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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 دولـة الكويــت :اســم الدولــــة  

 مدوس فالح سعد الرشيدي. د :االســم بالكامـــل  

 22/01/0491 –الكويت  :مكان وتاريخ الميالد  

 . دكتوراه: أعلى درجة علمية *   :المؤهالت  العلميــة  

 .القانون الدولي العام: حقل التخصص *  

االستخالف الدولي للمعاهدات : التخصص الدقيق للدكتوراه *  

 .الحدود الدولية

 .االنجليزية: لغة الدراسة أو البحث *  

 .بريطانيا –جامعة ادنبرا : المؤسسة التي أصدرت الدرجة*  

 .0414: تاريخ تلقي الدرجة *  

تأصيل نظرية إسالمية في : وراه عنوان أطروحة الدكت*  

االستخالف الدولي للمعاهدات مع إشارة خاصة إلى قضية 

 .الحدود الكويتية العراقية

 .القانون المقارن: عنوان أطروحة الدكتوراه *  

 متزوج ولديه أربعة أوالد :الحالة االجتماعية 

 العربية        ممتاز  - :اللغــات  
 االنجليزية    ممتاز  -
 الفرنسية     جيد  -

 قسم القانون الدولي –كلية الحقوق  –جامعة الكويت  :  الحالي العنوان

 61منزل  3جادة  0شارع  6قطعة  –العارضية  :العنوان الدائـم 

 9116411: فاكس -  4495999: ت :تليفون 

 Profmedwis@hotmail.com :البريد اإللكتروني 
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 استبيـــان
 اء العرب فى الفقـه والقضــاءدليـل الخبـر

 ــــ
 

 دولة الكويــت :اســم الدولــــة  

 عبد الرحمن مشاري الدارمي :االســم بالكامـــل  

 5/4/0463 :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار في المحكمة الكلية :الوظيفـة الحاليـــة 

 وكيل نيابة –نيابة األحمدي  :الوظائف السابقـة 
 وكيل نيابة –مة نيابة العاص

 وكيل نيابة –نيابة أمن الدولة 
 نائب الرئيس –مكتب التنفيذ الجنائي 

 نائب المدير –نيابة حولي 
 رئيس النيابة –مدير النيابة  –نيابة المخدرات والخمور 

 وكيل المحكمة الكلية –المحكمة الكلية 
 مستشار –محكمة االستئناف 

 جامعة الكويت – ليسانس حقوق :المؤهالت  العلميــة  

 0411القاهرة  –الدورة التدريبية األولى ألعضاء النيابة   - ندوات والدورات التدريسيةال
الواليات  –الدورة الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي   -

 .0449–المتحدة األمريكية 
 0446القاهرة  –المؤتمر الدولي حول مكافحة المخدرات  -
 0446الكويت  –رات عضوا بلجنة مكافحة المخد  -
الكويت  –برنامج تدريب المدربين من القضاة والمستشارين   -

2110 . 
 .  2113بيروت  –مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة   -

 مذكرات في قانون المطبوعات والنشر*   :  والدراسات البحوث
 المسؤولية الجزائية للخطأ الطبي*  
 .مذكرات في جرائم الحريق*  

حول معوقات العمل في النيابة وعالقتها بالجهات دراسة *  
 .الحكومية

 .دراسة حول قانون المخدرات الجديد*  

 األحكام العامة لقانون الجزاء*   :خبرات التدريس 
 القسم الخاص من قانون الجزاء*  
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 .قانون حماية الملكية الفكرية *  
 .قانون األسلحة وذخائرها*  
 .قانون المطبوعات والنشر*  
 .أصول التحقيق العملي لجرائم الحريق*  
 إجراءات الضبط والتفتيش*  
 .الضبطية القضائية لموظفي البيئة *  
 .الجرائم الواقعة على المال*  
 .قانون الجمارك *  
 .الضبطية القضائية لموظفي وزارة اإلعالم *  
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ

 

 دولة الكويــــت :اســم الدولــــة  

 فؤاد خالد الزويــد :االســم بالكامـــل  

  :مكان وتاريخ الميالد  

 .عضو في التفتيش القضائي –مستشار في محكمة االستئناف  :الوظيفـة الحاليـــة 

 (األحمدي  –حولي  –العاصمة ) وكيل نيابة  - :الوظائف السابقـة 
 .األحداث نائب مدير نيابة -

 .قاضي الدرجة الثانية -
منتدب عضو المكتب الفني لرئيس  –قاضي درجة أولى  -

 .المحكمة الكلية

 .وكيل محكمة  -

منتدب لرئاسة الدوائر في  –مستشار محكمة االستئناف  -
 .المحكمة الكلية

منتدب عضو في التفتيش القضائي على أعمال السادة وكالء  -
 . وال زال. المحكمة الكلية وقضائها

 –إعطاء محاضرات في المعهد القضائي لوكالء النيابة  -
 –للشؤون القانونية في البلدية ووزارة المالية  –للقضاة 

 .سلطنة عمان –الحرس الوطني  –وزارة العدل 

 . 0412ليسانس حقوق من جامعة الكويت سنة   - :الشهــادات 

ود حد" ماجستير في القانون الجنائي جامعة الكويت الرسالة   -

 ".سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي 

جامعة القاهرة عن رسالة  -التحضير لرسالة الدكتوراه  -

 (.التسبيب المعيب في الحكم الجنائي وأثره)

- :اشترك في اللجان اآلتية  :لجــانال

 .لجنة لدراسة تعديل قانون تنظيم القضاء  -

 .لجنة تعديل قانون إيجار العقارات الكويتي  -

لجنة تعديل نصوص قانون الجزاء الخاص بالشيك بدون   -
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 .رصيد 

 .لجنة لتعديل قانون اإلجراءات الجزائية   -

لجنة القانون الجنائي لتعديل قانون الجزاء واإلجراءات  -

 .الجنائية التابعة للجنة تطبيق الشريعة

 .بحث في الرؤية في قانون األحداث*   :البحوث  

 .ة في تولى القضاءبحث في أحقية المرأ*  

 .بحث في حدود سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي*  

بحث في الرأي المقترح في تعديل النصوص الخاصة بجريمة * 

 .الشيك بدون رصيد 

 .بحث في تحقيق العقوبة الجزائية*  

 .بحث في المسئولية المدنية للطبيب*  

  :اللغــات  

  :العنوان  
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 استبيـــان

 ليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاءد
 ـــــ

 

 دولـة الكويــت :اســم الدولــــة  

 نجيب راشد المال :االســم بالكامـــل  

 02/4/0454 :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس نيابـة :الوظيفـة الحاليـــة 

  :الوظائف السابقـة 

جامعية ليسانس حقوق ، وعمل محققاً حصل على اإلجازة ال*   :المؤهالت  العلميــة  

ثم مفتشاً على المحققين . 0415بوزارة الداخلية عام 

باإلضافة إلى المكتب الفني لمدير التحقيق في محافظة 

 .العاصمة

 0442عين وكيالً للنائب العام وفي عام  0414وفي عام *  

 .ترأس مكتب التنفيذ

 .ترأس لجنة العفو األميري 0443وفي عام *  

 .م ترأس لجنة تنفيذ األحكام الجنائية2111وفي عام  * 

ترأس البرنامج الخاص بعالج التائبين من  0441وفي عام *  

 .المتعاطين للمخدرات

فقد أشترك في وضع قانون السجون الموحد لجامعة الدول  - :المشاركات 

 .العربية وبلجنة بدائل السجون في مجلس التعاون الخليجي

 .ن السجون لدولة الكويت أشترك في وضع قانو -

 .أشترك في لجنة وضع قانون اإلجراءات الجزائية  -

  :اللغــات  

  :العنوان  

 
 استبيـــان
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 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 دولـة الكويــت :اســم الدولــــة  
 

 جمال مبارك صالح العنزي :االســم بالكامـــل  
 

  :يالد  مكان وتاريخ الم
 

مستشار بمحكمة االستئناف العليا ومنتدب لرئاسة الدائرة   -0 :الوظيفـة الحاليـــة 
 .اإلدارية بالمحكمة الكلية

عضو المكتب الفني بمعهد الكويت للدراسات القضائية  -2
 .والقانونية

  :الوظائف السابقـة 
 

 .0419ليسانس حقوق وشريعة سنة *   :المؤهالت  العلميــة  
في القانون المدني والتجاري واألحوال  0442ماجستير عام *  

 .الشخصية
 .طالب دكتوراه بقانون المرافعات المدنية والتجارية*  

 .0419عام ( النيابة العامة)عين بوظيفة وكيل النائب العام  - :الخبرات الوظيفية 
 .0411عين قاضي بالمحكمة الكلية عام  -

 .0449عين وكيل محكمة عام  -

ل بالقضاء الجنائي ثم القضاء المدني والتجاري وأخيراً عم -
 .في القضاء اإلداري

عين مستشار بمحكمة االستئناف العليا ومنتدب لرئاسة  -
والزال  0411الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية اعتباراً من 

 .على رأس عمله

عين مستشار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية لمدة ثالث  -
وذلك لدراسة اللوائح ( 2113 – 2112 – 2110)سنوات 

والقرارات والنظم اإلدارية وتقديم الفتاوى اإلدارية بشأن 
 .الوظيفة العامة والعقود اإلدارية

، وذلك  2113عين مستشاراً لألمانة العامة لألوقاف عام  -
لدراسة اللوائح والنظم اإلدارية وتقديم الفتاوى بشأن 

 .ةالوظيفة العامة والعقود اإلداري

مدرس ومدرب معتمد لدى معهد الكويت للدراسات القضائية  -
 .والزال 2111والقانونية اعتباراً من سنة 

رئاسة لجنة التحقيق في تجاوزات مسجد صالح سليمان   -0 مشاركة في لجان تالية 
 .العيد
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رئاسة لجنة التحقيق في األخطاء الواردة ببعض الكتب   -2
 .اإلسالمية

لتحقيق في أجندة وزارة األوقاف والشؤون اإلشراف على ا  -3
 .اإلسالمية

رئاسة لجان اإلشراف على انتخابات مجلس األمة لعدة   -9
 .سنوات

 .2111دورة الملكية الفكرية عام  - :الدورات التدريبية 
 .2110دورة أعداد المدربين  -

 .2119دورة حماية حقوق المنتجين  -

 .2119دورة اعداد مذكرات نيابة التمييز  -
 

 الكويت – 0446مؤتمر التحكيم التجاري  - :المؤتمـرات 
 .2112المشاركة بورقة علمية في مؤتمر البية الكويت  -

 .2113بيروت  –المشاركة بمؤتمر أعمال السيادة  -

 .الدفع بعدم الدستورية في الكويت ومصر - :األبحـاث 

 .الجنائي بوقف المدني المدن في الكويت ومصر -

 .قانون البيئي في الكويتدور القضاء في تطوير ال -

 .مقالة في عقد البوت -

متخصص في مجال إعداد البحوث والدراسات في القانون  - :التخصص 
 .الدستوري واإلداري

متخصص في مجال إعداد البحوث والدراسات في قانون  -
 .المرافعات المدنية والتجارية

متخصص في التدريب والتدريس في قانون المرافعات  -
 .ية المدنية والتجار

متخصص في التدريس والتدريب في مجال القانون  -
 .الدستوري واإلداري

متخصص في مجال اإلفتاء في القانون اإلداري الوظيفة  -
 .العامة والقرار اإلداري والعقد اإلداري

متخصص في مجال دراسة األنظمة القانونية وتقديم  -
 .االقتراحات والتقارير بشأنها

 
 

 استبيـــان
 العرب فى الفقـه والقضــاء دليـل الخبـراء

 ـــــ
 

 دولـة الكويــت :اســم الدولــــة  
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 فيصل محمد خريبــط :االســم بالكامـــل  
 

  :مكان وتاريخ الميالد  

 مستشار في محكمة االستئناف :الوظيفـة الحاليـــة 
 

 .0443باحث قانوني بمجلس األمة سنة  - :الوظائف السابقـة 
 0444ئب العام ومديراً لنيابة األحمدي سنة عمل وكيالً للنا -

 .0416حتى منتصف 

ووكيالً  0411م حتى سنة 0416أصبح قاضيا في سنة  -
 .للمحكمة الكلية

وال زال عضواً  0414مستشار بمحكمة االستئناف سنة  -
 .بمحكمة الوزراء

عمل مستشاراً في القضاء التجاري والجنائي وهيئة التحكيم  -
 .القضائي

قانونيا لوزير التجارة والصناعة السابق عبد  عمل مستشاراً  -
م ولوزير التجارة والصناعة 0444الوهاب الوزان سنة 

 .2112صالح خورشيد سنة 

منتدب للتدريس بمعهد الدراسات القضائية والقانونية في  -
فروع قانون المرافعات المدنية والتجارة وعلم العقاب 

ت والجريمة وشرح قانون الجمارك وقانون الشركا
 .التجارية

حضر العديد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنواحي  -
 .متعددة في المواضيع الجنائية داخل الكويت وخارجها

انتدب من قبل معهد الدراسات القضائية والقانونية لتدريس  -
المتدربين من أعضاء القضاء بالمملكة المغربية في شأن 

 .م2119قانون التحكيم القضائي اإللزامي سنة 

  :اللغات 

  :العنوان 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 دولـة الكويــت :اســم الدولــــة  
 

 على مساعد الضبيبي/ المستشار  :االســم بالكامـــل  
 

  :مكان وتاريخ الميالد  

 .تجامعة الكوي –خريج كلية الحقوق والشريعة  - :لحاليةالوظائف ا

 .ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية -

 .سكرتير ثالث في وزارة الخارجية -

 .محامي في القطاع الخاص -

 .وكيل النائب العام بالنيابة العامة -

قاضي في المحكمة الكلية وعضو المكتب الفني بالمحكمة  -

 .الكلية

 .محاضر في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية -

 .نفيذنائب مدير في إدارة الت -

 .مدير إدارة التنفيذ -

مستشار في محكمة االستئناف العليا ومنتدب في المحكمة  -

 (.محكمة الجنايات)الكلية لرئاسة الدائرة األولى 

 (.المنصب الحالي)ورئيس اإلدارة العامة للتنفيذ  -

  :اللغات 

  :العنوان 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــ
 

 :اســم الدولــــة   ـة الكويــتدول

 :االســم بالكامـــل   خالد فيصل أحمد عبد هللا الهندي / المستشار

 :مكان وتاريخ الميالد   الكويت – 24/4/0462

 :الوظيفـة الحاليـــة  بوزارة العدل –مستشار في محكمة االستئناف 

ام بكالوريوس حقوق من جامعة الكويت بتقدير جيد جداً ع  -

0416. 

