الـســيــرة الـذاتـيــة
االســــــم:
الجنس  :ذكر

أحمد أحمد صالح الطويلي

الحالة االجتماعية
مكان وتاريخ الميالد
الكلية التابع لها
القــسـم
التخصص العام
التخصص الدقيق
المرتبة العلمية
تاريخ الترقية
العنوان الحالي
هاتف  -جوال:

متزوج
اليمن 1966/12/25م
العلوم اإلدارية
األنظمـــــة
النظام العام
القانون الجنائي
أستاذ مساعد
2006م
نجران ــ حي األمير مشعل
0533286805

البريد االلكتروني:

ahmedaltawily@hotmail.com

المؤهالت العلمية

ـ دكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة تخصص شريعة إسالمية عام  2005بتقدير جيد
جدا مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية واألجنبية ،وهي بعنوان ( التدابير الوقائية
.للحماية من الجريمة في الشريعة اإلسالمية ـ دراسة مقارنة بالقانون الوضعي.
.ـ دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1999م
.ـ دبلوم الدراسات العليا في الشريعة اإلسالمية من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2000م
.ـ دبلوم الدراسات القانونية من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة عام 1999م
.ـ ليسانس الشريعة والقانون من جامعة صنعاء عام 1992م5
ـــ أستاذ مساعد بجامعة صنعاء منذ العام 2006م.
ـــ أستاذ مساعد بجامعة نجران منذ العام 1432هـ
ـــ أمين ومقرر ومساعد رئيس قسم األنظمة كلية العوم اإلدارية جامعة نجران منذ العام 1434هـ
.وحتى اآلن
مدير الجامعة الوطنية فرع صنعاء في الفترة من سبتمبر 2008م إلى أكتوبر 2010م
ـــ أستاذ مساعد ( باحث ) بمركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية جامعة صنعاء في الفترة
من 2006ـ 2009م .

التاريخ الوظيفي واألكاديمي

المنح والجوائز المحلية أو العالمية
األنشطة األخرى وعضوية اللجان

ـــ منسق لجنة اإلرشاد بقسم األنظمة في الفترة من 1436-1434هـ
ـــ عضو لجان الجودة بقسم األنظمة.
ـــ إلقاء محاضرة عامة في الكلية بعنوان الجرائم المعلوماتية.
ـــ مشرف أبحاث لطالب المعهد العالى للقضاء صنعاء للعام 2010ـــ2011م.

المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية

ــــ المشــاركة فــي المــؤتمر الــدولي الرحمــة فــي اإلســالم بجامعــة المل ـ ســعود فــي الفتــرة مــن / 4 / 29 – 28
1437هـ.

التدريــس (المقررات)

