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السيرة الذاتية 
 إيمان مأمون أحمد سليمان/ للدكتور

:- المؤهالت العلمية- 
   .م1995حقوق عام  (بكالوريوس) ليسانس -1
      .م1996القانون اخلاص عام الدراسات العليا يف دبلوم - 2
    .م1997الشريعة اإلسالمية عام الدراسات العليا يف دبلوم - 3
   .م2001التحكيم عام الدراسات العليا يف دبلوم - 4
   .م2006 عام "القانون التجاري"يف القانون ختصص  درجة الدكتوراه- 5
- :التخصص -   

. قانون جتاري: التخصص العام
 .التجارة االلكًتونية: التخصص الدقيق

 -:الخبرات العملية-  
وذلك , م2002 وحىت 1995دمارسة احملاماة دلدة سبع سنوات من عام - 1

. باحلضور أمام احملاكم ادلدنية والتجارية واإلدارية واجلنائية
مديرية الضرائب )العمل بالشؤون القانونية دلدة مخس سنوات جبهة حكومية - 2

   0م2007 وحىت 2002من عام  (العقارية بادلنصورة
-2006  الدراسيجامعة ادلنوفية للعام , التدريس بكلية حقوق السادات- 3

   .م2007
عام  من ابتدااً جامعة ادللك سعود , التدريس بكلية احلقوق والعلوم السياسية- 4

. وحىت اآلن (ىـ30-11-1428 )2007
 -:الخبرات األكاديمية- 
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كلية احلقوق والعلوم  - االجتماعيةتدريس مادة نظام العمل والتأمينات - 1
- 1429 / 1429 -1428جامعة ادللك سعود للعام اجلامعي  - السياسية 
 .ىـ1431 -1430/ 1430

جامعة ادللك - كلية احلقوق والعلوم السياسية - تدريس مادة تطور القوانني - 2
 .ىـ1430-1429/1429 -1428سعود  للعام اجلامعي 

كلية احلقوق والعلوم السياسية - تدريس مادة أحكام الضمان العيين والشخصي- 3
 .ىـ1430- 1429 / 1429-1428جامعة ادللك سعود للعام اجلامعي - 
جامعة ادللك - كلية احلقوق والعلوم السياسية - تدريس مادة مبادئ القانون  -4

 .ىـ1430 -1429 /1429  -1428سعود للعام اجلامعي 
جامعة ادللك -كلية احلقوق والعلوم السياسية - تدريس مادة العقود ادلدنية - 5

 .ىـ1431 -1430 اجلامعيسعود  للعام 
جامعة - كلية احلقوق والعلوم السياسية - تدريس مادة القضاا واإلثبات - 6 

 .ىـ1431 -1430 /1430 -1429ادللك سعود  للعام اجلامعي 
جامعة ادللك - كلية احلقوق والعلوم السياسية -تدريس مادة القانون التجاري - 7

 .ىـ1432-1431/1431 -1430/ 1430-1429سعود للعام اجلامعي 
جامعة ادللك - كلية احلقوق والعلوم السياسية - تدريس مادة العقود التجارية - 8

 .ىـ1432-1431/1431  -1430سعود للعام اجلامعي 
- كلية احلقوق والعلوم السياسية - تدريس مادة األوراق التجارية واإلفالس- 9

  .ىـ1435-1434 اجلامعيجامعة ادللك سعود  ابتداا من العام 
- :الخبرات اإلدارية- 
مقررة جلنة االختبارات بكلية احلقوق والعلوم السياسية عن العام اجلامعي  -1

1434-1435   
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جامعة - ودمثلة لكلية احلقوق والعلوم السياسية - مبركز البحوث بعليشة عضو -2
  .ىـ1434-33 وحىت عام 1432 -1431 اجلامعيادللك سعود للعام 

 .حمكمة لبحوث الطالبات جبامعة ادللك سعود- 2
كلية احلقوق والعلوم -عضو اللجنة الفرعية لوحدة محاية احلقوق الطالبية- 3

 .ىـ1429- 1428 اجلامعيجامعة ادللك سعود للعام  -السياسية 
 -كلية احلقوق والعلوم السياسية-عضو جلنة تسجيل اجلداول واحلذف واإلضافة- 4

-1430و 1430-1429و 1429-1428 اجلامعيجامعة ادللك سعود للعام 
. ىـ1431

جامعة ادللك - كلية احلقوق والعلوم السياسية- واالختباراترئيسة جلنة اجلداول - 5
 .ىـ1431-1430 اجلامعيسعود للعام 

- عضو بلجنة التطوير واجلودة على مستوى كلية احلقوق والعلوم السياسية - 6
 .ودمثلة القسم

- 1431من عام عضو بلجنة الندوات واالتصال العلمي على مستوى الكلية - 7
 .  ىـ1435

 -: وورش العمل التدريبيةالدورات- 
-25 يفبعمادة تطوير ادلهارات "اجلامعي التدريس يفدمج التقنية  "دورة - 1 

 .ىـ1434/ 27/5
تقييم خمرجات "اجلامعي للتدريس الثاين السنويحضور فعاليات ادللتقى  -2