عدنان العجيل ومقيداً في سجل / محامي في مكتب المحامي -

المحامين في درجة التمييز والدستورية حتى تاريخ االلتحاق 

 .في النيابة العامة

حتى  21/4/0414وكيل النائب العام خالل الفترة من  -

 .، وذلك في العديد من النيابات الجزئية 21/3/0443

-0440ة جرائم أمن الدولة عام وكيالً للنائب العام في نياب -

0443. 

نائباً لرئيس مكتب التنفيذ الجنائي واالتصاالت الخارجية في  -

 .0442-0440النيابة العامة عام 

نائباً لمدير نيابة الجهراء الجزئية ثم مديراً لنيابة الخمور  -

 .0443-0442والمخدرات 

قاضياً في المحكمة الكلية ثم قاضياً من الدرجة األولى  -

 .0/4/0441جتى  21/3/0443باراً من اعت

حتى نوفمبر  0/4/0441وكيل للمحكمة الكلية اعتباراً من  -

2110. 

مستشاراً قانونياً للسيد وزير اإلعالم خالل الفترة مـــن  -

5/01/0441 – 9/01/0444. 

 :ة الوظائف السابقـ
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مستشاراً قانونياً للسيد وزير اإلعالم خالل الفترة من  -

 .حتى اآلن 23/9/2112

الدورة التدريبية في المعهد العالي للدراسات القضائية لوكالء *  

بتقدير امتياز مع  0414النيابة العامة في القاهرة عام 

 .التوصية باالهتمام

الدورة التدريبية في القضاء المستعجل المنعقدة في معهد *  

 .0444الدراسات القضائية بالكويت عام 

امج اللغة اإلنجليزية للقانونيين دورتين تدريبيتين في برن*  

المنعقدتين في جامعة الكويت ومعهد الكويت للدراسات 

 .0441 – 0449القضائية عام 

دورة تدريبية في تطبيقات قوانين حماية الملكية الفكرية *  

 .0444بالقاهرة عام 

دورة تدريبية في جنيف حول دور المنظمات الدولية في شأن *  

 .الملكية الفكرية

دورة ميدانية في الواليات المتحدة حول دور المؤسسات   *

 .الحكومية واألهلية المتعلقة بالملكية الفكرية

عدة دورات تدريبية محلية ودولية متقدمة في مجال حماية *  

 .حقوق المؤلف

 .عدة دورات على الحاسوب*  

 :الدورات التدريبية 

 :في العمل القضائي : أوالً 

لمية المكتسبة من خالل العمل في النيابة بخالف الخبرات الع

العامة بأنواعها وأقسامها كاألموال العامة ، والمخدرات 

واألحداث ، وجرائم أمن الدولة ، وكذلك العمل في سلك القضاء 

لسنوات عديدة قاضيا ورئيسا في العديد من دوائر المحكمة 

 :الكلية والجزئية منها 

 الخبرات العمليـة

 :والمشاركات
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 .األولى رئيسا للدائرة المدنية الكلية*  

 .رئيسا للدائرة التجارية الكلية الخامسة*  

 .رئيسا لعدة دوائر جزائية للجنايات والجنح بأنواعها*  

منع )رئيسا لدائرة األمور الوقتية والتظلمات الرابعة *  

 (. السفر والحجوزات التحفظية ، وغيرها

 .رئيساً لدائرة اإلعفاءات من الرسوم القضائية* 

 .مجلس تأديب المحاميننائباً لرئيس * 

 .محاضراً في معهد الكويت للدراسات القضائية* 

 

 :أثناء العمل كمستشار للسيد وزير اإلعالم :  ثانيا

مشرفا عاما على تنظيم األداء القانوني للدعاوى القضائية   -

المتعلقة بوزارة اإلعالم ، حيث تم تأسيس مكتب المستشار 

لقانوني في وزارة اإلعالم والذي قدم الخدمات العديد للسيد ا

 :وزير اإلعالم منها 

إنشاء مكتب المستشار القانوني لوزير اإلعالم بشكل ودور *  

جديد يتناسب مع األعمال والمهام المناطة به وتزويده 

بالكوادر الوطنية واإلسهام في توحيد مصدر الدعم القانوني 

 . ة الوزارةللسيد الوزير وألجهز

تقديم الرأي القانوني المتخصص للكثير من المواضيع *   

المتعلقة بعمل الوزارة ، إعداد المشاريع القانونية للقوانين 

 .والقرارات الوزارية

وضع نظاما إلدارة قضايا الوزارة المنظورة أمام المحاكم *   

وهيئات التحكيم وتهيئة عدد من القانونيين الكويتيين 

ين ، وربط نظام القضايا بالجهات القانونية المتخصص

المتخصصة الحكومية األخرى مثل وزارة العدل وإدارة 
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 .الفتوي والتشريع

اإلشراف العام على األداء القانوني لجميع مرافق الوزارة *  

 .تجنيبا لها من الوقوع فيما قد يعد تجاوزاً أو مخالفا للقانون

اد مشروع قانون رئيسا لفريق وزارة اإلعالم إلعد*  

 .المطبوعات الجديد

رئيساً لفريق وزارة اإلعالم إلعداد مشروع قانون حماية *  

 .الملكية الفكرية الجديد

 :مساهمات قانونية أخرى: ثالثا 

عضواً في الفريق الوزاري التابع لوزارة العدل لتعديل   -

 :التشريعات التالية 

 .قانون إيجار العقارات*  

 .ثقانون األحدا*  

 .قانون إثبات النسب ، وتصحيح األسماء*  

لطلبة المعهد ( تجاري -مدني)مدرساً لمادة القانون الخاص    -

 –الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  –التجاري 

 .0443-0442وذلك لفصلين دراسيين في عام 

محاضراً زائراً إللقاء عدة محاضرات قانونية في جامعة     -

 .الكويت

مشارك في العديد من المؤتمرات القانونية المتخصصة مثل    -

مؤتمر حماية الملكية للحقوق الفكرية ، ومؤتمر مكننة 

المعلومات القانونية ، ومؤتمر حماية برامج الكمبيوتر في 

 .0444القاهرة عام 

منسق معتمد في الكويت مع المنظمة العالمية لحماية الملكية    -

 .حقوق المؤلففي شأن  WIPOالفكرية 

ممثال لوزارة اإلعالم في الفريق الحكومي في المفاوضات  -
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الجارية مع الواليات المتحدة األمريكية حول اتفاقية التجارة 

 .الحرة بين البلدين

عضواً في فريق وزارة العدل لمناقشة مشروع غرفة    -

تجارة وصناعة الكويت حول قانون التجارة اإللكترونية 

 .2110 الجديد في يناير

بحث حول شرح قانون الملكية الفكرية الكويتي رقم    -

69/0444. 

كلية  –بحث لنيل درجة الماجستير من جامعة الكويت    -

 .الحقوق حول التوقيع اإللكتروني

 :اللغــات   .اللغة االنجليزية  –باإلضافة إلى اللغة العربية 

 :العنوان   
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 استبيـــان
 رب فى الفقـه والقضــاءدليـل الخبـراء الع

 ـــــ
 

 :اســم الدولــــة   دولــة الكويــت

 :االســم بالكامـــل   عادل محمد سالم عيسي الفيلكاوي/ الدكتور

 :مكان وتاريخ الميالد   0465

 :الوظيفـة الحاليـــة  وكيل محكمة بالمحكمة الكلية بوزارة العدل

 0414لعدل في عام عين في السلك القضائي في وزارة ا  -0

 .0441بوظيفة وكيل نيابة وتدرج في عمله حتى عام 

قاضي من الدرجة األولى في  0441عين في أكتوبر عام   -2

 .المحكمة الكلية

إلى درجة وكيل محكمة  2110ترقي في نوفمبر عام   -3

بالمحكمة الكلية وما زال شاغالً لهذه الدرجة حتى الوقت 

 .الحاضر

 : الوظائف السابقـة

تخصص  –درجة اإلجازة الجامعية في الشريعة اإلسالمية   -0

 .0414جامعة الكويت  –الفقه وأصول الفقه 

موضوع  –درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية   -2

دعوى الحسبة في الفقه اإلسالمي مقارنة  -الرسالة

جامعة القاهرة  -باشتراط المصلحة في القوانين الوضعية

 .يد جداً بتقدير ج -0446

موضوع الرسالة  -درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية  -3

استعانة القاضي والخصوم بخبير في القضاء اإلسالمي 

بتقدير  -2111جامعة القاهرة  -مقارنا بالقضاء الوضعي

 .مرتبة الشرف

 

متخصص في مجال عمله في القضاء في األحوال   -9

 :الت  العلميــة  المؤه
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 .الشخصية

إدارة االستشارات األسرية  مستشار قانوني في -منتدب  -5

بوزارة العدل ومستشار قانوني في مركز إصالح ذات البين 

في األمانة العامة لألوقاف إلبداء الرأي والفتوى في مسائل 

 .األحوال الشخصية

وزارة الشؤون  -عضو في اللجنة العليا للطفل واألسرة  -6

 .االجتماعية والعمل ومجلس الوزراء

وزارة العدل خالل  -ل وتأديب المأذونينعضو في لجنة قبو  -4

 .2119-2113العام القضائي 

شارك في ندوات ومحاضرات داخل دولة الكويت ، كما   -1

شارك في مؤتمرات دولية خارج الكويت ، كما شارك في 

 .مؤتمرات دولية خارج الكويت

عضو هيئة تدريس في معهد الكويت للدراسات القضائية   -4

 .والقانونية

 :المؤلفات  

 :البحوث   

 :اللغــات   

 :العنوان   
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــ
 

 :اســم الدولــــة   دولـة الكويـــت

 :االســم بالكامـــل   ناصر خليفة جوهر الجاسـم

 :مكان وتاريخ الميالد   سنـــة 31

 :الوظيفـة الحاليـــة  وكيل المحكمة –المحكمة الكلية  –رة العدل وزا

 :الوظائف السابقـة  

  حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن وأصول

 .0444كلية الشريعة جامعة الكويت عام  –الفقه 

  حاصل على درجة اإلجازة الجامعية في الفقه وأصول

سالمية جامعة كلية الشريعة والدراسات اإل –الفقه 

 .0414الكويت عام 

 :المؤهالت  العلميــة  

 .2110وكيل المحكمة الكلية من عام   -0

 .م2110وحتى عام  0441قاضي درجة أولى من عام   -2

 .م0441وحتى عام  0445قاضي درجة ثانية من عام   -3

 .0445وحتى عام  0414وكيل النائب العام من عام   -9

معهد الكويت للدراسات القضائية  عضو هيئة تدريس في  -5

 .والقانونية

 :الخبرات الوظيفية 

من المركز القومى  -دورة تدريبية ألعضاء النيابة العامة  -0

جمهورية مصر  –وزارة العدل  –للدراسات القضائية 

 .0441العربية عام 

[ مسائل األحوال الشخصية]دورة تدريبية تخصصية حول   -2

 .م2113القضائية والقانونية عام  معهد الكويت للدراسات

تدريب المدربين من ] برنامج تدريبي تخصصي مكثف في   -3

مركز خدمة المجتمع والتعليم [ القضاة والمستشارين

 :الدورات التدريبية 
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المستمر بجامعة الكويت بالتعاون مع معهد الكويت 

 .م2110للدراسات القضائية والقانونية عام 

ة القضائية لحماية بالضمانات والمؤسساتي] برنامج متعلق   -9

 [.  2119حقوق اإلنسان في دولة القانون عام 

 2113، 2113،  2112عضو لجنة مأذونين للعام القضائي   -0

 .م2119، 

عضو لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم   -2

وزارة العدل ووزارة األوقاف والشؤون ( 2111لسنة  51)

 .اإلسالمية

 0442رئيس اللجنة الفرعية في انتخابات مجلس األمة لعام   -3

 .م2113،  0444،  0446، 

 :العضوية باللجان 

 :اللغــات   

 :العنوان   

 

 
 

 
 

 
 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
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 :اســم الدولــــة   دولــة الكويــــت

