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 والعملية ألكاديميةا تاالشهاد 

 : (، كلية القانون، جامعة هارفارد، الواليات املتحدة: كامبردجMediating Disputesطة كوسيلة لحل املنازعات  )شهادة في الوسا •

 2017أكتوبر  6 -أكتوبر 2

(، كلية القانون، جامعة هارفارد، الواليات املتحدة Negotiation and Leadership Skillsالقيادة )و التفاوض  في مهارات شهادة •

 م 2014يونيو  18 -يونيو 16 امبردجكاألمريكية: 

 .2012: يناير American Academy of Financial Management(، Certified Compliance Officerشهادة ) •

 .2012يناير  ،CCL Limited (،Advanced Compliance Skills in Tackling Financial Crimeشهادة في ) •

 م 2011: يونيو American Academy of Financial Management(، Certified Anti Money Laundering Officerشهادة ) •

 م 2010، دبي: نوفمبر CCL Limited(، International Compliance Officerشهادة ) •

  م. 2009مايو اململكة املتحدة: ، كلية القانون، جامعة مانشستر,(PhDدرجة الدكتوراه ) •

 مارسات حوكمة الشركات لدى الشركات املدرجة في سوق موضوع  البحث: اإلطار النظري إلصالح م

 .دراسة تحليلية ومقارنة من وجهة نظر قانونية األسهم السعودي:

 م. 2007مارس :لندن ,. كلية القانون International Arbitration Lawدبلوم عملي ملدة ستة أشهر في  •

 2007مارس :لندن ,. كلية القانون International Capital Markets and Loansدبلوم عملي ملدة ستة أشهر في القوانين املنظمة لـ  •

 م.

 م. 2006سبتمبر  :لندن ,. كلية القانون International Joint Venturesدبلوم عملي ملدة ستة أشهر في القوانين املنظمة لـ  •

 م .2006مارس  :لندن ,. كلية القانون International Mergers and Acquisitionsدبلوم عملي ملدة ستة أشهر في القوانين املنظمة لـ  •

سبتمبر  :لندن ,. كلية القانون International Business Organisationsدبلوم عملي ملدة ستة أشهر في القوانين املنظمة لـ  •

 م.2005

م. )موضوع 2004نوفمبر (، كلية القانون، جامعة مانشستر، اململكة املتحدة.LLMماجستير قانون تجاري ) •

 .(لبحث: حوكمة الشركات: دراسة مقارنة بين النظامين البريطاني واألملانيا

  . م1999 يونيو  .، جامعة امللك سعود، كلية األنظمة والعلوم السياسية(LLB) بكالوريوس قانون  •
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    لعمليةاالخبرات  

 .م 6/2009منذ  أستاذ مساعد: قسم القانون الخاص, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة امللك سعود: .1

 . 2018عضو اللجنة الجمركية االستئنافية بالرياض: منذ يناير  .2

 2017مارس  –م  2011الديوان امللكي: إبريل  هيئة الخبراء في ،عضو اللجنة العلمية في شعبة الترجمة الرسمية .3

 م 2016فبراير -2015راير الطيار القابضة )غير متفرغ(، فب نائب الرئيس التنفيذي للشئون القانونية في شركة مجموعة .4

 .1/2014 -م 3/2010، مصرف الراجحي، اإلدارة العامة: ومكافحة غسل األموالباألنظمة  االلتزام جموعةعام ممدير  .5

 . 2014يناير  -8/2009صرف الراجحي لشئون حوكمة الشركات، اإلدارة العامة: مل مجلس اإلدارةمستشار  .6

 2013ديسمبر  – م 2012الرياض، مارس (، IOBاملعهد املصرفي )متعاون مع مدرب  .7

 .م 2010مدرب متعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، العام  .8

 م. 4/2010 -8/2009اإلدارة العامة:  ،مصرف الراجحي ،باألنظمة االلتزام إدارةقانوني لدى مستشار  .9

 م. 5/2009-2002امللك سعود: معيد: قسم القانون التجاري, كلية األنظمة والعلوم السياسية, جامعة  .10

