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 م1010    قاضي احملكمة العليا 

 م1559    قاضي حمكمة االستئناف 

 م1551    قاضي احملكمة العامة 

 م1591    قاضي الدرجــة األوىل 

 م1593    قاضي الدرجــة الثانية 

  م 1593 –م 1591  قاضي الدرجة الثالثة -مساعد قضائي 

 والقانونية يةالقضائالعلوم  ،ومعهــدوجامعة الرابط،وجامعة النيلني ،شاركة يف التدريس جبامعة اخلرطومامل. 

 وحقوق اإلنسانوالدستوري والتجاري والقضاء اإلداري رية يف مجيع جماالت العمل املديناكتسبت خربة كب،   . 

   * م وما 7112( لسااانة 151تعييني عميداً لمعهد العلوم القضاااا ية والقانونية اقرار جمهورق ر)م    تم

 .ادرجة نا ب ر يس )ضاء  زلت
 

  العربي للمحاكم اإلدارية بجامعة الدول العربية.عضو مؤسس لالتحاد 

  م.1/1/1015عضو محكمة االستثمار العربية بترشيح من الدولة لهذه الدورة التي تبدأ في 

  عضو اللجنة العليا القانونية التي شكلن من رئاسة الجمهورية لمكافحة جريمة االتجار بالبشر برئاسة النائب

 العام.

  نونية العليا بوزارة التعليم العالي.القا السياسات لجنةعضو 

 قيادات املرأة العربية والذي يتبع جلامعة الدول العربية.احتاد  عضو 

  يف التحكيم التجاري واملدينخبري. 

 .حمكم يف جملة املركز العريب للدراسات القضائية والقانونية 

 .عضو املنظمة العربية للقانون الدستوري 

 

 :التي تقلدتهااإلدارية القضا ية المهام 
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 وحتى  19/4/1014رة من الفت في سةةةةةةةةابقةةةا   الفني والبحةةةل العلمي برئيس إدارة المكتةةة

ويقوم بالعديد من عبارة عن مكتب فني لسةةةعادة السةةةيد/رئيس القضةةةا  ،وهو م30/1/1011

القانونية من أحكام المحكمة العليا وإصةةدار مجلة  دالقواع الصأهمها اسةةتخالشةةنون العلمية 

مراجعة الدراسةةةات في القضةةةايا المعقدة وإبدا  وا حكام القضةةةائية وتوزيعها على القضةةةاة 

 .وجهةات النرر المختلفةة في ا مور القةانونية لتوحيةدإقةامةة ورا العمةل العلميةة مع الرأي 

سةةةةةةلضة القضةةةةةةائية في جميع المحافل ال تمثيةلبويقوم رئيس المكتةب الفني والبحةل العلمي 

   الرسمية العلمية وغير العلمية. 

  المسةةةؤول ا ول عن تضبيظ نرام المحاكم اإللكترونية في قضةةةا  السةةةودان  بوصةةةفي رئيس

 إدارة المكتب الفني والبحل العلمي.

 م.1554 م وحتى1595 المشرف على محكمة الخرطوم الجزئية من 

 ابقا .عضو لجنة تقييم القضاة للترقي س 

 .رئيس لجنة التنسيظ مع جامعة سقد بدولة المجر بغرض رفع قدرات السادة القضاة 

  المقدم من وزير العدل برئاسةةةة بروفسةةةير  م1554عضةةةو لجنة تعديل قانون اإلتبات لسةةةنة

 .بخاري الجعلي

 م المقدم من وزير العدل1011 عضةةو لجنة مراجعة مشةةروع قانون السةةلضة القضةةائية لسةةنة 

 .م1011

 دائم بلجان مراجعة القوانين المتعلقة بالسلضة القضائية. عضو 

 م1011،عضو لجنة مراجعة قانون معهد العلوم القضائية والقانونية. 