 :االســم بالكامـــل   حميضيأحمد سعود عبد العزيز ال

 :مكان وتاريخ الميالد   0/1/0466

 :الوظيفـة الحاليـــة  جامعة الكويـت  –بالكالرويس حقوق 

وكيل النائب العام  –التحقت بالعمل لدى النيابة العامة بوظيفة *  

وتدرجت إلى أن وصلت  23/02/0440في ( ج)بدرجة  –

 . 2111في سنة ( أ ) إلى درجة 

عملت خالل تلك الفترة في نيابة األحداث ونيابة األموال    *

العامة والنيابة الجزئية في محافظتي العاصمة وحولي ، ثم 

عملت في جهاز حماية المديونيات العامة وبعدها انتقلت 

 .للعمل في مكتب مجرمي الحرب التابع للنائب العام

سنة أثناء عملي في مكتب مجرمي الحرب في الفترة من *   

: قمت بعدة زيارات خارجية 2111حتى سنة  0444

المحكمة الجنائية الدولية لمجرمي حرب يوغسالفيا السابقة 

في الهاي والمعهد الدولي الجنائي في جمهورية إيطاليا 

 ".شريف بسيوني" بإشراف رئيسه البرفسور 

التحقت بالعمل في وظيفة قاضي في المحكمة الكلية بدرجة *   

 0444رجة الثانية في شهر سبتمبر سنة قاضي من الد

وأعمل حاليا في ذات الوظيفة بدرجة قاضي من الدرجة 

الدائرة : األولى ، عملت خالل تلك الفترة في الدوائر التالية

الدائرة التجارية  –االستئنافية الجزئية التجارية والمدنية 

 –دائرة التجاري مدني كلي حكومة  –المدنية الجزئية 

الدائرة  –دائرة اإليجارات الكلية  –مور المستعجلة دائرة األ

 .اإلدارية في المحكمة الكلية

كما عملت باإلضافة إلى عملي كقاضي في المحكمة الكلية *   

 :التدرج الوظيفي 
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كنائب لمدير  31/4/2112حتى  06/5/2111في الفترة من 

 .إدارة التنفيذ المدني

التحقت في عدة دورات قانونية أعدها معهد الكويت *   

ومنها دورة الشراكة بين  –كدارس  –راسات القضائية للد

القطاع الخاص والقطاع العام والتي نظمتها المنظمة 

الدولية لقانون التنمية ، ودورة القانون الدولي اإلنساني 

 .دورة إعداد المدربين –في المحاكم الجنائية الدولية 

حتى تاريخه بإلقاء  2112كما قمت خالل الفترة من سنة *   

محاضرات في معهد الكويت للدراسات القضائية في دورات 

قانون المرافعات وقانون اإلثبات وقانون تنظيم القضاء 

ألمناء سر الجلسات بالمحكمة الكلية ومحكمة االستئناف ، 

وكذلك دورات في إجراءات تنفيذ األحكام في قانون 

المرافعات للسادة القضاة من دولة سلطنة عمان ومملكة 

 . نالبحري

 :المؤهالت  العلميــة   

 :البحوث   

 :اللغــات   

 :العنوان   
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــ

 

 :اســم الدولــــة   دولـة الكويـــت

 :االســم بالكامـــل   بدر علي إبراهيم الطريري

 :مكان وتاريخ الميالد   

 :الوظيفـة الحاليـــة  رئيس نيابـة

 0440 -وكيل نيابة * 

نائب رئيس مكتب شؤون التنفيذ الجنائي واالتصاالت الخارجية * 

 (0444 – 0444 .) 

 .0444 –مدير نيابة المخدرات والخمور *  

 .0444–رئيس لجنة دعاوى النسب وتصحيح األسماء *  

 .نونيةمحاضر بمعهد الدراسات القضائية والقا*  

محاضر بأكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية خالل موسم *  

 .تدريبي

 :الوظائف السابقـة 

المشاركة ضمن وفد رسمي قضائي لجمهورية مصر العربية  -

 .لإلطالع على قضايا المال العام

المشاركة في عضوية اللجنة الفنية العربية إلعداد قانون  -

في كل  –قنية المعلومات عربي استرشادي لمكافحة جرائم ت

 (.تونس –القاهرة )من 

المشاركة ضمن وفد قضائي لإلطالع على النظام القضائي  -

 .بسلطنة عمان

 :المشاركات 

 :اللغــات   

 :العنوان   
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 :اســم الدولــــة   دولــة الكويــت

 :االســم بالكامـــل   رحمن المحمد الملحمأحمد عبد ال

 :مكان وتاريخ الميالد   

 :الوظيفـة الحاليـــة  أستاذ دكتـور

 :الوظائف السابقـة  

 الدكتوراه: أعلي درجة علمية   -
 القانون الخاص: حقل التخصص  -

 القانون التجاري: التخصص الدقيق للدكتوراه -

 انجلترا/ إكستراجامعة : المؤسسة التي أصدرت الدرجة -

 .04/4/0441: تاريخ تلقي الدرجة  -

 :المؤهالت  العلميــة  

 :المؤلفات  

 :البحوث   

 ممتاز:  اللغـة العربيـة 

 ممتاز : اللغـة االنجليزية 

 :اللغــات  

-0419( مجلس الوزراء)محامي إدارة الفتوى والتشريع  -
0415. 

( ة الحقوقكلي)معيد بقسم القانون الخاص جامعة الكويت  -
0415-0441. 

 . 02/0449 – 4/0441مدرس كلية الحقوق  -

 9/0/2110 -4/0449كلية الحقوق  –أستاذ مساعد  -

 . 9/2110أستاذ كلية الحقوق  -

 .حتى اآلن  – 25/0/2113عميد كلية الحقوق  -

 :الخبرات التدريسية 

جامعة  –عضو في هيئة تحرير مجلة الجريمة المالية  -
 .كامبردج

 .تحرير مجلة الحقوقعضو في هيئة  -

في إدارة التحكيم القضائي بوزارة العدل  (A)محكم من فئة  -
غرفة تجارة وصناعة  –وفي مركز الكويت للتحكيم التجاري 

 .الكويت

محكم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في  -

 :الخبرات العلميـة 
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 .البحرين

 . I.B.Aعضو في جمعية المحامين الدولية  -

ث في الجامعة ولدي مؤسسة محكم مقيد لدي إدارة األبحا -
 .الكويت للتقدم العلمي

تحكيم العديد من البحوث للنشر في مجال القانون التجاري  -
 .والمدني التجارية والمدنية 

تقديم دورات تدريبية عديدة في مجال النقل الدول للبضائع  -
 .والتحكيم التجاري

 Arab Lawعضو في هيئة تحرير مجلة القوانين العربية ،  -

Quarterly الصادرة في لندن. 

 .حتى اآلن – 25/0/2113عميد كلية الحقوق  -

 0444-0449العميد المساعد للشؤون الطالبية بالكلية  -

 عضو لجنة البعثات في القسم -

 .عضو لجنة البعثات بالكلية -

 عضو لجنة معادلة الشهادات في القسم -

 عضو لجنة تطوير المناهج بالكلية -

 الشؤون الطالبية بالكليةمقرر لجنة  -

 عضو لجنة التعيينات في القسم -

 مقرر لجنة المعادالت بالكلية -

مقرر لجنة التدريبات العلمية والمشرف العام على التدريب  -
 .العملي

 .0444وحتى  0449عضو مجلس الكلية منذ عام  -

 .عضو لجنة برامج الدراسات العليا -

 عضو لجنة مجال الدراسات العليا -

 وير المناهج في القسممقرر لجنة تط -

 عضو لجنة الترقيات والتعيينات بالقسم -

 .رئيس لجنة الترقيات بالكلية -
 :الجامعة 

 .عضو لجنة التأليف والترجمة والنشر بالجامعة*  
 تقويم االستاذ والمقرر –عضو لجنة تطوير االستبانة *  
 .عضو لجنة الستحداث مقرر في شأن أخالقيات المهنة*  

 .ضع ضوابط تقويم المجالت العلمية في الجامعةعضو لجنة و*  
 .عضو لجنة التوجيه واالرشاد في الجامعة*   
 .عضو لجنة الشؤون الطالبية في الجامعة*  
عضو لجنة استحداث استبانة الخريجين والمتوقع تخرجهم *  

 .وتطوير استبانة تقويم االستاذ والمقرر
 .تدريب الطالبيممثل جامعة الكويت في المجلس العربي لل*  
 .عضو لجنة االعداد ألسبوع فرص العمل بالجامعة*  

الخبرات اإلدارية وأعمال 

 (الكلية : ) اللجان 
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 .عضو لجنة تقييم أداء رئيس تحرير مجلة الحقوق*  
عضو بعض لجان التحقيق في المخالفات المنسوبة ألعضاء *  

 .هيئة التدريس
 .عضو اللجنة االستشارية لمدير الجامعة للتعيينات وللترقيات* 
 .تقديرية للتدريس المتميز بكلية اآلدابعضو لجنة الجوائز ال* 
  

 
 :البحوث  -

 -نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها*  
 -دراسة تحليلية مقارنة في الفقه والقضاء األنجلو

مجلة "أمريكي مع اإلشارة إلى الوضع في الكويت 
–العدد األول  –ادسة عشرة السنة الس" الحقوق
 .0442مارس

مدي مشروعية مزاولة األجانب للتجارة في الكويت في * 
من ( 23)ضوء تفسير محكمة التمييز لنص المادة 

بحث باللغة االنجليزية نشر في مجلة  –قانون التجارة 
 –العدد الرابع  –السنة السابعة عشرة  –الحقوق 
 .0443ديسمبر

 –ري المبرم بين المحكمين والخصوم عقد التحكيم التجا*   
العدد  –السنة الثامنة عشرة  –نشر في مجلة الحقوق 

 .0449يونيو  –الثاني 
االحتكار المحظور ومحظورات االحتكار في ظل نظرية *   

منشور في مجلة العلوم القانونية  –المنافسة التجارية 
 .0442جامعة القاهرة  –واالقتصادية 

الصفة ) 0424حكام اتفاقية وارسو نظرات في بعض أ*   
مجلة ( التقادم والسقوط –الحديث والحادث  –الدولية 
 .0449سبتمبر( 3)العدد – 01السنة  –الحقوق 

مسؤولية مكتب السفريات في إطار الحجز عبر *   
–مجلة العلوم القانونية واالقتصادية  –الحاسوب 

 .45/جامعة عين شمس
 

 –سيطرة للمناقشة التجارية مدي مخالفة االندماج وال*   
العدد الثالث  –السنة التاسعة عشرة  –مجلة الحقوق 

 .0445سبتمبر  –
التقييد األفقي للمنافسة مع التركيز علي اتفاق تحديد *   

 .األسعار ، مجلة الحقوق
مجلة  –مدي تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية *   

 –ع العدد الراب –السنة التاسعة عشرة  –الحقوق 

 :اإلنتاج العلمي : سابعا
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 .0445ديسمبر 
مقالة باللغة اإلنجليزية حول قانون حماية األموال *   

مجلة الجريمة المالية باللغة االنجليزية العدد  –العامة 
 .0446مارس  –السنة العشرون  –األول 

مجلة الجريمة  –جريمة إصدار شيك بدون رصيد *   
 . 0446باللغة اإلنجليزية  –المالية 

تعليق .)كام الشركات القابضةنظرات في بعض أح*  
، أكتوبر ، نوفمبر ، ( مجلة المحامي( ) مقارن

 .0445ديسمبر
التهرب من المسؤولية في مجال الشركات القابضة *   

مجلة الجريمة المالية ( باللغة االنجليزية)والمقبوضة 
0446. 

اتحاد التجار ومخالفة أحكام المنافسة التجارية ، مجلة *   
ديسمبر  –العدد الرابع  –ة العشرون السن –الحقوق 

فائز بجائزة أفضل االبحاث في مجال  – 0446
االنسانيات من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لسنة 

0446 . 

االحتكار واألفعال االحتكارية ، لجنة التأليف والترجمة *   
 .0444والنشر ، جامعة الكويت 

 Insider DEALING in Theحظر استغالل المعلومات *   

companies Act of  Kuwait  (باللغة االنجليزية )
  ARAB – LAW QUARTERLY ( A.L.Q )مجلة 
 (.0)اإلصدار رقم ( 03)العدد 

 مجلة ( باللغة االنجليزية)الخصخصة وحماية المستثمر *   

ARAB LAW QUARTERLY  اإلصدار ( 03)العدد
 (.2)رقم 
لخاصة حظر استغالل المعلومات غير المعلنة ا*   

لجنة  –( كتاب)بالشركات في التعامل باألوراق المالية 
 .0441–جامعة الكويت  –التأليف والتعريب والنشر 

دراسة )القواعد العامة لقانون مكافحة غسيل األموال *   
ندوة وزارة العدل ( مقارنة مع التطبيق علي الكويت

-2بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون 
3/6/0441. 
،  0424النقل الجوي للبضائع وفقاً التفاقية وارسو *   

 .كلية الحقوق –بحث يدرس في الدورات التدريبية 
عقد التمويل باستخدام الحقوق التجارية ، مقبول للنشر *   

في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، العدد الثاني 
جمهورية مصر  –، جامعة عين شمس  0444لعام 
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 .العربية 
تنازع المصالح في العالقة بين عضو مجلس اإلدارة   * 

مجلة الحامي ، يناير ، فبراير ، . والشركة 
 .0444مارس

باللغة ) نظرات في أحكام غسيل األموال بالكويت *   
 (C.m.L.C)نشر في مجلة غسيل األموال ( االنجليزية 

 .0444اإلصدار الثاني  –العدد الثاني 
مقارنة في النظرية والتطبيق  مقاصة اإلفالس دراسة *   

مجلة الحقوق ، العدد األول والثاني ، السنة الخامسة 
 .2110والعشرين ، يونيو 

تعليق على القانون " بحث باللغة االنجليزية مرسوم ب *  
في شأن اإلعالن عن المصالح  0444لسنة ( 2)رقم 

في أسهم شركات المساهمة ، مقبول لنشر بمجلة 
 . .A.L.Q القوانين العربية

 

االحتكار واألفعال االحتكارية، لجنة التأليف والترجمة  -
يدرس لطلبة الماجستير في .)0444والنشر ، جامعة الكويت 

 (.مقرر القانون التجاري مع التعمق
حظر استغالل المعلومات غير المعلنة الخاصة بالشركات في  -

لجنة التأليف  –( ة مقارنةدراس)التعامل باألوراق المالية 
يدرس لطلبة الماجستير في مقرر . )0441والترجمة والنشر

 (.القانون التجاري مع التعمق

االشتراك في تأليف كتاب حول النظم القانونية بالدول  -
 Kluwer Lawباللغة االنجليزية وسينشر من قبل )العربية 

International . 

