
 

 جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة
University of Science and Technology of Fujairah 

 

 السيرة األكاديمية لعضو هيئة تدريس
 

 البيانات الشخصية
عبده محمد دهمش د. أمين  االسم: 

 الجنسية: يمني 

  الرتبة العلمية:  .أستاذ مشارك

 الحالة االجتماعية: متزوج

 الكلية: القانون

القانون الجنائي(تخصص العام )  القانون   القسم: 

 تاريخ الميالد: 1-2-1964

 رقم الهاتف الجوال: 0554424247 

a.mohamad@ustf.ac.ae البريد اإللكتروني:  

  
 

 المؤهالت الدراسية
 الدكتوراه .1 

 اسم الجامعة المانحة: جامعة عين شمس
 الدولة: مصر

 تاريخ الحصول على الدرجة: 2001
:              التخصص الرئيسي 

                       :القانون العام  

 التخصص الفرعي: 

القانون الجنائي    
  العنوان: تعدد الجرائم في التشريع الوضعي المقارن بالفقه اإلسالمي.

 الماجستير .2 
 جامعة القاهرة

 اسم الجامعة المانحة:
 الدولة: مصر

 تاريخ الحصول على الدرجة: 1993
القانون  التخصص الرئيسي: 

 العام  
العلوم الجنائيةالتخصص الفرعي:   

بلومات ، دبلوم القانون العام ، ودبلوم العلوم الجنائية ) جامعة القاهرة(نظام الد  العنوان: 
 البكالوريوس .3 

 جامعة صنعاء
 اسم الجامعة المانحة:

 الدولة: الجمهورية اليمنية
 تاريخ الحصول على الدرجة: 1987

 ليسانس في الشريعة والقانون
 التخصص:
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 الخبرة المهنية

 الدولة اسم المؤسسة المسمى الوظيفي إلى )السنة( من )السنة(

م1985 م1989   
رئيس قسم الدورات  –موظف 

 التدريبية
صنعاء -وزارة العدل – المعهد العالي للقضاء  اليمن 

م1989 م1991  جامعة صنعاء –كلية الشريعة والقانون  معيد بقسم القانون الجنائي   اليمن 

م1991 م2001   
موفد لتحضير الماجستير 

 والدكتوراه
 مصر جامعة عين شمس

م2001 م2010   أستاذ القانون الجنائي المساعد 
كلية الشريعة والقانون  –قسم القانون الجنائي 

 جامعة صنعاء
 اليمن 

جامعة عجمان –كلية القانون  أستاذ القانون الجنائي المساعد 2018 2011  اإلمارات 

 أستاذ القانون الجنائي المساعد   2020 2018
في  التقنية جامعة العلوم و –كلية القانون 

 الفجيرة 
 اإلمارات 

اإلمارات                جامعة العلوم والتقنية  –أستاذ القانون الجنائي المشارك      كلية القانون                                     2021  

في الفجيرة                                                                                                                   

 

التدريسيةالخبرة   

بكالوريوس/  اسم المساق

 دراسات عليا

بكالوريوس /  اسم المساق

 دراسات عليا

قانون العقوبات العام ) النظرية العامة  

 بكالوريوس للجريمة(

)اإلجراءات السابقة قانون اإلجراءات الجزائية-

 على المحاكمة ،المحاكمة والطعن في األحكام (

 

  بكالوريوس

قانون العقوبات العام ) النظرية العامة  

 بكالوريوس للجزاء الجنائي(
 التشريعات الجزائية الخاصة

 بكالوريوس

قانون العقوبات الخاص)جرائم االعتداء 

   بكالوريوس على األشخاص(
 علم اإلجرام والعقاب 

 حقوق اإلنسان    
 بكالوريوس

قانون العقوبات الخاص)جرائم االعتداء 

 األموال(على 

) مكافحة   التشريعات الجزائية الخاصة 

 جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية(

                              

لوريس    بكا  
              الشريعات الجزائية الخاصة   

عضو دراسات عليا ) 

لجان االمتحان 

جامعة الشفوي 

-2018عجمان 

2019)  
 

 المنشورات

 المنشورة الكتب .1
   .م.2005الوجيز في علم اإلجرام والعقاب، مطبعة أوان، صنعاء 

  .م2008المحاكمة والطعن في األحكام في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني، مطبعة أوان، صنعاء 