  عضةةةةو اللجنة الفنية العليا التي شةةةةكلن من قبل رئاسةةةةة الجمهورية لمكافحة جريمة اإلتجار

 بالبشر بترشيح من رئيس القضا .

 والقضةةةةةا   ية والقانونية في قانون اإلجرا ات المدنية،محاضةةةةةر دائم بمعهد العلوم القضةةةةةائ

 .،والملكية الفكريةيومادة البحل العلموحقوق اإلنسان، اإلداري،

 نجليزيةةة في التةةدريةةب رتقةةا  بةةاللغةةة اإلدرات ا جهزة العةةدليةةة في مجةةال اإلأقوم بتعزيز مقةة

 التخصصي والمستمر.

 ون اإلداري لسنة ـةةةوالقانم 1593ن اإلجـةةةرا ات المدنية لسنة وـةةةـةةةو لجنة تعديل قانـةةةـةةةعض

 م.1011ر مشكلة بقرار من وزير العدل ـد الشيخ عمـور محمــوفيسرة بـــبرئاس م1009
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  عضةةو اللجنة المشةةكلة من رئيس القضةةا  إلعادة النرر في قوانين ا حوال الشةةخصةةية لغير

ئيس برئاسة نائب ر للسلضة المختصةوعمل التركات والوصايا ورفع التوصيات  ،المسلمين

 .م1011،القضا 

   م  1019عضةةو لجنة مراجعة القوانين بالسةةلضة القضةةائية المشةةكلة بقرار من رئيس القضةةا

 م،1009 برئةاسةةةةةةة موالنةا عبد الرحمن علي عبد ، وقمنا بمراجعة قانون التحكيم لسةةةةةةنة

 م.1551الجنائية لسنةوقانون االجرا ات  م،1593 وقانون االجرا ات المدنية لسنة

 

 المهام العامة: 

 

 .نين اإلسترشادية لحماية المستهلكعضو مؤسس لالتحاد العربي للمستهلك والقوا .1

 .لسودانية لعدد من السنوات سابقا  رئيس جمعية حماية المستهلك ا .1

 .ة حماية المستهلك العربية سابقا  مساعد ا مين العام لمنرم .3

 .وا طفال ذوي االحتياجات الخاصة السودانية للمعاقين ذهنيا  مساعد ا مين العام للجمعية  .4

 الرئيس المساعد لجمعية عـزة للملكية الفكرية  سابقا . .9

 .ين اإلسترشادية لحماية المستهلكعضو مؤسس لالتحاد العربي للمستهلك وشاركن بإعداد القوان .1

 ذوي االحتياجات الخاصة سابقا . مساعد ا مين العام للجمعية السودانية للمعاقين ذهنيا  وا طفال .1

الخاصةةةةة بمواضةةةةيع حماية جمعية حماية المسةةةةتهلك السةةةةوداني في العديد من المؤتمرات  تمثيل .9

ة العربية واإلمارات العربي مصر المستهلك وتقديم اوراق علمية وعلى سبيل المثال في جمهورية

 .والمغرب واليمن واالردن

 

 

 

 

 والدولية واللجان الفنية:المشاركة في المؤتمرات المحلية  

 

 فني عند رئاستي للمكتب ال يظ القوانين في المحاكمبإعداد العديد من السمنارات الخاصة بتض

 .ومناقشة اختالف اجتهادات قضاة المحكمة العليا والبحل العلمي
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  عضةةو في العديد من لجان هينة المواصةةفات والمقاييس السةةودانية وإعادة النرر في قوانين

 الهينة.

   الوايبو مع جامعة  الخرطوم المشةةةةةاركة في السةةةةةةمنار الدولي عن حظ المؤله الذي نرمت

 م.1559

  المشةةةاركة في سةةةمنار المنرمة الدولية للملكية الفكرية حول تعديل قانون حظ المؤله لسةةةنة

 .م1559الخرطوم  –م1514

  التحكيم       عضةةةةةةو لجنة مراجعة القوانين بالسةةةةةةلضة القضةةةةةةائية وقمنا بمراجعة قانون

 وقانون االجرا ات الجنائية. م،وقانون االجرا ات المدنية،1009لسنة

 لتحديد تبعيت  عضو لجنة تعديل مشروع قانون معهد العلوم القضائية والقانونية. 