لكويتي والمقارن ، األسهم الممتازة في قانون الشركات ا -
 .2111لجنة التأليف والترجمة والنشر بالجامعة سنة 

دراسة مقارنة  –اإلطار القانون لخيار شراء القيم المنقولة  -
 .2112لجنة التأليف والترجمة والنشر بالجامعة ، سنة 

دراسة مقارنة -اإلطار القانوني لخيار شراء القيم المنقولة -
 .2112سنة  –بالجامعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

 :الكتــب 

الجوانب القانونية لحماية المستثمرين في المشروعات  -
العامة المخصخصة ، مؤتمر الجوانب القانونية للخصخصة 

محمد المقاطع في / في الكويت منظم من مكتب الدكتور
 .0444فبراير

مؤتمر -الخصخصة بين المنافسة غير المشروعة واالحتكار -
–ية واالقتصادية للخصخصة في الكويت الجوانب القانون

 .0441مارس

 :المؤتمـرات 
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مؤتمر  –القواعد العامة لقانون مكافحة غسيل األموال  -
-2وزارة العدل بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعـاون 

3/6/0441. 

التأسيس والتسويق  –النظام القانوني لصناديق االستثمار  -
لصناديق مقدم في مؤتمر بومودا ( باللغة االنجليزية) –

 .0444االستثمار سنة

وسائل الدفع االكترونية ، بحث مقدم لندوة الجوانب  -
التنظيمية والقانونية لالتصال اإللكتروني ، تنظيم وزارة 

 .2110نوفمبر  –العدل بدولة الكويت 

اإلطار القانوني لمبدأ غل يد المفلس عن " رسالة ماجستير  -
دراسة مقارنة في قانون " هاإدارة أمواله أو التصرف في

 .التجارة الكويتي وبعض قوانين دول مجلس التعاون

النظام القانوني لإلعالن عن العمولة في " رسالة ماجستير  -
 .0444العقود التي تبرمها الدولة 

 –المعيار  –المنافسة غير المشروعة " رسالة ماجستير  -
 التأصيل النظري والجزاء المدني والجنائي –الخصائص 

2111. 

عقد الترخيص الصناعي باستغالل براءة " رسالة ماجستير  -
 .2111االختراع 

 .االشتراك في مناقشة رسائل ماجستير -

 .اإلشراف على العديد من رسائل الماجسيتر -

الرسائل التي تم اإلشراف 

 :عليها 

المشاركة في لجان الدراسات المشكلة من قبل جهاز  -
 (.اللجنة االقتصادية) الدراسات التابع للديوان االميري

اتحاد  –المشاركة في دراسة مشروع قانون الصناعة  -
 .الصناعات الوطنية

عضو اللجنة االقتصادية المنبثقة عن لجنة العمل على  -
 .استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية

انتداب إلى اللجنة المالية واالقتصادية بمجلس األمة وإعداد  -
المشروعة واالحتكار والذي مشروع قانون المنافسة غير 

 .0446لسنة ( 03)صدر بموجب القانون رقم 

 .إبداء وجهة نظر قانونية في بعض لجان مجلس األمة -

تقويم مناهج الدورات التدريبية والنظرية لمعهد الكويت  -
 .للدراسات القضائية

 .تقديم دورات تدريبية في شأن النقل الجوي للبضائع -

 .القضايا المشاركة في تحكيم العديد من -

 .تقديم العديد من مشاريع القوانين لمجلس األمة -

 .مستشار قانوني لوزير التجارة  -

عضو فريق العمل المشكل لدراسة مشروع دبلوم المساعد  -

 إجازات التفرغ: ثامنا

 :والزيارات العلمية 

 :خدمة المجتمع : تاسعا
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القضائي المزمع طرحه من قبل الهيئة العامة للتعليم 
 .2119التطبيقي والتدريب سنة 

رة عضو لجنة حصر المخالفات الشرعية في قانون التجا -
اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة )

 (.اإلسالمية

تقديم دراسة لوزير التجارة في شأن المواد المقترحة لتعديل  -
 .قانون الشركات التجارية

 .وزارة العدل –عضو اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات  -

محامي في الكويت مقيد للمرافعة أمام المحكمة الدستورية  -
 .تمييز وال

 .مدير اإلدارة القانونية في بيت التمويل الكويتي -

زميل مركز الدراسات القانونية المتقدمة التابع لجامعة لندن  -
( I . A . L . S ) . 

 .جامعة أكسفورد –زميل مركز دراسات البودلن  -

 0445-0449ة بيركلي في الفترة من أستاذ زائر في جامع -

 .0445-0449أستاذ زائر في جامعة اكستر في الفترة من  -

 0444-أستاذ زائر في مركز الدراسات القانونية المتقدمة  -

 العضوية في: عاشرا 

 :الهيئات العلمية 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــ
 

 :الدولــــة   اســم دولة الكويــت

 :االســم بالكامـــل   جمال فاخر حسن علي النكاس. د

 :مكان وتاريخ الميالد   الكويت – 04/01/0454

 دكتوراه: أعلى درجة علمية *  

 المدني/ الحقوق العينية: حقل التخصص*   

الملكية المشتركة للشقق : التخصص الدقيق للدكتوراه *  

 .والطبقات

 الفرنسية:  أو البحث لغة الدراسة*   

 جامعة باريس: المؤسسة التي أصدرت الدرجة *   

 .2/9/0414: تاريخ تلقي الدرجة *   

الطبيعة القانونية لحق مالك : عنوان أطروحة الدكتوراه *   

 .الشقة

 . المسؤولية الطبية: عنوان أطروحة الماجستير*   

 :المؤهالت العلمية 

 :الوظائف السابقـة  

 ممتاز: الفرنسيـة اللغة  -

 جيـد:  االنجليزية  -

 :اللغــات 

 0443وحتى  14مدرس بكلية الحقوق من   -أ 

 .وحتى اآلن 0449استاذ مساعد بكلية الحقوق من مايو   -ب

 :الخبرات التدريسية 

خالد الهندياني . مقرر وعضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه د  -أ 

 .26/6/0445في جامعة نانسي الفرنسية 

 :الخبرات العلمية 

دراسة مقارنة  –حماية المستهلك في القانون الكويتى  -0
 .العدد الثاني – 0414منشور في مجلة الحقوق 

مجلة  –بحث منشور باللغة الفرنسية : تشريعات اإليجارات  -2

 :علمي اإلنتاج ال
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 .العدد األول 0414كلية الحقوق 
بحث منشور بمجلة كلية الحقوق  –معيار أجرة المثل   -3

 .9،  3،  2العدد  – 0440
 –من التعويض إلى التأمين : اصابات العمل وأمراض المهنة  -9

لسنة  41جامعة القاهرة العدد  –مجلة القانون واالقتصاد 
0441. 

سلطات رب العمل أنواعها وحدودها في القانون الكويتي   -5
مجلة دراسات الخليج  –وقوانين دول مجلس التعاون 

 .61العدد  -0443ويت الك –والجزيرة العربية 
دراسة  –خطأ المؤمن له وأثره على حقه في الضمان   -6

منشور في  –مقارنة في القانون الكويتي والقانون المقارن 
 .العدد الثاني – 0449مجلة الحقوق 

تعليق علي بعض أحكام مشروع قانون العمل في القطاع   -4
عدد خاص لذكرى وفاة  –األهلي ، مجلة الحقوق 

 .العدد الثالث – 0449عثمان عبد الملك الصالح /ورالدكت
مجلة المحامي  –حاالت جواز الجمع بين التعويضات   -1

 –نوفمبر  –عدد أكتوبر  –السنة التاسعة عشرة  –الكويتية 
 .0445ديسمبر 

بحث منشور في مجلة : العقود واالتفاقيات الممهدة للتعاقد   -4
دد األول ، مارس الع –السنة العشرون  –كلية الحقوق 

0446. 
بحث مقبول للنشر في : دراسة مقارنة  –الملكية السياحية  -01

 .مجلة الحقوق
بحث مقبول للنشر : شروط الصفة في الدعوى الجماعية  -00

 .في مجلة المحامي الكويتية
بحث مقبول : القواعد الموضوعية في الخبرة القضائية  -02

 .للنشر في مجلة الحقوق 

وحدة النشر  –كتاب قانون العمل الكويتي المقارن تأليف   -0
 .م0443صفحة  325العلمي في كلية الحقوق 

 كتاب التأمينات االجتماعية في الكويت ، تاريخها ، إدارتها   -2
أشخاصها والخدمات التي تقدمها مكتبة مجاله ، 

 (.صفحة 021) 0445الصفار

-تحرير -تأليف: الكتب

 :ترجمة 

محاضرات في قانون العمل الكويتي المقارن على اآللة الكاتبة *  
 .صفحة 01

 
مذكرة في التأمين على األشخاص ومن األضرار وإعادة *  

 .صفحة 32التأمين 
 35مذكرة في إصابات العمل وأمراضه المزمنة في الكويت ،*   

 :تقارير ومقاالت 
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 .صفحة
 .صفحة 35مذكرة في مفهوم التأمين *   
 .صفحة 51ينات االجتماعية في الكويت مذكرة في التأم*   

مذكرة إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل متضمنة *  
مالحظات حول مشروع قانون العمل فـي القطاع األهلـي 

 (.صفحات01)

 ( :بحوث تحت الطبع ) 
نظام مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الكويتي بين   -0

 .الجدوى والجدية

مشاريع البحوث الجارية 

 :والمخطط لها 

 .أصول االلتزام لطلبة كلية التجارةمقرر   -0
 .مقرر التشريعات االجتماعية في كلية الحقوق  -2
 .كلية الحقوق ( 0)مقرر االلتزامات   -3
 .كلية الحقوق ( 2)مقرر االلتزامات   -9
 .كلية الحقوق ( 3)مقرر االلتزامات   -5
 .كلية الحقوق –لقانون مقرر أصول ا  -6

المقررات التي تم تدريسها 

 :خالل العمل الجامعي 

المشاركة في المؤتمر العلمي لوزارة التربية في الكويت *  
0443. 

الذي نظمته وزارة ( حماية المستهلك)المشاركة في أسبوع *   
 .0443التجارة في شهر مايو

جامعة / 0445-0449إجازة تفرغ علمي للعام الدراسي *   
 .سويسرا –لوزان 

 0449عضو الوفد الذي زار الجامعات الفرنسية في يونيه *   
 .لتوقيع االتفاقيات الثقافية معها

إجازات التفرغ ، الزيارات 

 :العلمية والمؤتمرات

 (:على مستوى الكلية ) 
 0442،  0441، 0414لجنة الشؤون الطالبية كلية الحقوق   -0

. 
 .وحتى اآلن 0414م وبرمجاتها لجنة تصنيف األحكا  -2
-0414كلية الطب /لجنة حماية اإلنسان في األبحاث الطبية   -3

0441. 
 .0442 – 0440عضو مجلس الكلية   -9
 .وحتى اآلن 0414عضوية لجنة معادلة الشهادات بالكلية   -5
 .وحتى االن 0414عضوية لجنة تطوير المناهج بالكلية   -6
 .وحتى اآلن 0445عضو لجنة البعثات   -4
 .عضوية لجنة الميزانية بالكلية  -1

 (على مستوى القسم )      
لجنة التعيينات ولجنة المناهج والبحوث في قسم القانون   -0

 .الخاص
لجنة البعثات ولجنة الدراسات العليا في قسم القانون   -2

 :األعمال اإلدارية واللجان
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 .الخاص
لجنة اإلرشاد والتسجيل واالمتحانات في قسم القانون   -3

 .الخاص
 43/0449في قسم القانون الخاص للعام  –لجنة المكتبات   -9

 (على مستوى الجامعة )      
عضو لجنة النظام في الجامعة ومقررها بالتناول   -0

43/0449. 
 .43/0449مساعد العميد للشئون الطالبية بالوكالة   -2

 .المساهمة في الدورات التدريبية*  
 .التأمين وقانون العمل منذ بدء العمل في الجامعة في*  
وإلقاء محاضرات  –االشتراك في األسبوع الثقافي في الكلية *  

 .حول ملكية الشقق وحول حماية المستهلك

 :خدمة المجتمع 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــ
 

 :اســم الدولــــة   الكويـــــت

 :االســم بالكامـــل   بدر جاسم اليعقوب المحامي. د/ األستاذ 

 :مكان وتاريخ الميالد   الميدان –منطقة الشرق  – 4/9/0494

المنطقة التجارية  –مبني السوق الكبير شركة عقارات الكويت 
الطابق ( ب)شارع فهد السالم برج ( 0)قطعة  –الحادية عشر 

جامعة الكويت  –كويت  – 95410السرة  20: ب.ص. السادس
 .قسم القانون الخاص –كلية الحقوق 

 :عنوان العمل الحالي 

 :عنوان السكن  (6)شارع  9منزل  9قطعة  –السرة 

2923490 – 2923436 – FAX : 242307  تليفون العمل: 

 :الحالة االجتماعية  متزوج ويعول

 تلقي تعليمه االبتدائي في المدرسة الشرقية ، والتعليم -
المتوسط في المتنبي ، والثانوني في الدعية ، ثم ثانوية 

كلية الحقوق  –الشويخ إلى أن تخرج من جامعة الكويت 
 .0440عام 

حصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة  -
القاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسائل 

ن عنوان ، وكا 0444مع الجامعات األجنبية في يونيه 
المسئولية عن استعمال األشياء الخطرة في " الرسالة 

 (.دراسة مقارنة " ) القانون الكويتي 

 :المؤهالت  العلميــة  

 :اللغـات  .الفرنسية  –االنجليزية  –العربية 

كلية  –جامعة الكويت ( غير متفرغ)أستاذ القانون المدني *  
 .حتى اآلن 0442الحقوق من 

من  –كلية الحقوق  –جامعة الكويت  –نون المدني أستاذ القا*  
 .0441حتى  11

من  –كلية الحقوق  –جامعة الكويت  –أستاذ القانون المدني *  
 .0411حتى  12

حتى  44من  –كلية الحقوق  –جامعة الكويت  –مدرس *  
0412. 