 .م 4/2002-8/1999مصرف الراجحي:  ،محامي وباحث قانوني أول: إدارة الشئون القانونية .11

 .م 1998-1995صندوق الجامعة: اإلدارة املالية, جامعة امللك سعود:  إدارة يكاتب ف .12
 

 )مختارة( أهم اإلنجازات واألعمال 

املحاكم العامة، ديوان املظالم،  :تشملو ملحاكم املختلفة والهيئات واللجان القضائية املرافعة واملدافعة في قضايا متنوعة لدى ا ▪

 .ليةاجان العمللجنة تسوية املنازعات املصرفية، ال

باإلضافة إلى منازعات العقار، ، العمالمنازعات ، و وخالفات الشركاء تقديم االستشارات القانونية املتعلقة بمنازعات الشركات ▪

 وإجراءات التسويات. التفاوض القانوني من العمالء في  تمثيل العديد

الصياغة واملراجعة القانونية للعديد من عقود البيع واإليجار، عقود التمويل، عقود التشغيل والخدمات، عقود اإلسناد، عقود  ▪

 االستحواذ / االندماج بين الشركاتالتوظيف، عقود 

، ومكننة من ناحية هيكلتها، تأهيل وتطوير طاقهما الوظيفي، وتحديد مسئولياتهاية لتزام باألنظمة البنكمعنية باالتأسيس إدارة  ▪

  .الحلول القانونيةوتقديم ، ، األوراق التجاريةغيرها ذات العالقة بالعمل البنكي. واإلشراف على تطبيق األنظمة البنكية و أعمالها

املعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تشمل سياساتها، ومكننة تطوير إدارات معنية بمكافحة الجرائم املالية وخاصة  ▪

 أعمالها، وإعادة تصميم آلية تطبيق مسئولياتها

باإلضافة إلى إدارة العالقة مع  شئون القانونية بأقسامها املختلفة: استشارات، قضايا، تحقيقاتال تأسيس وإعادة هيكلة إدارة ▪

 مكاتب املحاماة الخارجية

 الشركات الوقفيةحوكمة ستشارات قانونية تتعلق بإدارة املؤسسات الوقفية، و تقديم ا ▪

 .قطاع الخاصفي الكتابة ومراجعة العديد من األنظمة الداخلية والسياسات وإجراءات األعمال  ▪

، ومكافحة غسل نكيةباألنظمة الب بالتعاون مع املعهد املصرفي يتعلق بااللتزام )مادة تدريبية مع تقديمها( تأسيس برنامج تدريبي ▪

 العاملة في السعوديةمن موظفي املؤسسات املالية  250األموال، وحوكمة الشركات حضره أكثر من 

 باستضافة أكثر من جهة. تقديم ورش عمل في مجال التفاوض كمهارة قيادية ▪

 في مصرف الراجحي باألنظمة البنكية تأسيس برنامج تدريبي، وتوعوي لتعزيز ثقافة االلتزام  ▪

 غة انجليزية( . بالل: اإلطار النظري إلصالح حوكمة الشركات في القانون السعودي.  )منشور تاب ك ▪

 الشركات، حوكمة الشركات، مسئوليات مجلس اإلدارة بنظامتحكيم عدد من الرسائل العملية ذات العالقة  ▪
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 مختارة()  لعلمية والعمليةاالعضويات  

 م 2017مارس  – 2011ية، هيئة الخبراء، الديوان امللكي: أبريل عضو لجنة الترجمة الرسمية للغة االنجليز  .1

  2012 -8  إلى م 2011-7مؤسسة النقد: ، مكافحة الجرائم املاليةلاللتزام باألنظة البنكية، و  العاملة في السعودية رئيس لجنة البنوك .2

