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 :ةالعلمـــي تالمــؤهل 

 ( جامعة ماجستير قانونUniversity College of London  ) 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية()جامعة الملك سعود  قانونبكالوريوس / 

  :  العمل الحال 

 ة  قسم )القانون العام( -بجامعة الملك سعود / كلية الحقوق والعلوم السياسية  محاض 

 العمل السابق:  

 (داخلية / وكالة األحوال المدنيةمحققة )بوزارة ال 

 كة األقاليم الدولية المحدودة  (مديرة الشؤون القانونية )شر

 أوراق بحثية: 

 Statelessness in the GCC Countries: A Comparative Study. 

 Parliamentary Questions as a Tool of Parliamentary Oversight. 

 Judicial Review and Human Rights: A comparative Perspective. 

 Consociational Democracy and the Sunni-Shiite Conflict. 

 Determining the Ratio Decidendi. 

 Legislatures: Unicameral or Bicameral? 

 ADR in Family Disputes. 

 Rethinking Islamic Jurisprudence. 

  المملكة العربية السعودية:  ذوي االحتياجات الخاصةحقوق  
 
يعة االسلمية والقانون ف دراسة مقارنة بير  الشر  

 الدورات التدريبية:  

ية للتنمية امدربة معتمدة من مركز مهارات النجاح   الدكتور محمد العامريتحت تدريب لبشر
 

 دورات قانونية وإدارية : 

 خالد أبو راشد /  دورة )صياغة العقود القانونية وجهات االختصاص( مع المحام 

 ي / بندر المطير   أمام الهيئات العمالية( مع المحام 
 دورة )إجراءات التقاض 

 محمد الصائغ /  
 دورة )مهارات تنمية وع  المرأة بحقوقها القضائية( مع القاض 

  سعد الوهيب    /مع المحام   التحقيق االداري()دورة 

 األعمال التجارية( مع المستشارة القانونية/ أسماء الغانم  
 
ة )التوعية القانونية ف  محاض 

  / ة )فنون التداول( مع المحام 
ة محاض   وليد شير

  )دورة )تحليل النصوص القانونية 

 لنظام األحوال المدنية( مع وكالة األحوال المدنية /إد(  
نامج التعريف  اف النسوي ارة الي   اإلشر

 )دورة )إدارة وتنظيم االجتماعات الفاعلة                
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 ورات أخرى: د

 )                                       دورة )الذكاء االنفعال 

  .مع الصحفية/ أسماء المحمد )  
 دورة )مهارات كتابة التحقيق الصحف 

 )دورة )فن اإلعلن عن الذات                              

 )دورة )فن اإللقاء 

  )دورة )بناء الشخصية القيادية 
 

 :لنشاطاتا 

  فة تطوير المهارات بكلية الحقوق والعلوم السياسية  2014-2011مشر

  فة المجلس االستشاري الطلن   لكلية الحقوق والعلوم السياسية  2013مشر

 2010-2009ي القانون قسم الطالبات مسؤولة اللجنة االعلمية لناد 

  2010-2009الطالبات قسم  –المسؤول المال  لنادي القانون 

  (.  تنظيمحاصلة عىل خطاب شكر من )مدير جامعة الملك سعود( عىل امات الطالب الجامع   ورشة عمل )حقوق والي  

 تنظيم )ا  
 
  الرياضلمؤتمر العلم  األول لطلب وطالبات االمشاركة ف

 
( المقام ف  .لتعليم العال 

 حفل تدشير  حملة اكتوبر  
 
  الرياض 2009المشاركة ف

 
 .لدى )جمعية زهرة لشطان الثدي( والمقام ف

  .مجال تنظيم المعارض والندوات والدورات وورش العمل  
 
 باإلضافة إل الحصول عىل العديد من شهادات الشكر ف

 

 :   حاسب آل 

( ICDLشهادة   )الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلل 

ية:     لغة انجلير 

  ية أكاديمية من  University College of London جامعةمعهد اللغة التابع لدبلوم لغة انجلير 

 ية اكاديمية من  London School of Economics and Political Scienceلجامعة  معهد اللغة التابع كورس لغة انجلير 
 

 


