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الحالة االجتماعية  :متزوج
المؤهالت العلمية


دكتوراه دولة في القانون المدني -جامعة استراسبورغالفرنسية 3556 -م ،بتقدير ممتاز
مع ثناء اللجنة المناقشة.

عنوان األطروحة :األخطاء المدنية لألطباء دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والسعودي




درجة الماجستير في القانون  -جامعة استراسبورغ الفرنسية 3554 -م.
دبلوم اللغة الفرنسية – 3551م.
البكالوريوس في العلوم اإلدارية  /تخصص قانون  -جامعة الملك سعود – 3550م -
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

الخبرات
التدريس الجامعي






ُعيِّن في عام 3431/3433هـ ،معيداً بقسم القانون في كلية العلوم اإلدارية  -جامعة
الملك سعود.
و في عام 3438هـ عين عضو هيئة تدريس بقسم القانون بكلية العلوم اإلدارية(كلية
الحقوق والعلوم السياسية حاليا)  -جامعة الملك سعود.
محاضر متعاون وزائر في العديد من الكليات الجامعية.

اإلدارة األكاديمية


رئيس قسم القانون المدني  -كلية األنظمة والعلوم السياسية  /جامعة الملك سعود–
الرياض ،إعتباراً من 3415 - 3416هـ.





رئيس قسم القانون الخاص  -كلية الحقوق والعلوم السياسية  /جامعة الملك سعود–
الرياض ،إعتباراً من  3414 - 3411هـ.
عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية  /جتمعة الملك سعود -الرياض اعتبارا من
3414هـ وحتى تاريخه.

الخبرات العملية





















أنتخب رئيسا ً للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في المملكة ،في عام 3410هـ ،وأعيد
إنتخابه في عام 3411هـ ،ألربع سنوات اخرى.
انتخب نائبا ً لرئيس الجمعية الوطنية لحقوق االنسان من عام 3415 – 3417هـ.
رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان من عام – 3411
3417هـ.
عمل مستشار غير متفرغ لدى وزارة التجارة وعضو في مكتب الفصل في منازعات
األوراق التجارية من عام  3435وحتى عام 3414هـ.
مستشارغير متفرغ بوزارة الشؤون االجتماعية 3411هـ -حتى اآلن .
شارك في إعداد و صياغة العديد من األنظمة والقوانين واللوائح في المملكة.
اشرف وقدم العديد من الدورات التدريبية عن األنظمة التجارية والتأمين والمنازعات
المصرفية واالئتمان المصرفي وقضايا التستر و إستثمار رأس المال األجنبي ونظام
الشركات واألوراق التجارية والمرافعات وحقوق االنسان.
محكم معتمد لدى وزارة العدل في المملكة.
درب لدى المعهد المصرفي بموسسة النقد العربي السعودي والغرفة التجارية
الصناعية.
أختير كمحكم في بعض القضايا التجارية المنظورة من قبل ديوان المظالم.
قدم العديد من االستشارات القانونية والشرعية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة.
عمل في مجال المحاماة
شارك في إعداد العديد من الخطط اإلستراتيجية وإبداء الرأي فيها لبعض الجهات
الحكومية وجمعيات المجتمع المدني .
اشرف وناقش وحكم العديد من االبحاث و رسائل الماجستيروالدكتوراه في بعض
الجامعات.

اإلنتاج العلمي




األخطاء المدنية لألطباء (أطروحة دكتوراه – مقدمة إلى جامعة استراسبورغ
الفرنسية).
كتاب بعنوان  ":النظام السعودي لممارسة الطب البشريوطب األسنان " اصدار جامعة
الملك سعود.



بحث مشترك بعنوان  ":مدى توافق مخرجات قسم القانون مع إحتياجاتسوق العمل
السعودي" .النشر العلمي والمطابع  -جامعة الملك سعود3417 -هـ.
بحث بعنوان  ":المسؤولية الطبية و طرق إثباتها في النظام السعودي" ،مقدم إلى
المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية الشريعة والحقوق بجامعة جرش االردنية .تحت
عنوان ":األخطاء الطبية في ميزان الشريعة و القانون "



بحث بعنوان":الجوانب القانونية لألنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة في المملكة التي تحد
من أداء وانجازالقيادات اإلدارية الحكومية".
كتاب بعنوان  ":أحكام الملكية واألموال في الفقه االسالمي والقانون " تأليف مشترك -
مقرر جامعي.
سلسلة من التعليقات على بعض األحكام القضائية.







النشاط العلمي واألكاديمي واإلداري الحالي والسابق


















رئيس الجمعية الوطنية لحقوق االنسان في المملكة العربية السعودية.
عضو مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية.
رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية الوطنية لحقوق االنسان.
عضو مجلس إدارة جمعية األنظمة السعودية.
عضو مجلس ادارة صندوق الطالب بجامعة الملك سعود.
عضو اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية.
عضو اللجنة التأسيسية لجمعية االنظمة السعودية.
عضو مجلس كلية األنظمة والعلوم السياسية.
عضو مجلس قسم القانون الخاص.
مقرر لجنة رعاية المعيدين والمتفوقين في قسم القانون.
عضو لجنة التعيين والتعاقد بقسم القانون.
عضو لجنة المنهجية في قسم القانون.
عضو لجنة االستشارات القانونية في قسم القانون.
عضو لجنة الدراسات العليا بقسم القانون.
مقرر لجنة شؤون مكتبة قسم القانون.
عضو مؤسس للجمعية الوطنية لحقوق االنسان في المملكة العربية السعودية.
عضو في مجلس جامعة الملك سعود .

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية


المشاركة في العديد من ورش العمل ،كورشة المحاكمة العادلة وورشة اإل ِّتجار بالبشر
التي أقيمت في المعهد الدبلوماسي بالرياض .و ورشة عمل بعنوان التوجهات
االستراتيجية لتأسيس مركز متخصص في مجال أنظمة ولوائح القطاع الثالث.



المشاركة في االعداد لمنتدى الطاقة الدولي الذي أقيم بمدينة الرياض.
المشاركة في االعداد لمؤتمر وزراء التعليم العالي للدول االسالمية الذي أقيم بمدينة
الرياض.
المشاركة في المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية الشريعة والحقوق بجامعة جرشباالردن
تحت عنوان ":األخطاء الطبية في ميزان الشريعة و القانون " 1003/4/18 – 16م.
المشاركة في المؤتمر الدولي حول تحديات االمن وحقوق اإلنسان في المنطقة العربية
المقام في الدوحة " 7-1نوفمبر 1034م".
المشاركة في ندوة دور المؤسسات اإلعالمية والثقافية في تعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد ،المقامة بمناسبة اإلحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 1034م.
المشاركة في مؤتمر "االستثمار في المستقبل :حماية األطفال الالجئين"،
برعايةالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،المقام في الشارقة-االمارات
العربية المتحدة في الفترة من  37-31أكتوبر .1034
المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل المقام في الرياض" 13-35
اكتوبر 1034م".
المشاركة في مؤتمر القيادات اإلدارية الحكومية في المملكة العربية السعودية (الواقع
والتطلعات) المقام في الرياض "1ديسمبر 1034م".
المشاركة في الحلقة العلمية اإلجراءات الجزائية في قضايا إيذاء األطفال المقامة في
الرياض " 31-33نوفمبر ."1034

















