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الجنسية الثانية )في حال 
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 متزوج الحالة االجتماعية

 القائمة أ القائمة أ/الفائمة ب

  اللغات

 مستوى متقدم : كتابة وقراءة اإلنكليزية -

 
 الملف الشخصي

 
 . وشغلتُ 1983النيجيرية  في عام المحامين   نقابةُت في امتحان نجح وقد مجاز ومتمرس رجل قانون

)من كل الدرجات(، مستشار  قانوني، ونائب رئيس قلم )المحكمة العليا في نيجيريا(  بنجاح منصب  قاض  
 رئيسوأنا حالياً اشغل منصب  ؛ةوكالوقاض  )المحكمة العليا، إقليم العاصمة الفدرالية(، ورئيس القضاة بال

 أنشطة تنفيذالفيدرالية في ابوجا حيث أحرص على  العاصمة إقليم في العليا العدل محكمة في القضاة
 .بسالسة العدل إقامة تضمن وفعالة سلسة بطريقة وواجباتها المحكمة

 

 
 المهارات المهنية

 

 مهارات تواصلية شفاهة وكتابة ممتازة 
 تفكير منطقي 
 القدرة على إجراء بحث قانوني 
 مهارات تحليلية 
 نزاهة 
 القدرة على اتخاذ القرارات 
 تحكيم 
 وساطة 
 تفاوض 

 



 
 المؤهالت التعليمية

 
 التاريخ، المعهد، المؤهل )المؤهالت( التي تّم الحصول عليها )بدءاَ من األحدث(

 

 
  من جامعة  "كاريبيان" بالحقوق)فخرية(   دكتوراه

 

2008 

 المؤسسة    : جامعة أحمدو بلو، زاريا
بموجب نظام ماجستير في القانون الجنائي الدولي )بحث حول: المسؤولية الجنائية الفردية المؤهالت   : 
 روما األساسي

 

2007 

 الغوس المتقدمة القانونية الدراسات معهد:    المؤسسة
 المؤهالت  : شهادة في القانون الجنائي الدولي

 
1994 

 الغوس المتقدمة القانونية الدراسات معهد:    المؤسسة
 المؤهالت  : شهادة في اإلجراءات المدنية

 
 الغوس المتقدمة القانونية لدراساتنيجيريا ل معهد:    المؤسسة

  القانون الجنائي الدولي قامةالمؤهالت  : شهادة في إ
 

1982-1983 

 ، الغوسالنيجيرية المؤسسة   : مدرسة الحقوق
 المؤهالت  : إجازة في الحقوق

 
1979/1980- 1982 

 المؤسسة    : جامعة أحمدو بلو، زاريا
 القانون المدني )بدرجة مشرفة( – المؤهالت   : بكالوريوس في الحقوق

 

1976/77-1979 

 زاريا ، والتكنولوجيا والعلوم للفنون كاتسينا كلية:    المؤسسة
 المشترك المؤقت التسجيل مجلسشهادة من المؤهالت  : 

 
1972-1976 

 كاتسينا ، الحكومية الثانوية المدرسة:    المؤسسة
 (WASC) إفريقيا غرب مدرسة شهادة:  المؤهالت



 

 
 

 موجز الخبرة المهنية
 أبوجا في الفيدرالية العاصمة إقليم في العليا العدل محكمةرئيس القضاة، 

 ايار حتى تاريخه 28من 

 المسؤوليات األساسية

  ،وتقع على . واإلدارية القضائيةالمحكمة  وظائف على اإلشرافية السلطة أمارسكوني رئيساً للقضاة
 بالتساوي القضائي العمل توزيع ضمان وبالتالي القضايا إحالةعاتقي مسؤوليات 

  بشأن سيما وال ، األخرى الحكومة بأذرع االتصال الضرورة عند القضاة رئيس عاتق على يقع 
 والوظائف للمسؤوليات العام واألداء القضائية اإلدارة في تؤثر التي الممارسات أو السياسات
 .القضائية

  للمحكمة المالية الشؤون على اإلشراف 
  المحكمة وسياسات واللوائح القوانين اتباع من التأكد 
  هاوتقييم المحكمة على المعروضة القضايا عدداإلشراف على 
 الطويل وأ القصير المدى علىأكان  المحكمة خطط وتنفيذ تطوير 
 فعال بشكل العدل إقامة أجل من المحكمة أمام واإلجراءات الممارسة لتنظيم قواعد وضع. 