ـــ حضور حلقة نقاش حول قضايا الحدود السياسية وآثارها الداخليـة والدوليـة والتـي عقـدتها الجمعيـة
السعودية للعلوم السياسية بجامعة المل سعود بالرياض في الفترة من 1434/6/21-20هــ الموافـق
2013/5/1 -4/30م.
ـــ المشاركة في عدة دورات تدريبية أكاديمية أهمها:
ــ دورة قانونية بمركـز البحـوث والدراسـات القانونيـة والتـدري المهنـي القـانوني التـابع لكليـة الحقـوق
جامعة القاهرة بعنوان حق الدفاع.
ــ دورة فن الخطابة والتأثير بالناس بمركز الراشد فرع القاهرة
.ــ دورة كمبيوتر بمكتبة مبارك بالقاهرة
ــ دورة البرمجة اللغوية العصبية والتنويم اإليحائي صنعاء.
دورة إعداد المدربين حول تحليل البيانات لألبحاث النوعية جامعة صنعاء 2008م..
ــ دورة التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء للفترة من 4/15ـ2007/5/7م.
ــ دورة رخصة قيادة الحاس اآللي لمدة شهرين ونصف جامعة صنعاء.
ــ شهادة مشاركة في دورة تأليف الكتاب الجامعي  -جامعة العلوم والتكنولوجيا-صنعاء
ــ دورة االتجاهات الحديثة في التدريس ـ جامعة نجران في الفترة من 10ـ 2011/10/11م.
ــ دورة معايير الجودة في العملية التعليمية ـ جامعة نجران في الفترة من 4ـ 2012/2 /5م.
ــ دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس في الفترة من 2012/12/11-10م.
ــ دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب ـ جامعة نجران ـ في الفترة 2012/11/27-26م
ــ دورة تصميم االختبارات االلكترونية جامعة نجران.
ــ دورة متطلبات االعتماد المؤسسي والبرامجي لمحور خدمة الدعم الطالبي ـ جامعة نجـران فـي الفتـرة
من 3ـ 2013 / 3 /4م.
ــ دورة مهارات العرض التقديمي الفعال؛ جامعة نجران ،في الفترة من 2013/4 / 16 -15م.
ــ دورة توصيف المقرر الدراسي وفقـا لمعـايير الهيئـة الوطنيـة للتقـويم واالعتمـاد األكـاديمي فـي الفتـرة
من 2013/10/30-29م.
ــ دورة قياس وتقويم نواتج التعلم جامعة نجران في الفترة من 2014/4/9 -8م.
ــ دورة نظام إدارة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد؛ جامعة نجران ،من 24ـــ 1436/10/26هـ.
ــ دورة عن المصفوفات وقياس نواتج التعلم جامعة نجران 1438/1/20هـ
ــ قانون العقوبات الخاص
ــ قانون العقوبات العام
ــ فقه الحدود والقصاص
ــ القواعد العامة للنظام الجزائي
ــ المدخل إلى دراسة الشريعة والفقه اإلسالمي
ــ المدخل إلى دراسة األنظمة
ــ فقه المعامالت
ــ قواعد القانون الدولي العام
ــ علم النفس الجنائي والقضائي
ــ النظام المالي في اإلسالم
ــ أصول الفقه
ــ تاريخ التشريع
ــ حديث المعامالت
ــ فقه العقوبات

البحوث والمؤلفـــات

ــ تفسير آيات وأحاديث األحكام
1ــ التدابير الوقائية للحماية من الجريمة في الشريعة اإلسالمية ( كتاب مطبوع ).
2ــ كتاب الوجيز في فقه المعامالت المالية مع بعض الصور المعاصرة.
3ــ بحث األمن الجنائي ومسؤولية الدولة واألفراد في تحقيقه.
4ــ بحث التكييف الفقهي والقانوني للسرقة االلكترونية ( بطاقة االئتمان نموذجا).
5ــ بحث التأمين التعاوني واستثمار أمواله بين الحاجي والتحسيني (دراسة مقاصدية ).
6ــ بحث الرحمة في اإلسالم وأثرها في الجزاء الجنائي.
7ــ كتاب الوجيز في المدخل إلى الشريعة والفقه اإلسالمي.
8ــ بحث الوقاية من اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية.
9ـ المساواة في الفقه اإلسالمي ،بحث مقدم لنيل دبلوم القانون العام جامعة القاهرة عام 1999م.
10ــــ االجتهــاد ودوره فــي تطــور الفقــه اإلســالمي ،بحــث مقــدم لنيــل دبلــوم الشــريعة اإلســالمية جامعــة
القاهرة عام 2000م.
11ــ خطاب الضمان المصرفي ـ عالقـة اآلمـر بالمسـتفيد ،بحـث مقـدم لنيـل دبلـوم الدراسـات القانونيـة
من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
12ــ كتاب الرحمة في الجزاء الجنائي بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ( في طور اإلعداد)
13ــ كتاب الوجيز في النظام الجنائي العام ( نظرية الجريمة ونظرية العقوبة) ( في طور اإلعداد)