  المشرقة،الوجيز في علم اإلجرام والعقاب وفقاً لقانون تنظيم المنشآت العقابية اإلماراتي والئحته التنفيذية، اآلفاق 

 .2018 ،، الطبعة الثانية2014 الشارقة، الطبعة األولى،
 

 .أبحاث منشورة في مجالت علمية .2
  ،مدى الحماية الجنائية للطفل في جريمة االغتصاب في القانون اإلماراتي، دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي، مجلة الحق

                                                                                                     . 2015؛  18اميين والقانونيين، العدد جمعية اإلمارات للمح

 العلوم الشرطية، مجلة العلوم الشرطية والقانونية ، أكاديمية دراسة قانونية مقارنة ، ن المواجهة الجنائية لتهريب المهاجري ،

  . 2017 ،لعدد األولا،لمجلد الثامنا الشارقة ؛منشور في
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 مجلة األمن والقانون في منشور  ،دراسة مقارنة ؛  حماية الحق في التعبير عن الرأيازدراء األديان بين التجريم و– 

 .2019،ينايرالعدد األول،، 37، السنة أكاديمية شرطة دبي 

  منشور ، مجلة العلوم القانونية دراسة مقارنة في القانون اإلماراتي والمصري واليمني ، بحث  –محاكمة المتهم الغائب 

 .2019، السنة الخامسة، العدد التاسع، جامعة عجمان، كلية القانون 

  ، العدد 35لسنة كلية القانون ، جامعة اإلمارات ، مجلة الشريعة والقانون ، بحث منشور في األمر الجزائي ، دراسة مقارنة،

 .2021،إبريل 86

  دراسة مقارنة في القانون اإلماراتي والكويتي والمصري ، بحث مقبول للنشر ،بعض مظاهر تبسيط اإلجراءات الجزائية

 .19/11/2020بموجب مذكرة القبول بالنشر الواردة في  ، في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت

 

 المؤتمرات والمنتديات. .3

 م.2002  ،صنعاء ،المشاركة في المؤتمر اإلقليمي حول تنمية الصناعات الوطنية وحماية المستهلك في ظل العولمة 

  حجة( والتي –قدمت للحلقة النقاشية لدراسة تهريب األطفال )صنعاء  -الحماية الجنائية للطفل المهرب ، ورقة بحثية

، بالتعاون مع منظمة اليونيسف ،ووزارة حقوق اإلنسان في الجمهورية اليمنية،نظمتها وزارة الشئون االجتماعية والعمل 

 م.2005أبريل  9-8.األمم المتحدة،

  والتي نظمتها  ،قدمت إلى ندوة جرائم الملكية الفكرية في البحرين –ورقة بحثية  –الواقع الميداني لجرائم الملكية في اليمن

 م.2008أبريل /13في  ،النيابة العامة في البحرين بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  م.2011 9-8 ،جامعة عجمان، "ودوره في التنميةالعمل التطوعي وة الموسومة "دالنالمشاركة في 

 الفجيرة،عجمان جامعة–كلية القانون"،لة التحقيقضمانات المتهم أثناء مرح"الموسومة ندوة ال المشاركة في ،

25/4/2011. 

 القانون، جامعة عجمان،  الندوة التقاربية في كلية–"المسؤولية الجنائية لإلعالمي في القانون اإلماراتي "ندوة  المشاركة في

 2014الفجيرة.

 القيادة العامة لشرطة الشارقة تحت  الذي أقامتهس لمراكز البحوث ودعم اتخاذ القرار لمشاركة في الملتقى العلمي السادا

 .2017" ) جامعة الشارقة( 2030يمة شعار " القبة االستراتيجية الستشعار مستقبل الجر

  وجامعة الشارقة مة لشرطة الشارقةالتي أقامتها القيادة العا" فضاء معلوماتي إماراتي  الندوة الموسومة"نحوالمشاركة في.  

 م2017

جامعة  ،كلية القانون،األمر الجزائي في القانون اإلماراتي بالتطبيق لمبادرة قضية اليوم الواحد "لمشاركة في  ندوة  ا -

 .5/12/2018عجمان مقر الفجيرة في يوم األربعاء الموافق 

 ،الفجيرةفي جامعة العلوم والتقنية  ،اإلسالميةمواجهة أعمال السحر والشعوذة في القانون والشريعة "المشاركة في ندوة  -

5/5/2019.  