 .0444حتى  42من  -كلية الحقوق –جامعة الكويت  -معيد  *  

 :الخبرة التدريسية 
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محكم قانوني دولي وداخلي ، شارك في عدة ندوات  -
ومحاضرات قانونية واجتماعية في داخل الكويت وخارجها 
وساهم في مناقشة أبحاث علمية ودراسات للترقية والنشر 
في مجالت علمية متخصصة ، وشارك في االشراف على 

 .عدة رسائل ماجستير ودكتوراه
ية ، داخل الجامعة كما شارك في عدة أعمال إدارية وقانون -

 :وخارجها ، منها على سبيل المثال 

 <في داخل جامعة الكويت > :  أوال 
-41قائم بأعمال عميد كلية الحقوق والشريعة في صيف   -

0444. 
 .0413 – 12رئيس قسم القانون الخاص   -
عضو في لجنة وضع الخطة االكاديمية لجامعة الكويت   -

0416. 
ة المجلس العلمي االستشاري عضو في لجنة وضع الئح -

 .0416 – 0415في جامعة الكويت 
 0416عضو في لجنة التعيين والترقيات بكلية الحقوق   -
رئيس تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية   -

 .0414جامعة الكويت 
عضو في مجلس كلية الحقوق ممثال عن األساتذة   -

 .0414المساعدين 
 .0411تعليم في جامعة الكويت عضو لجنة تعريب ال  -
عضو لجنة وضع نظام براءات االختراعات في جامعة   -

 .0411الكويت 
عضو في اللجنة االستشارية للتعيين والترقيات بكلية   -

 .0415الحقوق 
 .0444عضو في لجنة تطوير الدراسة في كلية الحقوق   -
عضو في لجنة تطوير النظام التعليمي في كلية الحقوق   -

16 – 11. 
عضو في لجنة التأليف والترجمة والنشر في الجامعة   -

0415. 
 .11/14مقرر لجنة تطوير النظام التعليمي بكلية الحقوق   -
 
رئيس لجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس بجامعة   -

 .0414الكويت 
 .14/0441عضو في لجنة الترقيات بالكلية   -
في ( نة التعريبلج)تمثيل جامعة الكويت في اجتماع   -

 24-26جامعة دول الخليج في البحرين في الفترة من 
 . 0414نوفمبر 

 :الخبرة العلمية 
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عضو في اللجنة العامة العداد وصياغة القانون المدني   -
 .0444الكويتي 

عضو في لجنة مراجعة مشروع القانون المدني الكويتي   -
0444. 

ومقرر  0410ويتي عضو لجنة النظر في تنقيح الدستور الك  -
 .اللجنة الفنية المنبثقة منها

 .باريس –عضو في غرفة التجارة الدولية للتحكيم  -
 .عضو في المكتب الدائم التحاد الحقوقيين العرب -

عضو في اللجنة الدائمة للدفاع عن الحقوق والحريات  -
األساسية في الوطن العربي المتفرعة من اتحاد الحقوقيين 

 .0414العرب 

لهيئة االستشارية لمجلة الخليج العربي التي عضو في ا -
 0414يصدرها مركز الخليج العربي التابع لجامعة البصرة 

التي يصدرها اتحاد ( الحقوقي)عضو هيئة تحرير في مجلة  -
 .0416الحقوقيين العربي 

عضو في الهيئة االستشارية لمجلة المحامى التي تصدرها  -
 .جمعية المحامين الكويتية

ع العربي لحماية الملكية الصناعية ميونخ ، عضو في المجم -
 .ألمانيا الغربية

 .0411عضو في جمعية الصحفيين الكويتية  -

 .0414عضو في جمعية زراعة األعضاء الكويتية  -

 .عضو في جمعية المحامين الكويتية -

 .0441وزير الدولة لشئون المجلس الوطني  -

 .0442 – 0441وزير اإلعالم  -

 0442جامعة الكويت  –الحقوق كلية  –أستاذ غير متفرغ  -
 .حتى اآلن

 .0443محامي  -

عضو الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لدول مجلس  -
 .التعاون الخليجي العربية

 في خارج الجامعة: ثانيا

حصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني بتقدير جيد   -أ 
جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسائل مع الجامعات 

 .كلية الحقوق –من جامعة القاهرة األجنبية 
حصل على جائزة التفوق العلمي في مجال العلوم   -ب

المقدمة من مؤسسة  0411االجتماعية واإلنسانية عام 
 (.الكويت)الكويت للتقدم العلمي 

حائز على جائزة القرن العشرين لإلنجازات في حقل القانون   -ج
لعالمي للسير من المركز ا 0446والعلوم االجتماعية لعام 

 .انجلترا –كمبردج  –الذاتية 

 درجات الشرف الجوائز

 :والمنح
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المعهد األمريكي للسير  – 0446جائزة القادة المميزين لعام   -د
 .الذاتية

 .المعهد األمريكي للسير الذاتية – 0446رجل عام   -هـ
المعهد األمريكي  –جائزة الرجل األكثر اعجابا في هذا العقد   -و

 .للسير الذاتية

مؤلف عقد االيجار وفقا لقانون إيجار العقارات والقانون *  
 (.كتاب) 0412 – 0410المدني الكويتي 

 0412 – 10أصول االلتزام في القانون المدني الكويتي *  
 (.كتاب)

 (.كتاب) 0416عقد الهبة دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي *  
 (كتاب) 0410الكويتي استعمال األشياء الخطرة في القانون *  
 .0415(كتاب)انهاء عقد العمل غير محدد المدة *  
 (.دراسة مقارنة)الغبن في القانون المدني *  
حوادث الطرق ومدى اعتبارها إصابات عمل ، بحث منشور *  

في مجلة الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت ، العدد الرابع 
 .019 – 090السنة الخامسة ص

لقانون المدني ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق االبراء في ا*  
 .0412يونيو  –العدد الثاني  –السنة السابعة 

الشريعة اإلسالمية مصدر التشريع ، بحث منشور في مجلة *  
المحامي ، السنة الخامسة ، العددان سبتمبر وأكتوبر 

0412. 
القيمة القانونية للمذكرات اإليضاحية ، بحث منشور في مجلة *  

يونيو  –مايو  –حامي ، السنة السادسة االعداد أبريل الم
0413. 

مكرر من ( 04)تحديد مفهوم مباشر الضرر وفق المادة *  
قانون تنظيم االلتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع 
الكويتي ، بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة ، السنة 

،  0414ه هـ ، يوني 0341الثانية ، العدد الثاني ، شعبان 
 .وما بعدها 215ص 

دراسة )النظام القانوني لألجر في قانون العمل الكويتي *  
 (.كتاب)الكويت  – 0411الطبعة األولى ( مقارنة

( عربي –فرنسي  –انجليزي )قاموس للمصطلحات القانونية *  
 –ثالثة أجزاء ، جهة النشر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 .0446الكويت 
نوفمبر  24ى حكم محكمة االستئناف العليا بتاريخ تعليق عل*  

منشور في مجلة المحامي  –تجاري  33/0444رقم  0444
ويتعلق بالتزام  14-19، ص  0414يناير  –السنة الثانية 

شركة التأمين مع المسؤول عن إحداث الضرر في دفع 

 :اإلنتاج العلمي 
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 الدية أو التعويض التزام تضامني 
 .ال تضامني

( دائرة التمييز)االستئناف العليا  تعليق على حكم محكمة*  
، منشور في مجلة الحقوق  0444يناير  04الصادر بتاريخ 

 016 -043والشريعة ، السنة الرابعة ، العدد الثالث ، ص
 .ويتعلق فيمن له حق إخالء العين المؤجرة

تعليق على حكم محكمة االستئناف العليا ، الدائرة العمالية *  
، منشور في مجلة الحقوق  0441فبراير  20بتاريخ 

 269 – 210والشريعة ، السنة الخامسة ، العدد األول ص
ويتعلق بدعاوى عمال المحال الصغيرة وكيفية رفعها أمام 

 .القضاء
 00تعليق على حكم المحكمة الكلية ، إيجارات الصادر في *  

 02و00و01في مجلة المحامى األعداد  0441ديسمبر 
ويتعلق بعقد اإليجار  54ص 0444مارس ، أبريل ، مايو 

ومدى تأثير االتفاق بين المؤجر والمستأجر على زيادة 
 .األجرة أثناء نظر الدعوى على دعوى إخالء العين

بحث ( دراسة في القانون الكويتي)طبيعة الدية الشرعية *  
منشور في مجلة المحامي الكويتية ، السنة الثانية ، 

وما  01ص 0444وفبراير  العددان الثامن والتاسع ، يناير
 .بعدها

مدى جواز االتفاق على اعتبار يوم راحة عمال القطاع األهلي *  
المحددة أجورهم مشاهرة مأجورة ، دراسة في قانون العمل 
الكويتي ، بحث منشور في مجلة الحقوق التي يصدرها 

 .أساتذة جامعة اإلسكندرية في عدد السنة التاسعة عشرة
الكويتي ماضيه وحاضره ، بحث منشور في  القانون المدني*   

سلسلة الدراسات الخاصة التي يصدرها معهد البحوث 
 .90ص 0411القاهرة  –والدراسات العربية 

Le Propriete des etrangers en matiere I mmobilier dans 

le droit des etats du Golfe et de la peninusule 

arabique. (etude de droit comparee). 
بحث منشور في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية تصدرها *  

العدد الثاني عام  –كلية الحقوق ، جامعة عي شمس 
0411. 

األحكام القانونية لتملك غير المواطنين العقارات في دول *  
الخليج والجزيرة العربية بحث مقدم لندوة توحيد تشريعات 

زيرة العربية المنعقدة القانون الخاص في دول الخليج والج
 23 – 20في فندق هيلتون الكويت في الفترة ما بين 

، ومنشور في إصدار خاص لمجلة دراسات  0414نوفمبر 
الخليج العربي في جامعة البصرة السنة الرابعة عشرة ، 
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وما  34ص 0414 – 2المجلد الحادي والعشرون ، العدد 
 .بعدها

بحث [ لخليج العربية حول تجربة مجلس التعاون لدول ا*  ] 
مجلس التعاون )مقدم في ندوة التجمعات العربية الثالثة 

( اتحاد المغرب العربي –مجلس التعاون العربي  –الخليجي 
 .0414أغسطس  3بتونس في 

انتاج المعلومات الرسمية في دولة الكويت بين التقنين *  
والتنظيم ، بحث مقدم إلى الندوة العلمية حول المعلومات 

لرسمية ودورها في البحث العلمي ، واتخاذ القرار في مقر ا
يناير  30 – 24معهد األبحاث العلمية المنعقدة بتاريخ 

 . الكويت – 0441

 :شارك في عدة مؤتمرات منها على سبيل المثال
المؤتمر الثاني لجمعية الشرق األوسط لزراعة األعضاء  -

  0441مارس  05 – 00ة من المنعقد في الكويت في الفتر
حول ضوابط > بفندق حياة رجنسي ، وتم القاء محاضرة  -

 .<نقل أعضاء الميت 
 3 – 0مؤتمر اتحاد الحقوقيين العرب المنعقد في تونس   -

 .0416يوليو 
 .0414مؤتمر اتحاد الحقوقيين العرب في بغداد عام   -
يوليو  9-0مؤتمر اتحاد الحقوقيين العرب المنعقد في القاهرة   -

0411. 
 –المشاركة في ندوة حول فض النزاعات التجارية العربية   -

، نظمتها غرفة  0416أكتوبر  04-01دبي في  –األوروبية 
تجارة وصناعة دبي ومركز تحكيم الغرف التجارية العربية 

 .األوروبية
رئيس اللجنة االقتصادية في المؤتمر السادس التحاد   -

 .0414أبريل  21-04قد في الكويت المحامين العرب المنع
عضو في لجنة صياغة توصيات مؤتمر المحامين السادس   -