 

 
 من األحدث( بدًءا) أخرى معلومات ، الوظيفي عنوانال ، العمل صاحب ، التاريخ: المهنية الخبرة

 

 
 تاريخه حتى 2015 أيار 28

 أبوجا ، االتحادية العاصمة إقليم ، القضاة رئيس
 
31/03/2015 - 28/05/2015 

 أبوجا ، االتحادية العاصمة إقليم ،رئيس قضاة بالوكالة
 

1997-2015 
 أبوجا ، االتحادية العاصمة إقليم ،قاض

 
1995-1996 
 قلمال رئيس نائب

 نيجيريا في العليا المحكمة
 

1993-1995 
 قانوني مستشار/ أمين سر
 (اإلعارة سبيل على) النيجر والية ، النهر حوض هيئة مجلس

 



 (إيقاف اإلعارة  1995 منتصف)
 ، زاريا ، القضاة رئيس

 
1992 
 القضاة رئيس
 كادونا بلدة

 
1990 
 بالوكالة القضاة رئيس
 كادونا - غواري بيرنين والية

 
1987 
 القانوني االسترداد قسم رئيس
 كادونا ، ، شركة عمومية محدودةالنيجيري العالمي البنك

 
 1984 كانون األول -تشرين الثاني

 دولة مستشار
 وزارة العدل، كادونا

 
 1984تشرين األول  -أيلول

 محام أعمل لحسابي الخاص
 سوكوتو ، وشركاه يابو عمر

 
 1984 - 1983تموز 
 العدل وزارة
 (إيدو والية اآلن)   بندل والية ، بنين
 

 
 المسؤوليات واإلنجازات المميزة

 

  1997قاض رائد في كوالي بموجب قرار تعيين في 

  2004رائد ورئيس قسم قواغواالدا القضائي من كانون األول إلى كانون الثاني من عام 

  الموظفين تدريب وتطوير مهاراتالقاض مسؤول عن 
  ،المحكمة العليا )وقد تم  ، االتحادية العاصمة إقليمرئيس لجنة مراجعة قوانين اإلجراءات المدنية

 تطبيقها(
 رئيس اللجنة المناط إليها إدارة تعداد القضايا 
  بدائل حل المنازعاترئيس لجنة الدعاية حول 
 االتحادية العاصمة إقليم العليا أبوجا محكمة ، الجنائية المحاكمات شعبة رئيس 



 نيجيريا في القانون سيادة مشروع بشأن االستشارية اللجنة عضو 
 الفساد مكافحةُمعّين ل  قاضي  
  كاتسينا االنتخابية نالطعو محكمةفي  عضو 
 أبوجا ، الطعون االنتخابية محكمةفي  عضو 
  والية كروس ريفر -، كاالباربالمحافظين الخاصةرئيس محكمة  الطعون االنتخابية 
 2014، والية أنامبرا، الطعون االنتخابية الخاصة بالمحافظين  رئيس محكمة 

  ،إيمو والية( الوطنية والجمعية الواليات)رئيس محكمة  الطعون االنتخابية 
 رئيس وفد قضاة إقليم العاصمة االتحادية المشاركة في ورشة العمل الدولية إلى غامبيا 
 رئيس وفد القضاة إلى جنوب إفريقيا في زيارة تثقيفية 
 زيارة تثقيفية للقضاء الماليزي 
 زيارة تثقيفية لسنغفورة 
 زيارة تثقيفية للجسم القضائي في المملكة المتحدة 
 )زيارة تثقيفية للواليات المتحدة )برنامج تدريبي 
 إقامة العدل الجنائي وحشد  قانون مشروع المناط إليها) العدل قطاع بإصالحات ةالمعني اللجنة رئيس

 (2015، التاييد له

 عن ورقة تُ وقدم ، فيينا في والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب في نيجيريا تُ مثل 
 2013 - القضاء نزاهة

 

 
 المسؤوليات ذات الصلة

 
 2018 - الوطني القضاء مجلس عضو• 
 في هيئة قبول طالب القانون وانتسابهم للنقابة  عضو •
 نيجيريا في هاوإصالح السجونتخفيف عدد نزالء  بشأن الرئاسية اللجنة رئيس •
 2015 لعام الجنائي العدل إقامة قانون تمرير إلى المؤدية لتطبيق القوانين الرئاسية الهيئة رئيس •
 للقضاء الوطني المعهد المحافظين في مجلس عضو •
 الوطني القضائي المعهدفي  والتعليم التربية لجنة عضو •
 القضائية لألخالقيات الوطنية اللجنة عضو •
 قبول طالب القانون وانتسابهم للنقابة هيئة في المالية لجنةال عضو•
  الوطني القضائي المعهدفي  نمحافظيال مجلسالتابع   والتأديب والترقية التعيينات لجنة في عضو •
 زاريا ، لوب أحمدو جامعة ، الحقوق بكلية الممتلكات إدارة مجلس ، األمناء مجلس عضو •
 .أبوجا فرع االتحادية العاصمة إقليم ، الشرطة ومنتديات ةوالقضا  المحامينو مناءاأل مجلس رئيس •
 .الوطني القضاء لمجلس األولية الشكاوى تقييم لجنة عضو •
 

