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المؤهالت العلمية

ليسانس الشريعة والقانون –ماجستير قانون خاص –دكتوراه في القانون الخاص

التاريخ الوظيفي واألكاديمي

 استاذ مساعد بكلية العلوم االدارية جامعة نجران قسماألنظمة (قانون )
– المدير التنفيذي لوحدة التطوير والجودة كلية العلوم االدارية
جامعة نجران
 -منسق التطوير والجودة قسم األنظمة كلية العلوم االدارية

جامعة نجران
 المرشد االكاديمي لقسم االنظمة بكلية العلوم االدارية جامعةنجران
– مدير التطوير والجودة لقسم األنظمة بكلية العلوم االدارية
جامعة نجران
– مسئول لجنة التدريب لقسم االنظمة بكلية العلوم االدارية
جامعة نجران
المنح والجوائز المحلية أو العالمية

 شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب األلي )(I.C.D.L. حاصل على شهادة في التوقيع اإللكتروني كنوع من انواع التعاقدعبر وسائل االتصاالت الحديثة.
 حاصل على شهادة من عمادة التطوير والجودة جامعة نجران فياالتجاهات الحديثة في التدريس.
 حاصل على دورة تدربيه عن تقييم وتقويم عمليات التعلم منعمادة التطوير والجودة
 حاصل على دورة تدربيه عن نظم االمتحانات وتقويم الطالبمن عمادة التطوير والجودة
 حاصل على دورة تدربيه عن االتجاهات الحديثة في التدريسمن عمادة التطوير والجودة

دورة تدريبية في توصيف البرنامج وتوصيف المقرراتدورة تدريبية في اعداد تقارير المقررات دورة عن الخرائط الزمنية للنظام الداخلي للجودة من عمادةالتطوير والجودة جامعة نجران
األنشطة األخرى وعضوية اللجان

االشتراك في تعديل نصوص قانون االدارة المحلية المصري رقم
 43لسنة 1979
االشتراك في تعديل قانون المناجم والمحاجر رقم  86لسنة
1956
االشتراك في اعداد الموسوعة االدارية الحديثة مموسوعة نجم وقد
تم انجاز اثنين وعشرون مجلدا منها.

المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية

دورة تدريبة لطالب جامعة نجران عن مهارات التفوق
الجامعي دورة تدريبية لطالب جامعة نجران عن طرق رفع معدلالتركيز
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بقسم األنظمة عن رؤيةورسالة البرنامج

التدريــس (المقررات)

-1المدخل لدراسة االنظمة
-2النظام البحري والجوي
-3نظام المرافعات الشرعية
 -4احكام الملكية
 -5تنفيذ االحكام القضائية
 -6مصادر االلتزام
 -7احكام االلتزام
 -8السياسة الشرعية
 -9اصول الفقه 2 ،1
-11فقه المعامالت
 -12المدخل للشريعة
 -13الضمانات الشخصية والعينية

البحوث والمؤلفـــات

 الدية وضمان االضرار المرتدة. القتل الواقع تحت تأثير السكر دراسة مقارنة جامعة اسيوط -الشريعة االسالمية وعدم تأثرها بالقانون الروماني جامعة اسيوط

 الغبن في العقود االلكترونية "جامعة نجران" حجية التوقيع االلكتروني -الالمركزية والتنمية المحلية متحت الطبع

البريد االلكتروني الخاص بالجامعةmmhhs2011@yahoo.com :
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