التعاون الجنائي الدولي -9

بحثا لندوات ومؤتمرات عربية في  10أكثر من  :البحوث 
مختلف المجاالت القانونية واألمنية واالجتماعية وأكثر 

 . مقالة في المجاالت ذاتها 100من 
 
 

 العربية واالنجليزية والفرنسية :اللغات 
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 :العنوان 
 :تليفون
 :فاكس 
 :جوال 

 :ب .ص
 :بريد الكتروني 

 وزارة العدل في دولة قطر
00671111812186 

00671118998 
0067199091911 

 دولة قطر –الدوحة  9961
akrammashhadani@yahoo.com 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 أحمد عبد هللا محمد صالح :االســم بالكامـــل  

 4696 –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني بإدارة االتفاقيات والتعاون الدولي :الوظيفة الحاليــة 
 

رئيس قسم  –رئيس قسم الترجمة والجريدة الرسمية  :الوظائف السابقــة  
 العالقات الدولية

 

 ليسانس في القانون :المؤهالت  العلمية  
 

 القانــــــون :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

---------------------  :البحوث 
 

--------------------  :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 وزارة العدل –الدوحة 
 11871494: ت
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 ـاناستبيــ
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 غيث ألن :االســم بالكامـــل  

 21/6/4691العراق  :مكان وتاريخ الميالد  

 إدارة قضايا الدولة –خبير قانوني  :الوظيفة الحاليــة 
 

 قاضي تحقيق  –محقق عدلي  :الوظائف السابقــة  

 

 ليسانس في القانون :المؤهالت  العلمية  
 

 القانــــــون :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

 أثر العوامل االقتصادية في السلوك اإلجرامي :البحوث 
 

 فرنسي –انجليزي  –عربي  :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 طردولة ق –إدارة قضايا الدولة  –وزارة العدل 
12812418 - 99294019 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 عبد العزيز مصطفي أحمد محمد نور :االســم بالكامـــل  

 4/4/4677قطر  –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

التفاقيات والتعاون الدولي بوزارة خبير قانوني بإدارة ا :الوظيفة الحاليــة 
 العدل
 

مدير إدارة  –رئيس قسم االتفاقيات الدولية بوزارة العدل  :الوظائف السابقــة  
 العقود بمؤسسة الحي الثقافي

 

بكالوريوس في الشريعة والقانون في جامعة قطر بتقدير  :المؤهالت  العلمية  
 جيد جداً 

 

 القانــــــون :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

--------------------  :البحوث 
 

 العربية واالنجليزية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

99919911 –  11191118/00671 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 فيصل محمد عبد الكريم اليوسف :ــل  االســم بالكامـ

 4/4/4697قطر  –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني  :الوظيفة الحاليــة 
 

رئيس قسم الفتوى والبحوث  –رئيس المكتب الفني  :الوظائف السابقــة  
 مفتش إداري ومالي –محامي  –القانونية 

 

 دبلوم إدارة قطر – 4661بيروت  –ليسانس الحقوق  :المؤهالت  العلمية  
 

 القانون والتحكيم :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

--------------------  :البحوث 
 

 العربية واالنجليزية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني

 42919: ب.قطر ص –الدوحة 
 0067111101990 :ت

Faisalmy67@hotmail.com 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 ياسر سعود ياسر المسلم :االســم بالكامـــل  

 4691الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 مدير إدارة قضايا الدولة :الوظيفة الحاليــة 
 

 رئيس المكتب الفني بوزارة العدل  - :الوظائف السابقــة  
 مدير إدارة التسجيل العقاري  -

 

 ليسانس قانون :المؤهالت  العلمية  
 

 القانون والتحكيم :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

--------------------  :البحوث 
 

 العربية واالنجليزية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :بريد االلكترونيال

11118799 - 11812229 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 صالح محمد شريف صالح أحمد :االســم بالكامـــل  

 4671قطر  –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 قضايا الدولة مساعد مدير إدارة :الوظيفة الحاليــة 
 

 رئيس قسم قضايا باالستئناف :الوظائف السابقــة  

 

 قانون وشريعة   سبكالوريو :المؤهالت  العلمية  
 

 قانــــون :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

--------------------  :البحوث 
 

 العربيـــة :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

11812227 - 11812491 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 خالد عبد هللا ثاني محمد الزراع :االســم بالكامـــل  

 م24/7/4674الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 الجزئيةرئيس قسم القضايا االبتدائية  :الوظيفة الحاليــة 
 

 محامي قضايا دولة أول  :الوظائف السابقــة  

 