جامعة العلوم والتقنية  ن،كلية القانو ،عقوبة الخدمة المجتمعية وتطبيقها في التسامح القانوني "المشاركة في ندوة  -

 م.2020-12-4 ،في الفجيرة 

 –المشاركة في ندوة "أثر جائحة كرونا على معدالت االستثمار والجريمة في دولة اإلمارات ، كلية القانون  -

 .19/11/2021 عقدة عبر تقنية االتصال عن بعد،المن،جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة 

نعقدة  ة في الفجيرة ، المجامعة العلوم والتقني –المشاركة في ندوة حماية الحق في الخصوصية ، كلية القانون  -

 .15/3/2021 عبر تقنية االتصال عن بعد،

 

 األنشطة المهنية واألكاديمية

 التدريب المهني  -1

 1987.صنعاء -، وزارة التربية والتعليم الدورة التدربيية التربوية الثالثة للتدريب على التدريس  -

دورة مهارة التعليم الخاصة باألساتذة المساعدين والتي نظمت من قبل دائرة التطوير اإلكاديمي وإدارة التدريب والتأهيل -

 2006بجامعة صنعاء . 

 .2011،جامعة عجمان . دورة الموديل للتعليم اإللكتروني -

 
 

خدمة المجتمع:. 2  
 م2005 ، الجمهورية اليمنية؛تقييم الجامعات غير الحكوميةجان في لاركة بقرار وزير التعليم العالي المش 

  المشاركة في إعداد مشروع قانون مكافحة االيدز  ، تنفيذ مركز مكافحة اإليدز )اليمن( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 م.2007،

  2007الصحة العالميةالمشاركة في إعداد قانون الصحة النفسية ، وزارة الصحة )اليمن( بالتعاون مع منظمة. 
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 (الخبير الوطني لمحور البحوث الميدانية في علم اإلجرام مشروع تحديث النيابة العامة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 م.2008. داء الجنسي على الفتيات القاصراتاالعت يذ الدراسة الميدانية اإلقليمية في تنف

 ،2009-2008اليمن -صنعاء -المعهد العالي للقضاء  المشاركة في تأهيل معاوني النيابة العامة. 

  2008ولجان القبول ،ن المناقشةعضو في لجا-صنعاء –المشاركة في تقييم أبحاث طالب المعهد العالي للقضاء-

2010. 

  ميدانية في دراسة قانونية  –اإلثبات في جرائم االعتداء الجنسي على األطفال -تنفيذ الدراسة الميدانية في علم الجريمة

 م2010 ،جامعة صنعاء –مركز الهجرة والالجئين  –القانون اليمني وانعكاساتها على األطفال الالجئين 

:. ورش العمل3  

جمعية  "المنطق القضائي وأهميته في ضمان سالمة األحكام الجزائية الموسومة "المشاركة في ورشة العمل  -     

م.2019أكتوبر /14بتاريخ  ،الحقوقيين والمحاميين اإلماراتيين في الفجيرة  

  التي أقيمت على مسرح غرفة  "األدلة الجنائية في مسرح الجريمة وكيفية المحافظة عليها"المشاركة في ورشة عمل  -        

م.22/1/2019بتاريخ  ،والقانونيينالتجارة والصناعة في الفجيرة بالتعاون مع جمعية اإلمارات للمحاميين   

:. اإلشراف على أطروحات الماجستير4  

  المشاركة في اإلشراف على أطروحة الماجستير الموسومة ب"مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي

 م2017  .جامعة عجمان –الجنائي" كلية القانون 

  الموسومة ب"بطالن اإلجراءات في مرحلتي جمع االستدالالت المشاركة في اإلشراف على أطروحة الماجستير

 م2017 .جامعة عجمان –دراسة مقارنة "كلية القانون  –والتحقيق االبتدائي 

  المشاركة في اإلشراف على أطروحة الماجستير الموسومة ب"األمر بأال وجه إلقامة الدعوى الجزائية في القانون

