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 جامعة الملك عبد العزيز، كلية االقتصاد واإلدارة: عنوان المكتب  

 . 9112996فاكس  9112998:مكتب رقم( القانون)قسم األنظمة  

 السعوديةالمملكة العربية  29131جدة    39911ب  .ص: عنوان المراسلة . 
 البريد اإللكتروني  :HALSHARIF@KAAU.EDU.SA  
   HALSHARIF1@HOTMAIL.COM                      

 : المؤهالت العلمية
 داري من جامعة نيوكاسل إقانون  تخصص حاصل علي درجة الدكتوراه في القانون العام

 -قوانين الجامعات في المملكة العربية السعودية و إنجلترا" بالمملكة المتحدة في موضوع 
 . م2999عام " دراسة مقارنة

 :الخبرات العملية

  هـ9199عين معيد بجامعة الملك عبد العزيز عام . 

 هـ9199م عمل باإلدارة القانونية بجامعة الملك عبد العزيز منـذ عا . 

  عين على وظيفة أستاذ مساعد بقسم األنظمة كلية االقتصاد 

 . هـ9128واإلدارة بجامعة الملك عبدا لعزيز عام 

  هـ9121/ 9128كلف بعمل أمين قسم األنظمة للعام الدراسي . 

  هـ وحتى تاريخه9121بجامعة الملك عبد العزيز منذ عام ( القانون)رئيس قسم األنظمة . 

 و( 111القضاء اإلداري نظم ) و(  219القانون اإلداري نظم : ) المواد قام بتدريس (
 199الدولي الخاص نظم ) و (  999مبادئ القانون نظم ) و(  818العقود اإلدارية نظم 

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

 لى عدد من برامج التدريب وأبحاث التخرج لطالب قسم األنظمة خالل العام شرف عأ
 . هـ9128/9121الدراسي 

  بمركز تطويرا لتعليم الجامعي بجامعة الملك " ديناميكية التدريس الفعال " حصل على دورة
 . هـ9121عبد العزيز عام 

   زة الحكومية والتي لبعض منسوبي األجه" التحقيق اإلداري " شارك بالتدريس في دورة
الشؤون الصحية والتي نظمتها المديرية  لبعض لمنسوبي،و  نظمها معهد اإلدارة العامة

 . العامة للشؤون الصحية بمنطقة جدة 

 :عضوية الجمعيات واللجان

 نسان بمنطقة مكة المكرمةالمشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق اإل . 
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 مملكة العربية السعوديةمحكم معتمد لدى وزارة العدل بال. 

  :المؤتمرات والمحاضرات والندوات

  شارك في مؤتمر الحماية القانونية للمال العام والمنعقد بجامعة الزقازيق بجمهورية مصر
 . م2991  -العربية 

 مؤتمر حماية الملكية الفكرية  تحت رعاية المنظمة الدولية لحماية الملكية  يشارك ف
 . هـ9121مارات العربية المتحدة عام ن بدولة اإلعجما يف  WIOPالفكرية 

 هـ9121حول المحكمة الجنائية الدولية بدولة البحرين  يقليمالمؤتمر اإل يشارك ف . 

 قليمية حول مراقبة المحاكمات ومعايير المحاكمة العادلة بدولة البحرين الندوة اإل يشارك ف
 . هـ9129

 هـ 9129يير المحاكمة العادلة مملكة البحرين قليميه لمراقبه المحاكمات ومعاالدورة اإل 

 العالم  ينسان فحول المؤسسات الوطنية لحقوق اإل يقليمي الثانالمؤتمر اإل يشارك ف
 . م 2999مارس  ةالدوح -العربي

 شارك في عضوية بعض اللجان اإلدارية واألكاديمية بقسم األنظمة. 

 :المجال البحثي

  وفي مجال حقوق اإلنسانبحوث ودراسات في القانون اإلداري،.  