 .عشر
رئيس الجلسة الثالثة لندوة توحيد تشريعات القانون الخاص   -

 23لدول الخليج والجزيرة العربية ، الكويت ، هيلتون 
 .0414نوفمبر 

لدول رئاسة االجتماع العاشر لمراكز الدراسات والوثائق   -
الخليج والجزيرة العربية المنعقد في الكويت في الفترة من 

 .في فندق هيلتون الكويت 0414نوفمبر  20-23
مجلس -مجلس التعاون الخليجي)ندوة حول التجمعات الثالثة   -

في تونس بتاريخ ( اتحاد المغرب العربي –التعاون العربي 
 .بتنظيم من اتحاد الحقوقيين العرب 0414أغسطس  3

 :المؤتمرات 
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 استبيـــان

 الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء دليـل
 ــــ
 

 :الدولــــة   اســم الكويـــــت

 :بالكامـــل   االســم محمود أحمد عبد الرحمن محمود الكندري/ الدكتور

 :وتاريخ الميالد   مكان الكويت 04/4/0462

 :الحالي  العنوان . 014قسيمة  3ق  حطين

 :الدائم  العنوان 95409الكويت  0341: ب .ص لسرةا

 :االجتماعية  الحالة متـزوج

 الدكتوراه: أعلى درجة علمية  -

 القانون التجاري: التخصص  حقل  -
 .القانون التجاري: الدقيق للدكتوراه  التخصص  -
 االنجليزية: الدراسة أو البحث  لغة  -
 انجلترا -إكسترا جامعة : التي أصدرت الدرجة المؤسسة  -
 . 4/4/0449: تلقي الدرجة  تاريخ  -

 :العلمية  المؤهالت

وانجلترا      بالكويتالقانون التجاري في حماية المستهلك  دور*  
 . مقارنةدراسة  وأمريكا

 

 :أطروحة الدكتوراه عنوان

 ممتاز:  العربية  اللغة

 جيد: االنجليزية  اللغة
 

 :  اللغــات

 .2112بكلية الحقوق  مساعد أستاذ  -

 .0449بكلية الحقوق  مدرس  -
 .0449 – 0414عضو بعثة بكلية الحقوق من  معيد  -
 .0414 – 0411بوزارة الداخلية من  محقق  -
 0411 - 0414بمكتب مصطفى الصراف لمدة عام  محام  -
 .0414 – 0419مساجد بوزارة األوقاف من  مراقب  -

 :الوظيفية  الدرجة

األمة  لمجلسشروع قانون بشأن حماية المستهلك م إعداد  -
 .0449عام 

 التجاريةفي مناقشات مشروع بشأن المنافسة  المساهمة  -
 .0449واالحتكار المقدم لمجلس األمة عام 

في  والشركاتفي مناقشات مشروع دمج البنوك  المساهمة  -

 :العلمية  الخبرات
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 .0449اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األمة عام 
ولمدة  0444 الكويتعلى اإلدارة القانونية بجامعة  فاإلشرا  -

 .سنة كاملة
 لحضرةفريق العمل بجهاز الدراسات االستشارية  عضو  -

دراسة النطق السامي لحضرة )صاحب السمو أمير البالد 
إعداد  0444دور االنعقاد لعام  فيصاحب السمو أمير البالد 

 ستشارياالالمجلس )مشروع اتحاد دول الخليج العربية 
 .إعداد دراسة حول المتعاقدين( لمجلس التعاون الخليجي 

منذ يوليو  المدنيالقانوني لإلدارة العامة للطيران  المستشار  -
 . وحتى اآلن 0441

 

في  التدريبيةمذكرات في النقل الجوي الدولي للدورات  كتابة*  
 .كلية الحقوق

في  التدريبيةستهالكي للدورات مذكرات في القرض اال كتابة*  
 .كلية الحقوق

اإليذر  مرضكتابة المشكالت القانونية الناجمة عن  مراجعة*  
 .0444مجلة الحقوق  –محمد أبو زيد / للدكتور

 :العلمـي  اإلنتـاج

اتفاقية مونتلاير  وفقالقانوني للنقل الجوي الدولي  النظام" -0
جنة التأليف ل –" نظام وارسو  تحديث"  0444لعام 

 .2111الكويت أغسطس  جامعة"  والنشر

" االمتياز التجاري عقدالمشاكل العملية التي يواجهها  أهم"   -2
 .2111ديسمبر  –مجلة الحقوق جامعة الكويت  –

 مجلة" العامة  المخازنالقانوني لعقد اإليداع في  التنظيم"   -3
 .2110المحامي الكويتية يونيو 

9-  The infringement of copyright and trad marks in 

electronic commerce “Arab law quarterly. مقبول 
 .2110 أغسطسللنشر في 

النقل الجوي  لسوقالقصور في التنظيم القانوني  جوانب"   -5
 –مجلة الحقوق  –دراسة مقارنة  –" في دولة الكويت 

 .2110سبتمبر  – الكويتجامعة 

 

 :منشـورة  أبحـاث

في  تحليليةدراسة  –القانونية لعملية التورين  الجوانب  -0
 .القانون المقارن

صناعة النقل  في Codesharingالمشاركة في الرمز  اتفاق  -2
 .دراسة مقارنة – الجوي

 :تحت النشر  أبحاث
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 -: خالل العمل الجامعي تدريسهاالتي تم  المقررات

 
 .الحقوق كلية –عة القانون البحري لطلبة السنة الراب مقرر  -

 .الحقوق بكليةالتدريبات العملية لطلبة السنة الرابعة  مقرر  -

 المحامينالتدريب إدارة الفتوى والتشريع وجمعية  جهة   
 .الكويتية

لطلبة كلية  الثالثةمقرر القانون التجاري لطلبة السنة  تدريس  -
 .العلوم اإلدارية

 .الرابعةلسنة مقرر القانون التجاري لطلبة ا تدريس  -

 .الرابعةمقرر القانون الجوي لطلبة السنة  تدريس  -

 

 

 : اللجــان وأعمالاإلدارية  األعمال
 

 2112/2113 الجامعيالمساعد للشئون الطالبية للعام  العميد  -
 .بالكلية

 وللعام 46/0444لجنة الكنترول للعام الجامعي  رئيس  -
 .0441-0444الجامعي 

لمدة  0446وحتى عام  0449رول منذ عام لجنة الكنت عضو  -
 .ثالث سنوات

 .لجنة الشئون الطالبية لمدة خمسة سنوات عضو  -

 .في لجنة البعثات بالقسم العلمي عضو  -

بالقسم  الدراسيةفي لجنة معادلة المقررات والشهادات  عضو  -
 .العلمي

 .بالكلية الثقافيفي لجنة الدورات التدريبية والموسم  عضو  -

 .في لجنة تطوير المناهج بالقسم عضو  -

 .2112 – 2110لجنة الميزانية بالقسم للعام الجامعي  مقرر  -

 

الكنترول  فيبرنامج في الحاسب اآللي لرصد الدرجات  إعداد  -
 .، حيث كان العمل يتم يدوياً في السابق 0441عام 
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إحدى القضايا وفق قواعد التحكيم لغرفة التجارة  محكم  -0
 .دولية في باريسال

 .الكويت فيلقضيتين وفقاً لقانون التحكيم القضائي  محكم  -2
 

 :عملية أخرى  خبرات
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 دولة الكويــــت :اســم الدولــــة  

 سامي عبد هللا أحمد الدريعي/ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 الكويت - 04/00/0466 :وتاريخ الميالد  مكان 

 القانون الخاص :القسم العلمي 

 مدرس :المسمي الوظيفي 

 1/2/0444 :تاريخ التعيين 

 متزوج :الحالة االجتماعية 

 الكويت - 03155الصفاة  5946ب .ص :عنوان العمل 

 2693654: فاكس العمل  –كلية الحقوق  :مركز العمل 

 (00)منزل  2شارع يوسف بن حمود جادة  2قطعة  –لسالمية ا :عنوان المنزل 

 الدكتوراه: أعلي درجة علمية *   : المؤهالت العلمية
 0445سبتمبر : تاريخ الحصول على الماجستير*  
 1/2/0444: تاريخ تلقي درجة الدكتوراه *  
رجوع المتضرر من حوادث السيارات : عنوان أطروحة الدكتوراه * 

دراسة في " ين السيارة المتسببة في الحادث على شركة تأم
 .القانون الفرنسي والكويتي

 .مسئولية مدنية+ تأمين : التخصص الدقيق للدكتوراه *  
 .جامعة نانت في فرنسا: المؤسسة التي أصدرت الدرجة *  
 . قسم القانون الخاص –القانون المدني : حقل التخصص*  

 ازممت: اللغة الفرنسية  - :اللغــات  
 جيد: اللغة االنجليزية -

 24/6/0442إلى  3/0وكيل النائب العام من  - :الخبرة العملية 
مستشار قانوني لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  -

 .وإلى اآلن 04/00/2110

. الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الكويتي والقانون الفرنسي - :األبحاث العلمية 
السنة الخامسة  –العدد الرابع  –منشور في مجلة الحقوق  -

 .2110والعشرون ديسمبر 
 .مفهوم فصل العامل في قانون العمل الكويتي -
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 .من مجلة بحوث جامعة حلب – 2110لعام  21العدد رقم 
 .بعض المشكالت التي يثيرها التعويض القضائي -

السنة السادسة  –العدد الرابع  –منشور في مجلة الحقوق 
 .م2112ديسمبر  –والعشرون 

 .ضوابط فصل العامل ألسباب اقتصادية في القانون الفرنسي  -
لجنة التأليف والتعريب  –منشور في مجلس النشر العلمي     

 .2112 –والنشر 
51a notion d,accident de la circulation Arab Law Quarterly 

(2002). 

نحو حماية فعالة لضحايا الحوادث " ورقة عمل بعنوان  -
مؤتمر سيعقد تحت رعاية مكتب اإلنماء في الديوان " المرورية 

 .2112مارس  24-29األميري خالل الفترة من 
مؤتمر حول " المزيدات اإللكترونية "ورقة عمل بعنوان  -

 2112الذي عقد في أكتوبر " التجارة واالتصاالت اإللكترونية"
 .بوزارة العدل

الداخلية مدى مالئمة القوانين الكويتية " ورقة عمل بعنوان  -
إلتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شهر 

 .المنعقد في اللجنة الثقافية النسائية الكويتية 2112ديسمبر 

 

 (.لغير حقوقيين)تدريس مقرر أصول التزام لطلبة السنة األولي  -أ  التدريس
 .تدريس مقرر أصول قانون لطبة السنة األولي  -ب
 .العملي لطلبة السنة الرابعةتدريس التدريب   -ج 
 .تدريس قاعة بحث  -د 

بعنوان " " التأمينات االجتماعية " إلقاء محاضرة في دورة   -0 :الدورات التدريبية 
 30/01/0444في " فئات المؤمن عليهم والمستفيدون "

 .5/3/2111وعقدت أيضا في 
والتي " قانون حماية المستهلك " إلقاء محاضرة في دورة   -2

 .01/02/0444عقدت بتاريخ 
المعلوماتية " الحاسوب والقانون " إلقاء محاضرة في دورة  -3

والتي عقدت بتاريخ " وحماية الملكية الفكرية وبراءة االختراع 
24/3/2111. 

بعنوان التعاقد " صور خاصة بالتعاقد " إلقاء محاضرة في دورة   -9
 عقدت بتاريخ" عن طريق وسائل االتصال الحديثة 

02/00/2111. 
 
" بعنوان " التأمينات االجتماعية " إلقاء محاضرة في دورة  -5

والتي عقدت " مفهوم التأمينات االجتماعية ونشأتها وتطورها 
 . 6/0/2112بتاريخ 
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 :المؤتمرات والندوات العلمية  
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 استبيـــان

 الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء دليـل
 ــــ
 

 :الدولــــة   اســم الكويـــــت

 :بالكامـــل   االســم محمود أحمد عبد الرحمن محمود الكندري/ الدكتور

 :وتاريخ الميالد   مكان الكويت 04/4/0462

 :الحالي  العنوان . 014قسيمة  3 ق  حطين

 :الدائم  العنوان 95409الكويت  0341: ب .ص السرة

 :االجتماعية  الحالة متـزوج

 الدكتوراه: ية أعلى درجة علم -

 القانون التجاري: التخصص  حقل  -
 .القانون التجاري: الدقيق للدكتوراه  التخصص  -
 االنجليزية: الدراسة أو البحث  لغة  -
 انجلترا -جامعة إكسترا : التي أصدرت الدرجة المؤسسة  -
 . 4/4/0449: تلقي الدرجة  تاريخ  -

 :العلمية  المؤهالت

وانجلترا      بالكويتاري في حماية المستهلك القانون التج دور*  
 . مقارنةدراسة  وأمريكا

 

 :أطروحة الدكتوراه عنوان

 ممتاز:  العربية  اللغة

 جيد: االنجليزية  اللغة

 :  اللغــات

 .2112مساعد بكلية الحقوق  أستاذ  -

 .0449بكلية الحقوق  مدرس  -
 .0449 – 0414عضو بعثة بكلية الحقوق من  معيد  -
 .0414 – 0411بوزارة الداخلية من  محقق  -
 0411 - 0414بمكتب مصطفى الصراف لمدة عام  محام  -
 .0414 – 0419مساجد بوزارة األوقاف من  مراقب  -

 :الوظيفية  الدرجة

األمة عام  لمجلسمشروع قانون بشأن حماية المستهلك  إعداد  -
2222. 

