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 السرية الذاتية 
 :البياانت الشخصية

 هـ 11/4/1397اتريخ امليالد :     االسم : اليف سعد منري البقمي 

 اجلنسية : سعودي     مكان امليالد : الكويت 

 0128222147: اهلاتف املنزيل     احلالة االجتماعية : متزوج 

 0557146711اجلوال : 

 lafy_marzoky@hotmail.comالربيد االلكرتوين :                 

 :املؤهالت العلمية
 

 جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية. –تقدير ممتاز  -دبلوم عايل يف احملاماة  •
 القاهرة.جامعة  –تقدير جيد جداً  –ماجستري يف احلقوق )قانون جنائي(   •
 .مجهورية مصر العربية –جامعة القاهرة  –دبلوم عايل يف القانون اجلنائي   •
 .جدة – زعبد العزيجامعة امللك  –بكالوريوس أنظمة   •
 .جدة –كلية املعلمني   –دبلوم يف تطبيقات احلاسب اآليل  •

 التخصص:يف جمال الدورات 
 

 املنظمة.دورة يف اجلرائم  •
 األموال.غسيل  جرائم دورة يف •
 الشيك.دورة يف جرائم  •
 اجلنائية.دورة يف احملاكمة الدولية  •
 املالية.دورة يف احلماية اجلنائية لسوق االوراق  •
 واالنرتنت.دورة يف احلماية اجلنائية للمصنفات الفنية  •
 اجلنائية.دورة يف وسائل االثبات احلديثة يف املواد  •
 .دورة يف استيقاف الشخاص يف ضوء القانون اجلنائي •
 االحتياطي.دورة يف احلبس  •

صادرة من مركز حبوث ودراسات 
مكافحة اجلرمية ومعاملة اجملرمني 

جامعة  –ابلتعاون مع كلية احلقوق 
 القاهرة ووزارة الداخلية املصرية 
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 اإلجنليزية:دورات اللغة 
 .بريطانيا –كامربدج   –دورة يف اللغة االجنليزية من معهد استديو  •
 .بريطانيا –أكسفورد  –دورة يف اللغة االجنليزية من معهد كينغ كوجل  •
 .بريطانيا –أكسفورد  –دورة يف حتضري اختبار األيلتس من معهد برتش  •

 الدورات التدريبية:
 .جامعة امللك سعود –دورة يف مهارات التدريس اجلامعي الفعال  •
 .جامعة امللك سعود –دورة يف تصميم وبناء املقرر الدراسي  •
 .معهد خرباء املال –دورة يف مبادئ وأساسيات التحليل الفين  •
 .صادرة من جامعة كامربدجدورة متقدمة يف مهارات تقنية املعلومات  •

  :اخلربات الوظيفية
 .هـ. وحىت اترخيه13/7/1430العمل كمحاضر يف جامعة امللك سعود من اتريخ  •
هـ اىل 8/8/1429العمل يف وزارة الداخلية كباحث قضااي يف مكتب مساعد وزير الداخلية )سابقا( من اتريخ  •

 .هـ30/10/1430
 هـ 28/7/1429هـ اىل 14/5/1428العمل يف مكتب العمري لالستشارات القانونية كمحامي من  •

(as a full time ) 
 هـ20/9/1427هـ اىل 21/4/1427لالستشارات القانونية كمحامي من العمل يف مكتب العمري  •

 (as a part time) 

 :اخلربات العملية واللجان
 

 .جامعة امللك سعود –ون القانونية وحل مشكالت الطالب يف كلية اجملتمع عضو يف جلنة الشؤ  •
 .جامعة امللك سعود –لقسم العلوم االدارية يف كلية اجملتمع  األكادمييجلنة االرشاد  يف عضو •
 .جامعة امللك سعود –جلنة التعيينات واالستقطاب بقسم العلوم االدارية يف كلية اجملتمع  يف عضو •
 .جامعة امللك سعود –جلنة اجلداول يف كلية اجملتمع ابلرايض  يف عضو •
 .جامعة امللك سعود –جلنة االرشاد الطاليب يف كلية اجملتمع ابلرايض  يف عضو •
 .جامعة امللك سعود –جلنة املعيدين واحملاضرين املبتعثني يف كلية اجملتمع ابلرايض  يف عضو •
 جامعة امللك سعود. –رتاضية يف كلية اجملتمع ابلرايض الشركة االف يف عضو •
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 :التدريسيةاخلربات 
 

 .مبادئ القانون •
 .القانون اجلنائي •
 اإلداري.القانون  •
 .القانوين الدستوري •
 .والعمال والتأمينات االجتماعيةنظام العمل  •
 .نظام العمل •
 .نظام التأمينات االجتماعية •
 نظام اخلدمة املدنية. •

 :املهارات واللغات
 

 .استخدام احلاسب اآليل •
 .التواصل مع اآلخرين •
 .اللغة العربية •
 جيدة. –اللغة االجنليزية  •