  تمثيل قضةةةةا  السةةةةودان في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية كوسةةةةيلة قوية للنمو االقتصةةةةادي

 .الفندق الكبير –م 1004أغسضس / 11 – 11الخرطوم /

  عضةةةو اللجنة الفنية للملتقى الدولي لرءسةةةا  القضةةةا  وخبرا  القانون حول الملكية الفكرية

 م.1009/أبريل/19-14في الفترة من

  المشةةةةةاركة في إعداد المجلد الخاص ا ول والثاني لمجموعة السةةةةةوابظ القضةةةةةائية المتعلقة

 بالملكية الفكرية.

  إلتحةةاد العربي للمحةاكم اإلداريةةة المؤتمرات التي يعقةدهةا اتمثيةل السةةةةةةلضةة القضةةةةةةائيةة في

 .ر العربيةبجمهورية مص

 .تمثيل السلضة القضائية في مناقشة التعديالت الدستورية بجامعة الخرطوم 

 ة للملكية لمنرمة العالميعضةو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية التي تم تسسةيسها بتوصية من ا

 .الفكرية

 ائية في المركز القضةةةةةةائي والقانوني العربي في لبنان في كثير من تمثيل السةةةةةةلضة القضةةةةةة

 .القضائية و كثر من تمانية مشاركاتالندوات في مختله المواضيع القانونية و

  للتعرف على  ن في عدة دورات لمعرض جيتكس بدبيالمشةةةةةاركة باسةةةةةم قضةةةةةا  السةةةةةودا

 .ويدهتسهيل العمل القضائي وتجالتضور في الخدمات القضائية التي تقدم تقنيا  في العالم ل

 القةانون الدسةةةةةةتوري بالتعاون مع معهد ماكس بالنك االلماني  اإلشةةةةةةراف على دورتين في

وقدمن ورقتي عمل ا ولى عن اسةةةةتقالل القضةةةةا  والثانية عن دور القاضةةةةي في تفسةةةةير 

 القاعدة القانونية وخلقها.
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  في قانون   ركات العامةم ووضةةع الشةة1019المشةةاركة في مناقشةةة قانون الشةةركات لسةةنة

 .م1011بفندق قرين هوليداي م 1011الشركات

 يات الدولية عن ميثاق مثلن قضةةةا  السةةةودان في دورة تدريبية في هولندا لدة محكمة الجنا

وقد رشحن إللقا  محاضرة للمستشاريين في السودان عن تضبيظ االتفاقيات  .م1001روما 

 .م1005وقمن بتقديم المحاضرة في دار المستشاريين الدولية في المحاكم الوطنية

  م  لدة المركز 1009تمثيل القضةةةةائية في مؤتمر دور القضةةةةا  في حماية البينة أغسةةةةضس

 العربي للعلوم القضائية والقانونية ببيروت.

  لخرطوم ا -عضةةةو اللجنة الفنية لمؤتمر رءسةةةا  القضةةةا  في تضبيظ قوانين الملكية الفكرية

 والذي شاركن في  أكثر من خمسة وتالتين دولة. م1009أبر يل 

  ي ف عضةةةو اللجنة العليا لرءسةةةا  القضةةةا  االفارقة وقدمن ورقة بعنوان اسةةةتقالل القضةةةا

 .م4/4/1011-1الفترة ما بين

 بإنشةةةا  المركز العربي السةةةترداد  بالمعاهد القضةةةائية العربية المشةةةاركة في اجتماع خاص

والقضائية بالجامعة  لمركز العربي للدراسات القانونيةبية باا موال المنهوبة من الدول العر