 

 التجاريةنافسة في مناقشات مشروع بشأن الم المساهمة  -
 .2222واالحتكار المقدم لمجلس األمة عام 

 :العلمية  الخبرات
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في  والشركاتفي مناقشات مشروع دمج البنوك  المساهمة  -
 .2222اللجنة المالية واالقتصادية في مجلس األمة عام 

ولمدة  2222 الكويتعلى اإلدارة القانونية بجامعة  اإلشراف  -
 .سنة كاملة

 لحضرةات االستشارية فريق العمل بجهاز الدراس عضو  -
دراسة النطق السامي لحضرة )صاحب السمو أمير البالد 

إعداد  2222دور االنعقاد لعام  فيصاحب السمو أمير البالد 
 االستشاريالمجلس )مشروع اتحاد دول الخليج العربية 

 .إعداد دراسة حول المتعاقدين( لمجلس التعاون الخليجي 
منذ يوليو  المدنيعامة للطيران القانوني لإلدارة ال المستشار  -

 . وحتى اآلن 2222
 

في  التدريبيةمذكرات في النقل الجوي الدولي للدورات  كتابة*  
 .كلية الحقوق

في  التدريبيةمذكرات في القرض االستهالكي للدورات  كتابة*  
 .كلية الحقوق

اإليذر  رضمكتابة المشكالت القانونية الناجمة عن  مراجعة*  
 .2222مجلة الحقوق  –محمد أبو زيد / للدكتور

 :العلمـي  اإلنتـاج

اتفاقية مونتلاير لعام  وفقالقانوني للنقل الجوي الدولي  النظام" -2
"  والنشرلجنة التأليف  –" نظام وارسو  تحديث"  2222
 .2222الكويت أغسطس  جامعة

 –" المتياز التجاريا عقدالمشاكل العملية التي يواجهها  أهم"   -2
 .2222ديسمبر  –مجلة الحقوق جامعة الكويت 

 مجلة" العامة  المخازنالقانوني لعقد اإليداع في  التنظيم"   -2
 .2222المحامي الكويتية يونيو 

2-  The infringement of copyright and trad marks in 

electronic commerce “Arab law quarterly. للنشر  مقبول
 .2222 أغسطس في

النقل الجوي في  لسوقالقصور في التنظيم القانوني  جوانب"   -2
جامعة  –مجلة الحقوق  –دراسة مقارنة  –" دولة الكويت 

 .2222سبتمبر  – الكويت

 :منشـورة  أبحـاث

في القانون  تحليليةدراسة  –القانونية لعملية التورين  الجوانب  -2
 .المقارن

 

صناعة النقل  في Codesharingفي الرمز المشاركة  اتفاق  -2
 .دراسة مقارنة – الجوي

 :تحت النشر  أبحاث

 -: خالل العمل الجامعي تدريسهاالتي تم  المقررات
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 .الحقوق كلية –القانون البحري لطلبة السنة الرابعة  مقرر  -
 .الحقوق بكليةالتدريبات العملية لطلبة السنة الرابعة  مقرر  -

 المحامينب إدارة الفتوى والتشريع وجمعية التدري جهة   
 .الكويتية

لطلبة كلية  الثالثةمقرر القانون التجاري لطلبة السنة  تدريس  -
 .العلوم اإلدارية

 .الرابعةمقرر القانون التجاري لطلبة السنة  تدريس  -
 .الرابعةمقرر القانون الجوي لطلبة السنة  تدريس  -

 : لجــانال وأعمالاإلدارية  األعمال
 

 2222/2222 الجامعيالمساعد للشئون الطالبية للعام  العميد  -
 .بالكلية

الجامعي  وللعام 22/2222لجنة الكنترول للعام الجامعي  رئيس  -
2222-2222. 

لمدة  2222وحتى عام  2222لجنة الكنترول منذ عام  عضو  -
 .ثالث سنوات

 .لجنة الشئون الطالبية لمدة خمسة سنوات عضو  -
 .في لجنة البعثات بالقسم العلمي عضو  -
بالقسم  الدراسيةفي لجنة معادلة المقررات والشهادات  عضو  -

 .العلمي
 .بالكلية الثقافيفي لجنة الدورات التدريبية والموسم  عضو  -
 .في لجنة تطوير المناهج بالقسم عضو  -
 .2222 – 2222لجنة الميزانية بالقسم للعام الجامعي  مقرر  -
الكنترول  فيبرنامج في الحاسب اآللي لرصد الدرجات  إعداد  -

 .، حيث كان العمل يتم يدوياً في السابق 2222عام 

 

إحدى القضايا وفق قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية  محكم  -2
 .في باريس

 .الكويت فيلقضيتين وفقاً لقانون التحكيم القضائي  محكم  -2
 

 :عملية أخرى  خبرات
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ــــ
 

 دولة الكويــــت :اســم الدولــــة  

 سامي عبد هللا أحمد الدريعي/ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 الكويت - 04/00/0466 :مكان وتاريخ الميالد  

 القانون الخاص :القسم العلمي 

 مدرس :المسمي الوظيفي 

 1/2/0444 :ريخ التعيين تا

 متزوج :الحالة االجتماعية 

 الكويت - 03155الصفاة  5946ب .ص :عنوان العمل 

 2693654: فاكس العمل  –كلية الحقوق  :مركز العمل 

 (00)منزل  2شارع يوسف بن حمود جادة  2قطعة  –السالمية  :عنوان المنزل 

 لدكتوراها: أعلي درجة علمية *   : المؤهالت العلمية
 0445سبتمبر : تاريخ الحصول على الماجستير*  
 1/2/0444: تاريخ تلقي درجة الدكتوراه *  
رجوع المتضرر من حوادث : عنوان أطروحة الدكتوراه * 

" السيارات على شركة تأمين السيارة المتسببة في الحادث 
 .دراسة في القانون الفرنسي والكويتي

 .مسئولية مدنية+ تأمين : التخصص الدقيق للدكتوراه *  
 .جامعة نانت في فرنسا: المؤسسة التي أصدرت الدرجة *  
 . قسم القانون الخاص –القانون المدني : حقل التخصص*  

 ممتاز: اللغة الفرنسية  - :اللغــات  
 جيد: اللغة االنجليزية -

 24/6/0442إلى  3/0وكيل النائب العام من  - :الخبرة العملية 
ي لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية مستشار قانون -

 .وإلى اآلن 04/00/2110

الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الكويتي والقانون  - :األبحاث العلمية 
 .الفرنسي

السنة الخامسة  –العدد الرابع  –منشور في مجلة الحقوق 
 .2110والعشرون ديسمبر 
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 .مفهوم فصل العامل في قانون العمل الكويتي -

 .من مجلة بحوث جامعة حلب – 2110لعام  21دد رقم الع
 .بعض المشكالت التي يثيرها التعويض القضائي -

السنة السادسة  –العدد الرابع  –منشور في مجلة الحقوق 
 .م2112ديسمبر  –والعشرون 

 .ضوابط فصل العامل ألسباب اقتصادية في القانون الفرنسي  -
نة التأليف والتعريب لج –منشور في مجلس النشر العلمي     

 .2112 –والنشر 
51a notion d,accident de la circulation Arab Law 

Quarterly (2002). 

نحو حماية فعالة لضحايا الحوادث " ورقة عمل بعنوان  -
مؤتمر سيعقد تحت رعاية مكتب اإلنماء في " المرورية 

 .2112مارس  24-29الديوان األميري خالل الفترة من 
مؤتمر حول " المزيدات اإللكترونية "بعنوان  ورقة عمل -

الذي عقد في أكتوبر " التجارة واالتصاالت اإللكترونية"
 .بوزارة العدل 2112

مدى مالئمة القوانين الكويتية الداخلية " ورقة عمل بعنوان  -
إلتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شهر 

 .افية النسائية الكويتيةالمنعقد في اللجنة الثق 2112ديسمبر 

لغير )تدريس مقرر أصول التزام لطلبة السنة األولي  -أ  :التدريس 
 (.حقوقيين

 .تدريس مقرر أصول قانون لطبة السنة األولي  -ب
 .تدريس التدريب العملي لطلبة السنة الرابعة  -ج 
 .تدريس قاعة بحث  -د 

بعنوان " " التأمينات االجتماعية " إلقاء محاضرة في دورة   -0 :الدورات التدريبية 
 30/01/0444في " فئات المؤمن عليهم والمستفيدون "

 .5/3/2111وعقدت أيضا في 
والتي " قانون حماية المستهلك " إلقاء محاضرة في دورة   -2

 .01/02/0444عقدت بتاريخ 
" الحاسوب والقانون " إلقاء محاضرة في دورة   -3

" ة الفكرية وبراءة االختراع المعلوماتية وحماية الملكي
 .24/3/2111والتي عقدت بتاريخ 

 
بعنوان " صور خاصة بالتعاقد " إلقاء محاضرة في دورة   -9

عقدت بتاريخ " التعاقد عن طريق وسائل االتصال الحديثة 
02/00/2111. 

" بعنوان " التأمينات االجتماعية " إلقاء محاضرة في دورة   -5
والتي " ماعية ونشأتها وتطورها مفهوم التأمينات االجت
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 .6/0/2112عقدت بتاريخ 

 : المؤتمرات والندوات العلمية 
القاهرة )مؤتمر القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي   -0

 .0444ديسمبر  5-9في الفترة من 
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 استبيـــان

 الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء دليـل
 ـــــ
 

 :لدولــــة  ا اســم الكويـــــت

 :بالكامـــل   االســم فايز عبد هللا مدربي حبيب الكندري/ الدكتور

 :وتاريخ الميالد   مكان الكويــــت    4/00/0464

 :المنزل  عنوان 04منزل ( 9)قطعة  –شارع أبو موسى األشعري  الروضة

 :منزل  هاتف 4211226: بيجر  – 5303039

 :العمل  عنوان يــتالكو 03155الصفاة  5946: ب.ص

 :العمل  هاتف ( 0195: داخلي  2664294: بداله)  2693654

 : فاكس 5303039: المنزل  – 2693654: العمل

 :االجتماعية  الحالة متـزوج

 الدكتوراه: أعلى درجة علمية  -

 قسم القانون الخاص –القانون المدني : التخصص  حقل  -
 مسئولية مدنية –ود عق: الدقيق للدكتوراه  التخصص  -
 الفرنسية: الدراسة أو البحث  لغة  -
 جامعة ستراسبورغ فرنسا: التي أصدرت الدرجة المؤسسة  -
 05/00/0446: تلقي الدرجة  تاريخ  -

 :العلمية  المؤهالت

 في األعباء العائلية   المشاركة*  

 

 أطروحة الماجستير عنوان

 أطروحة الدكتوراه عنوان "مقارنة دراسة" ويتي في القانون الفرنسي والك الطبي العقد" 

 .م0/02/0441إلى  26/6/0414من تاريخ  المحاماة مزاولة  -0

 .إلى اآلن 0446الكويت منذ سنة  جامعةفي  التدريس  -2
إلى  0444بجامعة الكويت منذ سنة  القانونيةاإلدارة  مدير  -3

 .اآلن
ية منذ سنة وبرمجة األحكام القضائ تصنيفمركز  مدير  -9

 .إلى اآلن 0441
وزارة الصحة منذ  –للتحقيقات الطبية  العليااللجنة  عضو  -5

 .إلى اآلن 0441سنة 

 :العمليـة  الخبرة
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 .إلى اآلن 0444العدل منذ سنة  وزارةلدى  محكم  -6
 

 ممتاز:  الفرنسية  اللغة

 جيد جداً : االنجليزية  اللغة
 

 :  اللغــات

 .لالستنساخ الجيني البشريالقانونية  المشروعية -0

 .0441/الحقوق  مجلة
 .تقييمية حول قانون المحاماة الكويتي نظرة -2

 .0441/المحامي  مجلة
 .المقارن والقانونعقد المحاماة في القانون الكويتي  -3    

 .الكويتجامعة  –التأليف والتعريب والنشر  لجنة        
مقال في . قد البيعتسجيل السيارة وإنتقال ملكيتها في ع -9    

 .0441/مجلة المحامي 
 0444/كلية الحقوق –عقد اإليجار في القانون الكويتي  -5    

 :مقدمة  بحوث

 : تم تدريسها خالل العمل الجامعي التي المقررات

 (.اإليجار+ البيع )مدنية  عقود -
 (.بلدية الكويت)عملية  تدريبات -
 (.3خاص – 2خاص)بحث  قاعة -
 (.عية المحامينجم)عملية  تدريبات -

 

 : على مستوي الكلية: ) اللجـان

 .الدورات التدريبية والموسم الثقافي لجنة -0
 .التدريبات العملية لجنة -2
 .الكنترول لجنة -3
 .البعثات لجنة -9
 .المكتبات لجنة -5
بحث مقترح عقد مؤتمر علمي لكلية الحقوق للعام  لجنة -6

 .0444إلى  0441 الدراسي
ماً على إنشاء كلية االحتفال بمرور ثالثين عا لجنة -4

 .0444الحقوق 
 .في فريق عمل للطوارئ لكلية الحقوق عضو -1
إعداد التقرير السنوي لكلية الحقوق عن العام  لجنة -4

 .44/0441الجامعي 
في اللجنة الرئيسية المشتركة لتفعيل بنود  عضو -01

كلية الحقوق وإدارة التحكيم بوزارة  بينالبروتوكول 
 .العدل

 

 : ي الجامعـةعلي مستو: )  اللجان

العليا لإلشراف والرقابة على انتخابات الجمعيات  اللجنة -0
 (.مستشار قانوني) العلمية
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مراجعة اللوائح الخاصة بشئون أعضاء هيئة  لجنة -2
اللغات ومساعدي المدرس  ومدرسيالتدريس 