 م 2014يناير  -2010إبريل ، مصرف الراجحي، التنفيذية االلتزام عضو لجنة .3

 م 2014يناير  – م 2010 إبريلجنة املخاطر التشغيلية، مصرف الراجحي، عضو ل .4

 2014يناير  -م 2012 عضو لجنة مكافحة الجرائم البنكية واملالية، مصرف الراجحي: .5

 م 2011عضو املعهد األمريكي لإلدارة املالية: منذ يونيو  .6

  2014 -1  حتى م 2010 -7 :، مؤسسة النقداللتزام باألنظمة البنكيةوا ملكافحة الجرائم املالية العاملة في السعودية عضو لجنة البنوك .7

 اآلن -2017عضو لجنة االتصال العلمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سبتمبر  .8

 2017سبتمبر  -2017أبريل ، كلية الحقوق، واملتعاقدين عضو لجنة املعيدين .9

 . 2010-2009لعلوم السياسية: عضو لجنة رعاية املعيدين واملتفوقين بكلية األنظمة وا  .10

 .م 2010عضو لجنة تأديب الطالب في كلية األنظمة والعلوم السياسية:  .11

 .م  2006عضو املعهد األوروبي لحوكمة الشركات منذ العام  .12

 

  )مختارة( والدورات التدريبية املؤتمرات وورش العمل 

 ( دورة تدريبيةCertified Compliance Officer-CCOجدة، يناير .) أيام 4: 2012 

 ( دورة تدريبية(Advanced Compliance Skills in Tackling Financial Crime أيام 3:  2012. دبي، يناير 

  يوم واحد 2011، املعهد املصرفي: الرياض، نوفمبر 3حلقة نقاش عن استراتيجيات املخاطر لاللتزام بمتطلبات بازل : 

 ( دورة تدريبيةCertified Anti Money Laundering Officer-CAMO الرياض، مايو . )أيام 4: 2011 

 ( دورة تدريبية(International Compliance Officer Certification يومان2010. دبي، نوفمبر : 

 ( ورشة عمل متقدمة لـ "املدراء القادة" في إدارة املشاريعProject Management) م: ثالثة أيام. 2010, الرياض 

 م: ثالثة أيام. 2010ة لـ "املدراء القادة" عن املهارات األساسية للمدراء في برامج التمويل االستثماري, الرياض دورة تدريبية متقدم 

  م:  2010دورة تدريبية متقدمة لـ "املدراء القادة" عن أساسيات املصرفية اإلسالمية, الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي. الرياض

 يومان.

 م: ثالثة أيام. 2009كاديمية في ظل التغيير, جامعة امللك سعود. الرياض دورة تدريبية عن القيادة األ 

  م: يومان. 2009دورة تدريبية عن املخاطر التشغيلية في عمل املصارف. الرياض 

  .م. اسطنبول: يومان. 2007نوفمبر  15مؤتمر حوكمة الشركات في األسواق الناشئة. جامعة سبانتش ي 

  م. لندن: يومان. 2006ديسمبر  13الشركات املدرجة في بورصة لندن, بورصة لندن. ورشة عمل عن ممارسات حوكمة 

  مؤتمر عن دور كبار املساهمين في تحسين ممارسات حوكمة الشركات: مقارنة بين أوروبا والواليات املتحدة األمريكية, مؤسسة

 م. لندن: يومان. 2006أكتوبر  12خدمات كبار املساهمين. 

 م. مانشستر: يوم واحد.2003نوفمبر  4وانين الضمان واالئتمان البنكية في النظامين االنجليزي واألمريكي. مؤتمر عن إصالح ق 

  ,م. الرياض: خمسة أيام. 2001دورة تدريبية عن املهارات اإلشرافية, مركز الطويل للتنمية اإلدارية 

  ,خمسة أيام.م. الرياض2000دورة تدريبية في اإلشراف الفعال, مركز الطويل للتنمية اإلدارية : 

  ,ثالثة أيامم. الرياض 2000ورشة عمل عن ماهية إدارة الجودة الشاملة, معهد اإلدارة العامة :. 

  ,ثالثة أيامم. الرياض2000ورشة عمل عن إعداد وكتابة التقارير اإلدارية, دار املعرفة للتنمية البشرية :. 

 


