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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.
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ADR in Family Disputes.
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مدربة معتمدة من مركز مهارات النجاح للتنمية ا ر
لبشية تحت تدريب الدكتور محمد العامري

دورات قانونية وإدارية :
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