 ربيع األول 29-28 رحاب جامعة ادللك سعود خالل الفًتة يفوادلنعقد "التعلم
 .ىـ1434

بعمادة " التدريس القائم على التخصص و البحوث الًتبوية " حضور دورة - 3 
 1434-2-11 يفتطوير ادلهارات 
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 .ىـ1434-1-18 يفبعمادة تطوير ادلهارات  "  التدريس ادلصغر"دورة - 4 
 .ىـ1433-11-23 يفادلهارات   بعمادة تطوير" دعم تعلم الطالب"دورة - 5
   .ىـ1433- 11-8 يفادلهارات  بعمادة تطوير"التعلم اآلمنة وادلرحية بيئة"دورة- 6
بعمادة "اإللكًتوين نظام إدارة  التعلم يفالتقييم واالختبارات اإللكًتونية "دورة - 7 

  .ىـ1434-2-12 يف والتعلم عن بعد اإللكًتوينالتعليم 
 والتعلم اإللكًتوينبعمادة التعليم "التعرف على نظام الفصول االفًتاضية"دورة - 8 

  .ىـ1434-2-11 الفًتة من يفعن بعد 
بعمادة التعليم "اإللكًتوينأساسيات استخدام نظام إدارة التعلم "دورة - 9

 .ىـ1434-2-9 الفًتة من يف والتعلم عن بعد اإللكًتوين
  والتعلم عن بعد  اإللكًتوينبعمادة التعليم  "استخدام القاعات الذكية"دورة - 10 

 .ىـ1433-1-29 يف
-6-7 يف والتعلم عن بعد اإللكًتوينبعمادة التعليم " ذكيةالفصول ال"دورة - 11

 .ىـ1432
-2-4 يفبعمادة التعامالت اإللكًتونية واالتصاالت  "بوربوينت"دورة  -12

 .ىـ1432
ادلنعقدة جبامعة ادللك سعود مبركز دراسات "مهارات بناا الفكر الوسطى"دورة -13

-15يف الفكرياألمن  األمري نايف لدراساتكرسي بعليشة حتت رعاية  الطالبات
 .ىـ16/6/1431
احلصول على شهادة مدربة معتمدة لنشر ثقافة احلوار حبضور دورة احلوار - 14

   .ىـ7/4/1431-27/3  يف الوطين مبركز ادللك عبد العزيز للحوار الوطين
 جمالت ال يفاالعتبارات العلمية الالزمة قبل النشر "حضور ورشة عمل - 15
ISI" ىـ1433/ 5/ 18 يف.  
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يف الفًتة من ( OBE)" جالتعليم القائم على النوات"حضور ورشة عمل  -16
 .ىـ5/1431 /19-20
 لالعتماد وهتيئتهااألكادميية  (األقسام) الربامج تطوير"حضور ورشة -17

 .ىـ2/1430 /6-5بعليشة يف " األكادميي
 -: وتدريبيةنشاطات علمية-  

من مراكز التدريب ادلعتمدة واجلهات الرمسية يف   مدرب معتمد لدى العديد -1
وقد مت تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل , مجهورية مصر العربية

أبرزىا دورات هتتم بنشر الثقافة احلقوقية بصفة عامة , يف جماالت قانونية خمتلفة
 . وحقوق ادلرأة بصفة خاصة

-27/3  اعتبارا من الوطينمركز ادللك عبد العزيز للحوار مدرب معتمد من  -2
  .ىـ7/4/1431

قرااة العقود بطريقة " حماضرة بادلكتبة ادلركزية جلامعة ادللك سعود بعنوانإلقاا -3
 .ىـ1345 ثاين ربيع 18يوم الثالثاا " صحيحة

بربنامج الشراكة  (دراية)ضمن فعالية "توعية ادلستهلك " حماضرة بعنوانإلقاا -4
الطالبية جبامعة ادللك سعود  حتت رعاية الغرفة التجارية والصناعية بالرياض 

  .ىـ1434- 6- 14 إىل 12الفًتة من  يفادلنعقدة 
 القانون نادي نظمها واليت"أسس صياغة العقود"تقدمي ورشة عمل بعنوان  -5

   .ىـ1434-6-25 يفبكلية احلقوق والعلوم السياسية 
التحكيم "لكلية احلقوق والعلوم السياسية بعنوان العلمي اللقاا يف ادلشاركة  -6

 .ىـ1433-12-27 يفادلنعقد " ضرورة عصرية
 نظمتو  واليت"فهم العقود التجارية حق لكل فرد"تقدمي ورش تدريبية بعنوان  -7

 .ىـ1433-5-23 , 1433-4-26 يفاجلمعية السعودية اإلدارة  



 (6الصفحة )

 

 يف اجلامعةجريدة رسالة يف "ركائز التجارة اإللكًتونية"مقالة بعنوان  نشر -8
   .ىـ17-4-1433

 يف الثالث لطالب جامعة ادللك سعود العلميباللقاا  حتكيم أحباث الطالبات -9
 .ىـ1433 20-1

  األول لطالبات جامعة ادللك سعودالعلميحتكيم أحباث الطالبات باللقاا   -10
. ىـ18/3/1431-15 يف

 
- :المؤلفات-  

, كلية احلقوق , رسالة دكتوراه, بعض اجلوانب القانونية للتجارة اإللكًتونية- 1
.  م2006عام , جامعة ادلنصورة

, اإلسكندرية,الطبعة األويل, دار الكتب اجلامعية, إبرام العقد اإللكًتوين وإثباتو- 2
. م2008

ادللك سعود  جامعةجريدة رسالة مقالة نشرت يف ,ركائز التجارة اإللكًتونية  -3
  .ىـ17/4/1433بتاريخ 

 


