
 
 

 السيــــــــرة الذاتيـــــــــــــة

   

: المعلــــومات الشخصيــــة   

  االسم : أسماء ناصر عبدالرحمن ال حمود

  الجنسية: سعودية

الرياض ن: العنوا  

12/12/1991الميالد :    

E.MAIL:asmaalhmoud@hotmail.com  

_______________________________________ 

:المؤهالت العلمية  

الشرف األولىهـ , وحصلت على مرتبة 1434, جامعة الملك سعود,  بكالوريوس, كلية الحقوق والعلوم السياسية  . 

  

:الدورات   

 حضرت العديد من الدورات القانونية ومنها

 *.دورة مناقشة القضايا التجارية بعد صدور الحكم فيها

 .دورة دراسة القضايا وتحليلها *

 . فن تقديم االستشارات القانونية*

 . صياغة العقود المدنية والتجارية*

 *. تسويق الذات في مجال العمل القانوني

  . القانون وقضايا المجتمع بين النظرية والتطبيق*

 *. المؤتمر العلمي السادس التابع لكلية الفيصل

 

: المهــــارات   

 *. إعداد البحوث ومنها

 .مسؤولية التقصيرية للطبيب

 .الحيازة

 . السمسرة

 .اليمين الحاسمة

 تملك األجانب للعقارات في المملكة

لطالب المتميزساهمت في إعداد الئحة قانونية ل  . 

 

  

  

: األنشطة والفعاليات   

(جمعية إنسان )ركت مع مجموعة إحتواء التطوعية شا . 

 . وشاركت مع مجموعة بصمات التطوعية

  . عضو مع مجموعة الباحثين القانونيين وذلك في اعداد البحوث القانونية وتقديم االستشارات القانونية

الماجستير في جامعة الملك سعود عضو في لجنة المقابلة الشخصية لدراسة    

: وحضرت العديد من الدورات الشرعية   

 . الدورة الشرعية في دار خديجه بنت خويلد عامين متتالين

 . ودورة في دار المحمدية
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cv 
Personal Information: 
Name: ASMA NASSER ABDULRAHMAN AL HMOUD 
Nationality: Saudi 
Address: Riyadh 
Date of Birth: 12th of Dec, 1991 
Email: asmaalhmoud@hotmail.com  
 
 
Education: 
05-jun-2013 
Bachelor Degree with the First Class Honor from the College of Law and 
Politics 
King Saud University 
Riyadh, Saudi Arabia 
 
 
Courses: 
Attended many courses in the field of Law as: 

- Discussing Business Cases After Announcing the Verdict 
- Examining and Analyzing Cases 
- The Art of Legal Counseling 
- Drafting Social and Commercial Contracts 
- Self-marketing in Law Jobs 
- The Legal and Social Issues between Theory and Practice 
- AlFaisal College’s Sixth Scientific Conference.  

 
 
Skills: 
Researching as done in: 

- The Tort Liability of Doctors 
- Tenure 
- Brokerage 
- The Crucial Oath 
- Foreigners Owning Real State in Saudi Arabia. 

Participated in preparing legal regulations of outstanding students  
 
Activities: 

- Worked with the volunteer group ‘Ihtiwa’ with Insan Organization 
- Worked with the volunteer group ‘Basamat’ 
- A member with a group of law researchers in preparing researches and 

providing consultations 
- A member in the board of interviews for  MA candidates in King Saud 

University 
- Attended many Islamic courses as: 

 Two courses in the Islamic School of Khadija bint Khuwaylid 

 A course in the Islamic School of AlMuhammadiya  
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