 
 عضوية في هيئات مهنية

 

 نقابة المحامين النيجيريين في أبوجاائزة ج 



 عضو مدى الحياة في رابطة القضاة في نيجيريا 
 عضو في معهد نيجيريا لإلدارة 
 عضو نقابة المحامين النيجيرية 
 عضو نقابة المحامين الدولية 
  المملكة المتحدة(المعتمد عضو معهد المحكمين( 

 

 
 زمالة الهيئات والمعاهد امهنية

 

  النيجيري إلدارة الشركاتزميل المعهد 
 زميل المعهد المعتمد للوسطاء والموفقين 
 (نيجيريا) المعتمد المحكمين معهد زميل 
 المنازعات لتسوية الدولي المعهد زميل  
 المتقدمة القانونية للدراسات النيجيري المعهد زميل. 

 

 
 الندوات والمؤتمرات التي تّم حضورها

 

  ًعديدة محليا ودوليا 
 2004 الجرائم المالية، كامبريدجورة عن د 

 2009مؤتمر غانا  -الجرائم المالية 
 

 
 المنشورات

  المحاماة المعاصرة 
 القانون في نيجيريا مقاالت عن إقامة 

 

 
 األوراق البحثية المقدمة

 

 معهد في العامين لمدعينا تدريب عند تدمقُ ) الجنائية النيابة في العام والمدعي القاضي تعاون 
 ،( 2019 أيار 7-5 ، المتقدمة القانونية الدراسات

  إلكترونيا المولدة األدلة مقبولية 
  الدليل تسجيل 
  مدرسة  في مقدم) الجنائية اإلجراءات وقانون الجنائي والقانون العقوبات لقانون مقارن تحليل

 (2007نيسان،  3-2الحقوق النيجيرية في األسبوع التطبيقي الموجه لطالب القانون، 

  مأزق النيابة، من منظور نقابة المحامين )قدمت في ورشة عمل ليوم واحد موجهة لضباط الشرطة
 نظمها 2009 كانون الثاني 11 في بوتشي والية في عقدتالمعنيين بالتحقيق ولوكالء النيابة، 



 (حدود بال محامون
 12-11 ، الغوس ، قدمةالمت القانونية الدراسات )قُدمت في معهد  الطعون التمهيدية ووقف التنفيذ 

 (2007 أيار

 لجميع 2006 مؤتمر في تدمقُ : التحديات والمسار إلى األمام )الفساد كونه مانعا تحقيق العدالة 

 (.2006 تشرين الثاني 17و 13 ما بين قدعُ  وقد نيجيريا في الدنيا المحاكم قضاة

  في  القانون طالب جمعيةالخاص ب يالقانون سبوعاأل في ترضعُ ) القضائية األوامر تجاهل أثر
 (2005 أيار 30 ، فيأبوجا جامعة

 القضائيين للموظفين السلوك قواعد ومدونة األخالقيات 
  القضاء في الجنائية المحاكمات 
  الحكم تنفيذ 
  تصحيحية مؤسسةبصفته  والسجن إلصالحاتا 
 القضاء معضلة ، القضائية للسلطة الكافي التمويل 
 المحاكمةمحاكاة  أهمية 
 أخرى عديدة روأمو المنازعات لتسوية بديلة آلية تطور  

 

 
 االهتمامات

 ركوب الخيل والسفر والقراءة
 

 
 ملحوظة

 
 واألحزاب الدستورية على خاص بشكلأحضر حالياً رسالة دكتوراه في القانون وهي تسلط الضوء 

 نيجيريا حالة دراسة: السياسية
 

 
 المراجع

 
 : الموقر القضاة سرئي .1

 األعلى القائد عويس لألو محمدوقر المو القاضي
 

 القاضي الموقر ل.هـ. غومي، وسام الجمهورية االتحادية .2
  االتحادية العاصمة إقليمأمير غومي ورئيس قضاة سابق في 

 
 المحترم القضاة رئيس .3

 العليا العدل محكمة
 كادونا والية 
 

 