 م.1015العربية،بيروت،يوليو

  المشاركة في سودنة منهج تدريب القضاة وا جهزة العدلية حول برنامج التدريب في عدالة

 .،منرمة اليونيسيها طفال

 وأحكام  لقضائيةالسوابظ ا على ضو  المشاركة في مناقشة سن المسؤولية القانونية لألطفال

 م،بمعهد العلوم القضائية والقانونية.  1015المحكمة الدستورية،أعدتها اليونسيه في أكتوبر/

  المشةةةةةةاركةة كخبير وميسةةةةةةر لبرنةامج أعةدتة  منرمة الهجرة الدولية حول عرض العفو في

جرائم االتجار بالبشةةر والهجرة غير الشةةرعية في القانون الخاص مقارنة بعرض العفو في 

   قانون اإلجرا ات الجنائية.

  المشةةاركة كخبير وميسةةر في ندوة نرمتها السةةفارة الفرنسةةية مع المجلس الوطني للمحامين

 م.1010فبراير 14الفرنسيين،حول النرام القانوني الفرنسي،بتاريخ

 

 من اينها:وتقديمها المحكمة القيام اإعداد العديد من األوراق العلمية 

 

 -أمثلة :         
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قدمن للمركز العربي للدراسةةةةةةات القضةةةةةةائية والقانونية  دور اإلعالم وآتاره على ا طفال  .1

 .م1/9/1013-9بتاريخ

   .كيفية حماية البرامج والحظ ا دبي للمؤلفين- جرائم الكمبيوتر  .1

قدمن في ندوة خاصةة في المركز العربي للدراسةةات القضائية  حظ المواطن في بينة نريفة  .3

 .م1019والقانونية 

 .لعلمية في ندوات لحماية المستهلكتقديم العديد من ا وراق ا .4

 الفكرية في السةةةةةودان أبريل عن قوانين الملكية – يالجزائر –في المعهد القضةةةةةائي  ورقة تقديم .9

 .م1004

بكتابة  ودانفي السةة ةللمسةةاعدين القضةةائيين عن قوانين الملكية الفكري أوراق علمية لتدريب تقديم .1

منهةةا حظ المؤله وحمةةايةةة  ضةةةةةةوعةةات المتعلقةةة بةةالملكيةةة الفكريةةةأوراق علميةةة في مختله المو

 .العالمات التجارية والنماذج الصناعية

ورقة عمل في مركز دراسةةةات المسةةةتقبل عن وضةةةع المسةةةتهلك في الوقن الراهن والتقليد  تقديم .1

 والقرصنة على حقوق الملكية الفكرية.

 م.1019بقاعة الصداقة بعنوان حبس المدين لحين السداد أعدتها كرسي النيلين تقديم ورقة علمية .9

تقةةديم ورقةةة علميةةة عن البإ  في إجرا ات التقةةاضةةةةةةي بين الواقع والقةةانون في مؤتمر روسةةةةةةةا   .5

 .م1011بنياال  ا جهزة القضائية

عة ديمها بجامتم تقفي محاربة الفسةةةةاد اإلداريورقة علمية عن دور السةةةةلضة التقديرية لةدارة .10

 .م باشراف بروفيسور الحواتي1011 النيلين

.تقةديم ورقةة علميةة بعنوان جريمة االتجار بالبشةةةةةةر في القانون السةةةةةةوداني باللغة االنجليزية 11

  SudanVision.أعدتها جريدة

التي ال و تقديم أوراق علمية في مختله المجاالت العلمية التي تشةةةةاره فيها السةةةةلضة القضةةةةائية .11

 .  يمكن حصرها

بجمهورية مصةةةةةةر العربية والتي تم  تقديم العديد من أوراق العمل لالتحاد العربي للقضةةةةةةا  االداري.   13

ا  ودور القض.ب/دور القضا  اإلداري في االجتهاد وخلظ القاعدة اإلدارية:أ/منها  نشرها في كتيبات االتحاد

لمنازعات االنتخابية في المؤتمر الدولي ا ول التحاد المحاكم والفصةةةةةل في ا في مراقبة االنتخاباتاإلداري 

 .وقه تنفيذ القرار اإلداريم،ج/5/1/1019-9اإلدارية،
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.تقةةديم ورقةةة علميةةة ملحكمةةة للمنرمةةة العربيةةة للقةةانون الةةدسةةةةةةتوري بعنوان العةةدالةةة االنتقةةاليةةة محور 14

 اإلصالحات العدلية .

