الـســيــرة الـذاتـيــة
االســــــم:
الجنس :
ذكر
الحالة
االجتماعية
مكان وتاريخ
الميالد
الكلية التابع
لها
القــسـم
التخصص
العام
التخصص
الدقيق
المرتبة
العلمية
تاريخ الترقية
العنوان
الحالي
هاتف -
جوال:

حسن بن عبدربه بن حسن الحسني الزهراني

متزوج
الباحة – 1439/3/4هـ
كلية العلوم إلدارية
األنظمة
النظام العام
النظام الجنائي
محاضر

نجران
0503667070

البريد
االلكتروني:

haalzahranie@nu.edu.sa

المؤهالت
العلمية
التاريخ
الوظيفي
واألكاديمي
المنح
والجوائز
المحلية أو
العالمية
األنشطة
األخرى
وعضوية
اللجان

دكتوراه
 1435 / 4 / 17هـ.

-

مساعد رئيس قسم األنظمة

-

المشرف على وحدة األنشطة الطالبية بالكلية

-

المشرف على النادي القانوني بالكلية

-

رئيس معيار خدمة المجتمع بالقسم

الصورة الشخصية

المؤتمرات
والندوات
والدورات
التدريبية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أجتاز البرنامج التدريبي في " التحكيم في منازعات االستثمار وعقود التجارة الدولية " التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من
 31يناير .2016
حاصل علي دبلوم المهارات " التحكيم ،التفاوض ،الوساطة ،وساطة السالم " معتمدة من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن
حاصل علي شهادة معتمدة من اتحاد التحكيم الدولي ببروكسيل بلجيكا " المكتب التمثيلي بالشرق األوسط وشمال أفريقيا" .
حاصل علي شهادة مزاولة مهنة التحكيم امام جميع الجهات المحلية والدولية ومعتمدة من االكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم .
نظام التحكيم لمدة ثالث أيام .
فنون ومهارات التحكيم التجاري لمدة يومين .
ورشة تكوينية حول التحكيم التجاري الدولي لمدة يومين .
ورشة التحكيم وحل النزاعات في عقود المقاوالت والتشييد ( فيدك ) لمدة يوم واحد .

 .9كيفية التعامل مع قضايا السحر والشعوذة  -فرع منطقة الباحة لمدة  4أيام.
 .01الدورة التأهيلية للتعامل مع قضايا السحر والسحرة ميدانيا ً من الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف لمدة  5أيام.
 .00التعامل مع السحر والسحرة ميدانيا ً من الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف لمدة  5أيام .
 .02الدورة التأهيلية للتعامل مع قضايا السحر والسحرة ميدانيا ً من الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف لمدة  5أيام.
 .03إدارة االجتماعات  -معهد اإلدارة العامة لمدة  3أيام.
 .04وسائل اإلعالم بفعالية  -معهد اإلدارة العامة لمدة  3أيام.
 .05التعامل مع ضغوط العامل  -معهد اإلدارة العامة لمدة  3أيام.
 .06األتصال اإلنساني الفعال في بيئة العمل  -معهد اإلدارة العامة لمدة  3أيام.
 .07دورة التميز  -فرع الرئاسة بالفرع لمدة  3أيام.
 .08الحسبة والعالقات األنسانية – الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدة  5أيام.
 .09الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي –  – ICDLلمدة  21يوم.
 .21إدارة اإلجتماعات – جامعة االمام بن سعود اإلسالمية لمدة  3أشهر.
 .20دورة إعداد صياغة المحاضر – فرع الرئاسة العامة بالفرع لمدة  5أيام.
 .22فن المهارات – فرع الرئاسة العامة بالفرع لمدة  3أيام.
 .23الضبط الجنائي في اإلجراءات الجزائية – فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة لمدة  3أيام.
 .24فن التعامل مع المصطافين – فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة لمدة  4أيام.
 .25الملتقي الصيفي التدريبي لقيادات العمل الميداني – جامعة الطائف لمدة  3أيام.
 .26إعداد الحقائب التدريبية  -الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدة  3أيام.
 .27إعداد وتدريب المدربين  -الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدة  3أيام.
 .28حقوق اإلنسان ومبادئ الحوكمة األمنية – هيئة حقوق األنسان لمدة  5أيام.
 .29المهارات العلمية في ضبط قضايا السحر  -الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدة يوم.
 .31التخطيط التنفيذي – فرع منطقة الباحة لمدة يوم.
 .30إعداد وتدريب المدرب المحترف – معهد ضيا لتعليم القرآن لمدة يومين.
 .32تدريب المدربين علي برنامج تريز لتمنية التفكير اإلبداعي وحل المشكالت  -معهد الدراسات العربية للتدريب لمدة  5أيام.

 .33مهارات المستشار اإلجتماعي  -الجمعية الخيرية لتيسير الزواج لمدة  5أيام.
 .34التوصيف القضائي  -جامعة الملك خالد لمدة  01أيام.
 .35القيادة اإلدارية  -معهد اإلدارة لمدة يوم.
 .36ورشة التدريب علي المفاهيم السياحية  -الهيئة العامة للسياحة لمدة  3أيام.
 .37مهارات الضبط الجنائي  -كلية الملك فهد لمدة  01أيام.
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(المقررات)

البحوث
والمؤلفـــات

المشاركة في المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض .
مؤتمر التحكيم التجاري بدولة الكويت المنعقد من قبل وزارة العدل الكويتيه .
مؤتمر التحكيم التجاري بدبي المنعقد من قبل . ICC
منتدى جدة الدولي للتحكيم  2106م .

المدخل لدراسة األنظمة
القواعد العامة الجنائية

 -0منكرات االنترنت األخالقية واالحتساب عليها (بحث تخرج من المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
 -2الحمايةةة الجنائيةةة للمةةرأة فةةي مراحةةل التحقيةةق والمحاكمةةة وتنفيةةذ الحكةةم فةةي النظةةام السةةعودي والفقةةه اإلسةةالمي دراسةةة مقارنةةة .
الماجستير)
 -3المسئولية الجنائية عن جرائم الشركات في النظام السعودي والفقه اإلسالمي – دراسة مقارنة – ( رسالة الدكتوراه تحت اإلعداد ) .

البريد االلكتروني الخاص بالجامعة:
haalzahranie@nu.edu.sa