 .والمساعدين العلميين
 .اعداد نظم المعلومات ألعضاء هيئة التدريس لجنة -3
عداد وإلقامة برنامج أسبوع فرص التنسيق واإل لجنة -9

 .0441 مايوالعمل 
 46/44لعام (06)التحقيق المشكلة بقرار رقم  لجنة -5

م للنظر في الشكوى المقدمة 0444يونيو  1الصادر في 
 .45/46من ممثلي القائمة اإلدارية لعام 

لجنة التحقيق في الشكاوي والمخالفات الصادرة  رئيس -6
طة كلية اآلداب المشكلة الهيئة اإلدارية لربا أعضاءضد 

 .م41/0444لعام ( 99)بقرار عميد شئون الطلبة رقم 

قيد العقود ) محاضرة" عقود القانون الخاص  إبرام"  دورة  -
 (.وتوثيقها

 ".اإلجتماعية  التأمينات"  دورة  -
 ". الخبــرة"  دورة  -
 ".اإليجارية في القانون الكويتي  المنازعات"  دورة  -

 :لتدريبية ا الدورات

باريس  – PERPIGNANحضور مؤتمر علمي في مدينة  -0
 .العام لإللتزام والنظريةالمستهلك  حماية" متعلق بـ 

مركز  تنظيم"  التأمينوإعادة  التأمين" حضور دورة  -2
 – العربيةالتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 .م0441البحرين مارس  –المنامة 
للمرأة الكويتية في  مستقبلية رؤية" ة بمؤتمر المشارك -3

 .م0441 مايو 6-9الفترة من  –الكويت  مريديان" المجتمع 
للقانون ( 02)الدولي الـ  المؤتمر" المشاركة بورقة عمل في  -9

 .م0441أغسطس  6-2الفترة من  هنغاريا" الطبي 
 التجارة"  عنوانحضور مؤتمر علمي في فرنسا تحت  -5

 .م24/01/0441 في" ية اإللكترون
 حقوق"  عنوانحضور مؤتمر علمي في فرنسا تحت  -6

األطراف وسلطات المحكمين وهيئات التحكيم في إجراءات 
 .م31/01/0441 فرنسا" التحكيم 

 I ) ــةالفرنسي التجارةالمشاركة في االجتماع السنوي لغرفة  -4

CC) 0441م. 
ن المعوقات بي العامةحضور مؤتمر الخصصة المشروعات  -1

 .م0441الكويت  –والحلول رؤية قانونية واقتصادية 
األول حول  الكويتالمشاركة بورقة عمل في مؤتمر  -4

فبراير  04-05الكويت  –المعلوماتية القانونية والقضائية 
 .م0444

 :العلمية  المؤتمرات
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األعضاء  وزراعةالمشاركة بورقة عمل في مؤتمر نقل  -01
–بشرية الكويتية البشرية ، تنظيم جمعية زراعة األعضاء ال

 0444مارس  29-22إنترناشونال ،  سفيرفندق 

البشري من الوجهة  االستنساخ مشروعية" محاضرة عن  -0
الحقوق  لكليةضمن فعاليات الموسم الثقافي  وذلك" القانونية 

 .م0/9/0444في . م46/0444للعام الجامعي 

سلبيات ...  يتيالكوالمحاماة  قانون" محاضرة عن  -2
العام  –الحقوق تنظيم جمعية القانون  كلية" وإيجابيات 

 .44/0441 الجامعي
الحقوق وقانون  كليةخريجي  مستقبل" محاضرة عن  -3

 .م24/00/0441جمعية القانون ،  تنظيم" المحاماة الكويتي 
سن الرشد في القانون  لتعديليحن الوقت  ألم" مقال بعنوان  -9

 االربعاء،  4560/2114، العدد  الوطن "؟ ...المدني 
 .04م ، ص 5/3/0444

الجيني من الوجهة  االستنساخ مشروعية" مقال بعنوان  -5
 :جزئين في" القانونية 

 31/3/0444، األحد  1531القبس ، العدد : األول الجزء   
 .02ص

 01ص03/9/0444، الحد 1552القبس، العدد: الثاني الجزء   
.. قصور .. الجديد  الكويتيالمحاماة  قانون" مقال بعنوان  -6

 .م21/5/0444الوطن . تكرار تشريعي ... تناقض 
وجوده بين مقررات  وحتميةالطبي  القانون" مقال بعنوان  -4

، الثالثاء  4449/2221، العدد  الوطن" كلية الطب 
 .23، ص 36م ، السنة 4/01/0444

ال ملكيتها في وانتق السيارةتسجيل  وجوب" مقال بعنوان  -1
 .0441،  القبس" عقد البيع 

والحط من كرامة مهنة ...  والترويج اإلعالن" مقال بعنوان  -4
 . 0441،  القبس" المحاماة 

أين أطباؤكم من خصوصية .. الصحة  وزارة" مقال بعنوان  -01
 .م01/9/0441المرضي ؟ القبس 

" لة بعد المداو الحكم" مقابلة تليفزيونية في برنامج  -00
وقانون  المحاماة مهنة" الكويت تحت عنوان  تلفزيون

 .م1/6/0441 بتاريخ" المحاماة الكويتي 
 نحو وعي قانوني لمستأجري العقارات -02

 .م0441أكتوبر /  القبس     
وجهة نظر ..  والتقييدتحديد أجور األطباء بين اإلطالق  -03

 .قانونية
 .م0441، نوفمبر  القبس   

 :المجتمــع  خدمة
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، الوطن ،  الخاصلية في عقود القانون دور الشك -09
 .م0444فبراير

النظرية والتطبيق  بين.. الصفة التبعية للخبرة القضائية  -05
 .م0444القبس ، مارس 

" اإلذاعة  إسال" تسجيل ثمان حلقات إذاعية لبرنامج  -06
بالشرح والتفصيل العديد من المسائل القانونية  تتناول

 .المطروحة
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 استبيـــان

 الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء دليـل
 ــــ

 

 :الدولــــة   اســم الكويـــــت

 :بالكامـــل   االســم خالـد جاسم غلوم الهندياني/ الدكتور

 :وتاريخ الميالد   مكان الكويـت 4/3/0469

 :الحالي  العنوان . 6م6ش 3ق  الصليبخات

 :الدائم  العنوان 95409ويت الك 0341: ب .ص السرة

 :االجتماعية  الحالة متـزوج

 الدكتوراه بالقانون: أعلى درجة علمية  -

 القانون المدني: التخصص  حقل  -
 قانون التأمين: الدقيق للدكتوراه  التخصص  -
 الفرنسية: الدراسة أو البحث  لغة  -
 جامعة نانسي: التي أصدرت الدرجة المؤسسة  -
 26/6/0445: لقي الدرجة ت تاريخ  -

 :العلمية  المؤهالت

 .الفرنسي والقانون الكويتي القانونالمؤمن في  رجوع
Le recours de l, assurer en droit Francais et en droit 

Koweition 1995. 

 :أطروحة الدكتوراه عنوان

Le cumul d, un mandat social et d, un contral de travail 

dans la socieete anonyme. 1991 

 

 أطروحة الماجستير عنوان

 ممتاز: الفرنسية  اللغة  - 0

 متوسط: اإلنجليزية  اللغة  -2

 : اللغـات

حتى  0445قسم القانون الخاص من  –بكلية الحقوق  مدرس -
 .اآلن

 :التدريسية  الخبرة

 :العملية  الخبرة .في وزارة الشئون االجتماعية والعمل قانوني باحث

 الشرف والجوائز درجات (درجة االمتياز مع مرتبة الشرف)  الدكتوراه* 

 : (ماجستير أو الدكتوراه ) تم اإلشراف عليها  التي الرسائل

 :مناقشة رسائل الماجستير لجنة عضو
القانوني إلصابات العمل  النظام" الرسالة  عنوان -0

 (.دراسة مقارنة " ) المهنة في الكويت  وإجراءات
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المؤمن على المستأمن في  رجوع: " رسالةال عنوان -2
 ".المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المسؤولية

 .مبارك العنزي/ على معيد البعثة بالقسم السيد اإلشراف -3

عقد التأمين ، مجلة  علىأثر انتقال ملكية الشئ المؤمن عليه  -0
داوود / الحقوق عدد خاص لتأبين المرحوم الدكتور

 .م0441يونيو  –الثاني  العدد/ العيسي

 0444لسنة ( 0)الصحى في ضوء القانون رقم  التأمين  -2
مجلة المحامي عدد  – األجانببشأن التأمين الصحي على 

 .0444يوليو 
العدد األول  –مجلة الحقوق  –قانون التأمين الصحي  مثالب  -3

 .م2111مارس  –
 –العدد الرابع  –مجلة الحقوق  –عقد العمل  وقف  -9

 .2111ديسمبر
5-  La moditication de la situation juridique de L, 

employeur, en droit Koweition 
 Arab law Quarterly –منشور في دورية  بحث

 .2110الجزء الثالث ( 06)عــدد

اإلشكاالت التي يثيرها ضمان أذي النفس ، تعليق  بعض"   -6
منشور ) ،" االستئناف الكويتية  محكمةعلى بعض أحكام 

 الساديةالعدد األول ن السنة  –في مجلة الحقوق 
 (.2112والعشرون مارس

للنشر في  مقبول" الطبيب عن فعل األشياء  مسئولية"   -4
جامعة عين  –كلية الحقوق  –واالقتصادية  القانونيةالعلوم 

 .2112شمس عدد يناير 
1-  L, obligation precontractuelle d, information de 

l,assureur 
سبق )  Arab law Quarterlyللنشر في مجلة  مقبول

 (.عنه  نسخةتقديم أصل قبول النشر ونقدم 

 "المجنون العقدية  مسئولية"   -4
 .للنشر في مجلة الحقوق مقبول     

 :العملي  اإلنتاج

 (ترجمة  –تحرير  –تأليف : )  الكتب

جابر . إلشتراك مع دأحكام التأمين في القانون الكويتي با كتاب  -
كلية الحقوق  –التأليف والترجمة والنشر  لجنة –محجوب 

0444. 

 

 : والمخطط لها الجاريةالبحوث  مشاريع

 .للمسئولية العقدية الموجبمدى اعتبار التمييز ركن في الخطأ  -

 

 : خالل العمل الجامعي تدريسهاالتي تم  المقررات

 قانون أصول -
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 التزام أصول -
 واإلثبات االلتزامات -
 اجتماعية تشريعات -
 التأمين مقرر -
 .والثانية والثالثة األولىبحث للسنة  قاعة -

 : العلمية والمؤتمرات الزياراتالتفرغ ،  إجازات

سانت جوزيف  جامعة" العام  النظام" مؤتمر حول  حضور  -0
 .0441مايو  21-25من  الفترةفي ( بيروت)

جمهورية )القاهرة  في" والقانون اإلعالم" مؤتمر  حضور  -2
مارس  05-09جامعة حلوان في الفترة من ( العربيةمصر 

0444. 
" التقاضي معوقات" ندوة وزارة العدل حول  حضور  -3

 .0444سنة  ريجنسيفي فندق  المنعقدة
 .في دولة الكويت المنعقد" الدولي  التحكيم" مؤتمر  حضور  -9
كلية الحقوق : وتحديات المستقبل القانون" مؤتمر  حضور  -5

 .24/01/0444-25الفترة من  فيجامعة الكويت 
 31/4مؤتمر التشريعات البيئية في المنطقة العربية  حضور  -6

 .م2111 -2/01 –
العولمة على الجوانب االقتصادية  تاثيرات" مؤتمر  حضور  -4

حقوق المنصورة مارس  كلية"  والقانونيةوالسياسية 
2112. 

 

 : مستوي الكليـة على

 .شئون الطلبة والجدول الدراسي لجنة -0
 .المكتبات لجنة -2
 .الموسم الثقافي والدورات التدريبية لجنة -3
 (.الكنترول) االمتحانات لجنة -9
 .التخطيط لجنة -5
 .تمويل البحوث لجنة -6
 .الدراسات واالستشارات القانونية لجنة -4
اإلعداد للمؤتمر الدولي الخاص بالتنظيم القانوني  لجنة -1

 .الحرة للمهن
 .عام على إنشائها 31الكلية بمرور  الاحتف -4

 – 0444/2111)لجنة الكنترول لمدة عامين  رئيس -01
2111/2110.) 

 :اإلدارية واللجان األعمال

 : مستوي القسـم على

 .معادلة المقررات والشهادات الدراسية لجنة -0
 .اإلرشاد والتسجيل واالمتحانات لجنة -2
 (.مقررا)الميزانية  لجنة -3
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 .البعثات لجنة -9
 .تطوير المناهج لجنة -5

 : الجامعـةمستوى  على

 .التضامن والتكافل االجتماعي صندوق -0
في لجنة إعداد كتاب عن جامعة الكويت  االشتراك -2

 .عام على إنشائها 31 مروربمناسبة 

 

 : المجتمـع خدمـة

في لجنة لدراسة الحد من ظاهرة التقاعد المبكر  عضو*  
 .ديوان األميريمنبثقة من ال المتقاعدينواالستفادة من 

 

 

 : التدريبية الدوراتفي  المشاركة

 .السيارات حوادثضد المسئولية المدنية عن  التأمين -0

 .العمل قانون -2
 .التأمين قانون -3
 .االجتماعية التأمينات -9
 .القانونية لمهندسي ومقاولي البناء المسئولية -5
 .االستهالكي القرض -6
 .خاصة بالتعاقد صور -4

 

 

 
 

 

 

 