امج سةةيادة حكم القانون الشةةرق ا وسةةإ وشةةمال افريقيا  في الفترة ،برنلمنرمة كونراد.تقديم ورقة علمية 19

تدريب القضاة وا جهزة العدلية في دول  المبادي  ا سةاسية في بعنوانم بدولة الكوين، 9/11/1015-1من

 الشرق ا وسإ وشمال افريقيا.

عمل تحن إشراف مؤسسة .تقديم ورقة علمية بعنوان سةيادة حكم القانون في الدعوة اإلدارية في ورشةة 11

 ماكس بالنك للسالم وسيادة حكم القانون.

 

 البحوث المنشورة: 

 

 .م1551جامعة الخرطوم  –مسؤولية المنتج  .1

 .م1551جامعة الخرطوم لسنة  –نتهاه حظ المؤله والمسؤولية القانونية إ .1

 .م1551السمنارات عام ن في عدد من قوانين حماية المستهلك ومسؤولية المنتج عن البضائع والتي قدم .3

 م .1551المسؤولية الجنائية ) للشركة (  .4

 م.1530 بعنوان قانون نزع الملكية لسنة م،1019بحل منشور في مجلة ا حكام القضائية  .9

 لكتروني نشر في مجلة جامعة شندي.بحل بعنوان التوقيع اإل .1

 بضلب من جامعة الخرطوم.شرن النتحودورها في مكافحة الفساد اإلداري السلضة التقديرية لةدارة  .1

 .عدد من البحوث تم نشرها في مجلة االتحاد العربي للمحاكم اإلدارية .9

بحل بعنوان االنتخابات بين الحظ والواجب منشةةور بالعدد ا ول لمجلة معهد العلوم القضةةائية والقانونية  .5

 م.1015

 بالعدد الثانيلومة منشةةةةور بحل بعنوان ارتباط حرية الرأي بالحظ في الحصةةةةول على المع .10

 م. 1015معهد العلوم القضائية والقانونيةلمجلة 

م،بعنوان تعليظ على قةةانون بيع ا موال 1019بحةةل نشةةةةةةر في مجلةةة ا حكةةام القضةةةةةةةائيةةة .11

 المرهونة للمصارف.

بحةل نشةةةةةةر بمجلة معهد العلوم القضةةةةةةائية والقانونية،العدد الثالل،بعنوان إدارة العدالة في  .11

 السودان.

 -المؤلفات المنشورة منها:لدي عدد من  .13
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 .ارية في السودان)أ( حماية حظ المؤله والحقوق المجاورة والعالمة التج 

 .م1004)ب( قانون الضفل لسنة 

 م.1010قانون الضفل  )ج(

 .م1515)د( قانون اإلفالس لسنة 

 .)هـ( جرائم الغش التجاري

 إجرا ات الدعوة اإلدارية. -م 1009)و( القانون اإلداري لسنة 

 .-الضعن والتنفيذ - م1593)ز( قانون اإلجرا ات المدنية لسنة 

 .  الدعوة والضعن والتنفيذ م1593 قانون اإلجرا ات المدنية )ح(

 قوانين الملكية الفكرية في السودان. )ط(

 الضبعة الثانية. م،1593قانون اإلجرا ات المدنية )ي(                             

 القانونية للملكية الفكرية.الحماية )ه( 

 .،تحن الضبع)ل( سيادة حكم القانون في الدعوة القضائية

 

 

 

 

 

 

 


