
 بسم  هللا الرحمن الرحيم
 ســـيرة ذاتــية

 االسم : د. عوض الحسن النور 
 2591تاريخ الميالد : 

 الجنسية : سوداني 
 الحالة االجتماعية : متزوج وأب وجد.

 ،99125521494220 متحرك
awadhass@yahoo.com 

 
 المؤهالت الدراسية : 

 .2550القانون ـ جامعة الخرطوم الفلسفة في { دكتوراه 2}
 . 2554{ ماجستير القانون  ـ جامعة الخرطوم 1}
 .2501{ ليسانس القانون جامعة القاهرة بالخرطوم 4}
 .2559فرنسا المعهد الدولي لحقوق اإلنسان استراسبورغ  11{ شهادة حضور الدورة 2}
 .1999{ شهادة حضور أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ـ الوايبو ـ جنيف 9}
 شهادة تدريب المدربين القضائيين القاهرة . {1}

 الوظائـــــف
 بدرجة بروفسير.  زميل أكاديمي جامعة النيلين

 وزير العدل السابق .
ورئيس الدائرة العقارية  1922عميد المعهد القضائي بدرجة نائب رئيس قضاء منذ ديسمبر 

 ومشرفا على اتمتتة العمل بالمحاكم .، 1929بالمحكمة القومية العليا وحتى يونيو 
وتمت إعارته إلى دولة السودان  القوميةالمحكمة العليا بقاض تدرج من مساعد قضائي وإلى { 2
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ورئيساللدائرة العقارية األولى ،دبياستئناف بمحاكم قاضيااإلمارات العربية المتحدة  حيث عمل 
 . 1924. استقال خاللها من السلطة القضائية السودانية في  1929وحتى  1992من 

بدرجة نائب رئيس  1991وحتى2559واإلصالح القانوني منالقضائي { مدير معهد التدريب 1}
 .1999وحتى 2551والمستشار القانوني للمجلس الوطني منقضاء ،

 .2559العام لمجلس القضاء العالي { نائب األمين 4}
 .  2559ــ  2552{ نائب رئيس عام إدارة المحاكم 2}
 . 2552ــ 2559{ مساعد رئيس عام إدارة المحاكم 9}
إلى حين إعارته إلى دولة اإلمارات العربية  1991رئيس إدارة التدريب بالهيئة القضائية من  {1}

والمشرف على إدخال القوانين والسوابق القضائية السودانية على شبكة  1992المتحدة في 
 االنترنت وعلى أقراص مدمجة .

 المؤلفـــات : 
 الشتراك مع القاضي محمد خير محمود .{ موسوعة القانون الجنائي في ثالثين عامًا با2}
 { موسوعة اإلجراءات الجنائية . 1}
 { القانون الجنائي اإلسالمي ، القسم العام والحدود .4}
{ حقوق اإلنسان في المجال الجنائي في ضوء الفقه اإلسالمي والقانون السوداني والمواثيق 2}

 الدولية .
 كات العامة ــ دراسة مقارنة .{ حقوق المساهمين والدائنين في الشر 9}
 اجتهادات محكمة تمييز دبي في المعامالت . {1} 
( تقنين اإلثبات في المعامالت بين الفقه والقضاء تعليقا وتطبيقا بين القانونين اإلماراتي 0)

 والسوداني 
 لديه بحوث منشورةالبحـــوث: 

 المؤتمرات والمشاركات الخارجية :
 .  2515{ مؤتمر حقوق المتهم في اإلجراءات الجنائية العربية القاهرة 2}
 .  2559{ مؤتمر منهج تدريب القضاة بيروت 1}
 .  2552{ مؤتمر حماية البيئة القاهرة 4}
 .  2552{ مؤتمر العدل واإلصالح القانوني  الخرطوم 2}
 .  2551ايطاليا  { مؤتمر التعاون الدولي وتسليم الجرمين سيراكوزا9}



 . 2554{ وضع األحداث في التشريعات العربية القاهرة 1}
 .2554{ مؤتمر تدريب القضاة العرب سيراكوزا ايطاليا 0}
 .  2551{ مؤتمر الخبرة بيروت 1}
،  2550، عمان  2550، القاهرة  2551{ مؤتمر مديري المعاهد القضائية العربية بيروت 5}

 عاء .الجزائر ، تونس ، صن
{عضو  وفد خبراء السودان في اللجنة التحضيرية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية باألمم 29}

 . 2550المتحدة نيويورك 
(عضو المؤتمر الدبلوماسي إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية ،  وعضو لجنة صياغة النظام 22)

 .2551األساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما 
وفد السودان للدورات التحضيرية لعمل قانون اإلثبات وعناصر الجريمة والمسائل (رئيس 21)

 .2555/1999/1992اإلجرائية للمحكمة الجنائية الدولية نيويورك 
 (عضو لجنة الخبراء العرب لتصويبات النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية القاهرة.24)
 حوار الحضارات بالجامعة العربية القاهرة. مؤتمر ( عضو 22)
لمحاكمة المتهمين الليبيين بإسقاط ( خبير مراقب باسم الجامعة العربية لمحكمة لوكريي 29)

 زيست هولندة . Ban Am 103طائرة 
 (الدورة التخصصية في القانون التجاري مراكش المغرب.21)
ى المشروع األمريكي لمناطق النزاعات ( عضو لجنة الخبراء المسلمين في التعليق عل20)

 .  1992بالمعهد العالي للعلوم الجنائية  سيراكوزا ايطاليا
 ( عضو وفد السودان في مشروع ميثاق االتحاد األفريقي بجنوب أفريقيا بريتوريا 21)
 . 1990( الخبرة كوسيلة إثبات المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية دبي 25)
ة في اليوبيل الفضي لقانون المعامالت المدنية االتحادي في دولة اإلمارات العربية ( مشارك19)

والخالق في مجال المعامالت المدنية والمحاكم وعمل  اإلنشائيدور القاضي ببحث عنوانه 

 .  1922 محكمة تمييز دبي
 .(   أستاذ مشارك  داخلي وخارجي في الجامعات السودانية 2)

   حقوق اإلنسان بمعهد التدريب والدراسات القضائية أبو ظبي  مادة شارك بتدريس (1)
 .  1999والشارقة منذ 

 استاذ القانون الدستوري ومادة العقود المسماة بكلية القانون جامعة الغرير دبي . (4)



 
 