 ليسانس الحقوق  :المؤهالت  العلمية  
 

 القانــون :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

 تنفيذ أحكام التحكيم األجنبي بدولة قطر :البحوث 
 

 العربية واالنجليزية  :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني

0067111119494 
0067111812411 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 فيصل محمد عبد الكريم اليوسف :االســم بالكامـــل  

 4/4/4697قطر  –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني  : الوظيفة الحاليــة
 

رئيس قسم الفتوى والبحوث  –رئيس المكتب الفني  :الوظائف السابقــة  
 مفتش إداري ومالي –محامي  –القانونية 

 

 دبلوم إدارة قطر – 4661بيروت  –ليسانس الحقوق  :المؤهالت  العلمية  
 

 القانون والتحكيم :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

--------------------  :البحوث 
 

 العربية واالنجليزية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني

 42919: ب.قطر ص –الدوحة 
 0067111101990 :ت

Faisalmy67@hotmail.com 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 قطــر دولــة :ةاســم الدولــ

 علي محمد دخيل اليربوعي :االســم بالكامـــل  

 21/1/4679قطر  –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس قسم القضايا االبتدائية الكلية :الوظيفة الحاليــة 
 

 وزارة الداخلية –وزارة الدفاع  :الوظائف السابقــة  

 

 الليسانس في القانون :المؤهالت  العلمية  
 

 محامي قضايا الدولة أول :ال التخصص مج
 

--------------------  :المؤلفات 
 

 تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية :البحوث 
 

 العربية واالنجليزية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني

mail.comQatari_Lawyer@hot 

99898291 – 11192961 - 11812412 

 
 

mailto:Qatari_Lawyer@hotmail.com


 111 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 عبد العزيز إبراهيم محمد قايد القايد  :االســم بالكامـــل  

 46/40/4670الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس قسم التنسيق والمتابعة :الوظيفة الحاليــة 
 

 كيوتل –أخصائي قانوني  - :الوظائف السابقــة  
 اللجنة األولمبية القطرية –رئيس الشؤون القانونية  -

 

 ليسانس حقوق :المؤهالت  العلمية  
 

 القانون المدني :مجال التخصص 
 

--------------------  :المؤلفات 
 

--------------------  :البحوث 
 

 العربية واالنجليزية :للغات ا

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني

 44212: ب.ص
0067111099999 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 بدري شاكر محمود العالم :االســم بالكامـــل  

 4611بغداد  :مكان وتاريخ الميالد  

 خبير قانوني :الوظيفة الحاليــة 
 

 العراق/ مستشار في مجلس شورى الدولة  - :الوظائف السابقــة  

 مدعى عام –تشريع القوانين   -

 

 ماجستير قانون :المؤهالت  العلمية  
 

 القانون الجنائي :مجال التخصص 
 

ن الروايات نشر العديد من البحوث القانونية في عدد م  :المؤلفات 
 .ومنها المجلة العربية للفقه والقضاء

 

التي تصدر عن األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب  :البحوث 
 إدارة الشؤون القانونية –
 

 العربية واالنجليزية :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني

 – 006711812479 – 0067111124078: جوال
 دل القطريةوزارة الع
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 ناصر عبد الرزاق سعد آل إبراهيم المهندي :االســم بالكامـــل  

 28/1/4698الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس قسم قضايا التنفيذ :الوظيفة الحاليــة 
 

محامي قضايا دولة أول وعضو بقسم االستئناف والتمييز  :ظائف السابقــة  الو
 .الدستوري

 4666 - 4668ليسانس حقوق سنة  :المؤهالت  العلمية  
 

 حقوق :مجال التخصص 
 

--------------  :المؤلفات 
 

--------------  :البحوث 
 

 العربية واالنجليزية المستوى الثالث :اللغات 

 :ن العنوا
 فاكس/ تليفون 

 :البريد االلكتروني

 8711: ب.ص
11499647 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولــة قطــر :ةاســم الدولــ

 أحمد راشد محمد آل إبراهيم المهندي :االســم بالكامـــل  

 م4699قطر  –الدوحة  :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس قسم قضايا التمييز والدستورية :ة الحاليــة الوظيف
 

 وزارة الداخلية :الوظائف السابقــة  
 

 ليسانس حقوق  :المؤهالت  العلمية  
 

 قانـــون :مجال التخصص 
 

--------------  :المؤلفات 
 

--------------  :البحوث 
 

--------------  :اللغات 

 :العنوان 
 فاكس/ تليفون 

 

 قطر وزارة العدل القطرية –وحة الد
 11812291: إدارة قضايا الدولة 

 
 
 
 
 