 م2017.جامعة عجمان –لقانون دراسة مقارنة "كلية ا –اإلماراتي 

  المشاركة في اإلشراف على أطروحة الماجستير الموسومة ب "المسؤولية الجزائية عن تزوير المحررات الرسمية

 م2018 .جامعة عجمان –دراسة مقارنة" كلية القانون  –اإللكترونية 

 نائية لمأموري الضبط القضائي في المشاركة في اإلشراف على أطروحة الماجستير الموسومة  ب"السلطات االستث

 م2017 .جامعة عجمان–الجرائم المعلوماتية "كلية القانون 

  المشاركة في اإلشراف على أطروحة الماجستير الموسومة ب "التهرب الضريبي وسبل مكافحته قانونيا" كلية

 2018 .القانون جامعة عجمان

 دراسة  –"جريمة التالعب في أسعار األوراق المالية  ب ةالمشاركة في اإلشراف على أطروحة الماجستير الموسوم

 م2017.جامعة عجمان –كلية القانون  -مقارنة

  الصلح الجزائي كأحد بدائل الدعوى الجزائية أو  بالمشاركة في اإلشراف على أطروحة الماجستير ، الموسومة"

 م2018 جامعة عجمان. –تنفيذ العقوبة ،كلية القانون 

 

:أطروحات الماجستيرالمشاركة في مناقشة  -5   
     " جريمة االتجار باإلطفال دراسة مقارنة في القانونين اليمني والمصري، بالماجستير الموسومة  أطروحة  ة في مناقشةكالمشار -      

 2009 لسنة 6الجامعة اليمنية ) صنعاء ( رقم  -قرار عميد الدراسات العليا  بمقتضى

  قرار عميد  بمقتضىبالتدابير ودورها في عالج جنوح األحداث " "لمشاركة في مناقشة أطروحة الماجستير الموسومة ا -   

 م2015لسنة  35جامعة عجمان رقم  - كلية القانون

بالجوانب اإلجرائية للجرائم العسكرية في التشريع اإلماراتي  ب"المشاركة في مناقشة أطروحة الماجستير الموسومة  -

 م. 2015لسنة  59رقم  ، جامعة عجمان-قرار عميد كلية القانون  بموجب   "

قرار عميد كلية القانون  بموجبالمشاركة في مناقشة أطروحة الماجستير الموسومة ب مسرح الجريمة اإللكترونية ،  -

 م. 15/5/2015لسنة  34رقم  ،جامعة عجمان -

و االحتجاز في التشريع جرائم الخطف او القبض ا"ب المشاركة في مناقشة أطروحة الماجستير الموسومة  -

 م2016لسنة  49رقم  ،جامعة عجمان- قرار عميد كلية القانون بمقتضى ،اإلماراتي

وسائل التقنية في اإلثبات الجنائي على حقوق اإلنسان، " أثر بالمشاركة في مناقشة أطروحة الماجستير الموسومة  -
 .9/4/2020والمنعقدة في جامعة الشارقة ،  –كلية القانون 

 –المشاااركة في مناقشااة أطروحة الماجسااتير الموسااومة ب " المواجئة الجنائية للجرائس نااد النسااانية "كلية القانون -
 .30/10/2020والتي جرت عبر تقنية التصال عن بعد في  جامعة الشارقة،

 

 أهها:،لمشاركة في أنشطة العديد من اللجان العلمية واإلدارية خدمة الجامعة : ا -6

 الفجيرة  . –جامعة عجمان  –عضو لجنة شؤون الموظفين 

 مقر الفجيرة .، جامعة عجمان  –عضو لجنة إنضباط الطلبة 

 .الفجيرة ، جامعة عجمان  –عضو لجنة المكتبة 

  .عجمانمقر  -جامعة عجمان  –عضو لجنة الجداول الدراسية  -
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  .مقر عجمان –عضو لجنة البحث العلمي   -

 مقر عجمان. -عضو لجنة االعتماد األكاديمي الدولي -

  .مقر عجمان –عضو لجنة االمتحانات   -

 .مقر عجمان  –عضو لجنة التدريب العملي الميداني  -

  .مقر عجمان –أمين مجلس قسم القانون العام  -

 .جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة –عضو المجلس االستشاري لكلية القانون  -

 جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة. –عضو لجنة الترويج للجامعة  -

 
  

******** 

  

 


