د.حسين بن ناصر الشريف
البيانات الشخصية

 تاريخ الميالد .9831:

 عنوان المكتب :جامعة الملك عبد العزيز ،كلية االقتصاد واإلدارة
قسم األنظمة (القانون) مكتب رقم 9112998:فاكس .9112996

 عنوان المراسلة :ص.ب  39911جدة  29131المملكة العربية السعودية.
 البريد اإللكترونيHALSHARIF@KAAU.EDU.SA :
HALSHARIF1@HOTMAIL.COM 

المؤهالت العلمية:

 حاصل علي درجة الدكتوراه في القانون العام تخصص قانون إداري من جامعة نيوكاسل

بالمملكة المتحدة في موضوع " قوانين الجامعات في المملكة العربية السعودية و إنجلت ار-

دراسة مقارنة" عام 2999م.

الخبرات العملية:

 عين معيد بجامعة الملك عبد العزيز عام 9199هـ.
 عمل باإلدارة القانونية بجامعة الملك عبد العزيز منـذ عام 9199هـ.
 عين على وظيفة أستاذ مساعد بقسم األنظمة كلية االقتصاد
واإلدارة بجامعة الملك عبدا لعزيز عام 9128هـ.

 كلف بعمل أمين قسم األنظمة للعام الدراسي 9121 /9128هـ.

 رئيس قسم األنظمة (القانون) بجامعة الملك عبد العزيز منذ عام 9121هـ وحتى تاريخه.
 قام بتدريس المواد ( :القانون اإلداري نظم  ) 219و( القضاء اإلداري نظم  )111و(
العقود اإلدارية نظم  ) 818و( مبادئ القانون نظم  ) 999و ( الدولي الخاص نظم 199

) و (اإلجراءات الجنائية نظم  )129بقسم األنظمة جامعة الملك عبد العزيز.

 أشرف على عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل العام
الدراسي 9121/9128هـ.

 حصل على دورة " ديناميكية التدريس الفعال " بمركز تطوي ار لتعليم الجامعي بجامعة الملك
عبد العزيز عام 9121هـ.



شارك بالتدريس في دورة " التحقيق اإلداري " لبعض منسوبي األجهزة الحكومية والتي

نظمها معهد اإلدارة العامة ،ولبعض لمنسوبي الشؤون الصحية والتي نظمتها المديرية

العامة للشؤون الصحية بمنطقة جدة .

عضوية الجمعيات واللجان:

 المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بمنطقة مكة المكرمة.

 محكم معتمد لدى و ازرة العدل بالمملكة العربية السعودية.

المؤتمرات والمحاضرات والندوات:

 شارك في مؤتمر الحماية القانونية للمال العام والمنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية مصر
العربية 2991 -م.

 شارك في مؤتمر حماية الملكية الفكرية

تحت رعاية المنظمة الدولية لحماية الملكية

الفكرية  WIOPفي عجمان بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 9121هـ.

 شارك في المؤتمر اإلقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية بدولة البحرين 9121هـ.

 شارك في الندوة اإلقليمية حول مراقبة المحاكمات ومعايير المحاكمة العادلة بدولة البحرين
9129هـ.

 الدورة اإلقليميه لمراقبه المحاكمات ومعايير المحاكمة العادلة مملكة البحرين 9129هـ
 شارك في المؤتمر اإلقليمي الثاني حول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في العالم
العربي -الدوحة مارس  2999م.

 شارك في عضوية بعض اللجان اإلدارية واألكاديمية بقسم األنظمة.

المجال البحثي:

 بحوث ودراسات في القانون اإلداري ،وفي مجال حقوق اإلنسان.

