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المؤهالت العلمية

 شهادة دكتوراه من قسم األنظمة من كلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
األوىل مع التوصية بطباعة الرسالة لعام 7341هـ.
 ش ـ ــهادة مامس ـ ــتأل من قس ـ ــم األنظمة من كلية الش ـ ــريعة ابجلامعة اإلس ـ ــالمية بتقدير ممتاز مع مرتبة
الشرف األوىل عام  7341هـ .
 شهادة دبلوم عايل ختصص ( حسبة ) من املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر جبامعة أم
القرى بتقدير ممتاز عام  7341هـ.
 ش ــهادة دبلوم ااعداد الرتبوي من قس ــم الرتبية بكلية الدعوة ابجلامعة اإلس ــالمية بتقدير ميد مدا
عام  7371هـ .
 شهادة الليسانس من كلية الشريعة يف اجلامعة ااسالمية عام  7371هـ بتقدير ميد مدا

التاريخ الوظيفي واألكاديمي

 أستاذ مساعد بقسم األنظمة ـ ـ ـ مامعة جنران.

 وكيل عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر للشؤون التعليمية.

 أمني جملس عمادة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة جنران.
 رئيس اللجنة الدائمة للنظر يف اخالاا املوفاني جبامعة جنران.

 رئيس قسم األنظمة بكلية العلوم اإلدارية جبامعة جنران ملدة عامني  7341ـ 7331ه
 عضو اللجنة الدائمة ملرامعة اللوائح واألنظمة داخل مامعة جنران .

 عضو جلنة تقييم األداء الوفياي يف عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوفاني .

 املشرف ااكادميي على دبلوم احملاماة يف عمادة خدمة اجملتمع جبامعة جنران ملدة عام 7331ه.
 رئيس جلنة التأديب والتظلما للطالب بكلية العلوم اإلدارية .

 عضو جملس كلية العلوم اإلدارية ملدة عامني  7341ـ 7331هـ
 انئب رئيس جلنة فتح املظاريف جبامعة جنران .

 عضو جلنة اابتعاث والتدريب جبامعة جنران.
األنشطة األخرى وعضوية اللجان

 عضو مجلس إدارة جمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية بمنطقة المدينة المنورة عام
6391هـ
 عضو مؤسس جمعية ساعي الخيرية للخدمات القانونية بمنطقة المدينة المنورة عام 6391هـ
 عضو لجنة المناصحة بوزارة الداخلية بمنطقة المدينة المنورة بمحافظة ينبع عام 6341هـ .
 عضو مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع عام
6341هـ

المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دورة ( بنـاء الس ـ ـ ـ ـ ــالم اجملتمعي) من مركع امللل عبدالععيع للنوار الون دنطقة جنران ملدة أربعة أ م
7337/6/1هـ
ـ ـ ـ حضور املؤمتر الدويل الثاين للمركع السعودي للتنكيم التجاري  ،تطور التنكيم يف منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا "الواقع والطموحا " يومي ااثنني والثالاثء 71ـ  76صار 7337ه
ـ ـ ـ ـ ـ امتياز برانمج (تدريب املدربني) تقدمي عميد املدربني م /مسأل بننت ،ملدة  71يوم ـ ـ ـ ـ ـ عمادة خدمة اجملتمع
والتعليم املستمر جبامعة جنران 7331ه.
ـ ـ ـ دورة إعداد احلقائب التدريبية تقدمي عميد املدربني م /مسأل بننت ،ملدة يوم واحد ـ ـ ـ ـ ـ عمادة خدمة اجملتمع
والتعليم املستمر جبامعة جنران 7331ه.
ـ دورة القيادة واابداع يف التعليم العايل ،ملدة يوم واحد ـ عمادة اجلودة والتطوير 7331ه.
ـ دورة نظام إعداد اخلطط الدراسية جبامعة جنران ،ملدة يوم واحد ـ عمادة اجلودة والتطوير 7331ه
ـ دورة النظام املوحد لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وفقا ملتطلبا اجلودة  ،ملدة يوم واحد ـ عمادة اجلودة
والتطوير 7331ه.
ـ اارشاد ااكادميي ،ملدة يوم واحد ـ عمادة اجلودة والتطوير جبامعة جنران ـ 7341ه

ـ ـ ـ ـ ـ دورة اسرتاتيجيا ا لتدريس اجلامعي الاعال ،ملدة يوم واحد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عمادة اجلودة والتطوير جبامعة جنران ـ
7341ه
ـ دورة اخرما التعليم وآليا التقييم ، ،ملدة يوم واحد ـ عمادة اجلودة والتطوير جبامعة جنران ـ 7341ه
ـ ـ دورة تصميم وتطوير املقرر اجلامعي ،ملدة يوم واحد ـ عمادة اجلودة والتطوير جبامعة جنران ـ 7341ه.
ـ ـ دورة نظم اجلودة الشاملة ،ملدة يوم واحد ـ عمادة اجلودة والتطوير جبامعة جنران ـ 7341ه.
ـ دورة ااجتاها احلديثة يف إدارة احملاضرا األكادميية ملدة يوم واحد ـ عمادة التطوير واجلودة ـ مامعة جنران
7341هـ.
ـ ـ ـ ـ دورة اسرتاتيجيا التدريس اجلامعي الاعال ملدة يوم واحد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عمادة التطوير واجلودة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مامعة جنران
7341هـ.
ـ دورة اخرما التعليم وآليا التقييم ملدة يوم واحد ـ عمادة التطوير واجلودة ـ مامعة جنران 7341هـ.
ـ دورة تععيع وفاعلية اجلودة الشخصية لعضو هيئة التدريس ملدة يوم واحد ـ عمادة التطوير واجلودة ـ مامعة
جنران 7341هـ.

ـ ـ ـ برانمج الصياغة القانونية للوائح القضائية لألستاذ الدكتور طلعت دويدار ملدة ثالثة أايم من معهد طيبة للتدريب
عام7341هـ.

برانمج أساسيا التعامل مع اجلرائم املعلوماتية ملدة ثالثة أايم من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة لعام

7341ه.

برانمج مكافنة اإلرهاب ـ اإلنار السياسي والدويل ملدة مخسة أايم من معهد الدراسات الدبلوماسية ابلرايض

عام 7341ه.

دورة مهارا ضبط قضا املسكرا من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة العامة عام  7341هـ .

دورة حقوق املتهم وضماانته ملدة مخسة أايم من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة العامة عام  7343هـ.

دورة مهارا الضبط اجلنائي ملدة مخسة أايم من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة العامة عام  7344هـ .
برانمج تععيع األمن الاكري من فرع الرائسة العامة مبنطقة املدينة املنورة عام  7341هـ .

برانمج حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والشريعة ااسالمية ملدة مخسة أايم من معهد الدراسات الدبلوماسية
التابع لوزارة اخلارجية ابلرايض عام  7341هـ .

دورة مهارا التعامل مع الدبلوماسيني واملعاهدين يف اململكة واليت عقدت يف معهد الدراسات الدبلوماسية التابع
لوزارة اخلارجية ابلرايض ملدة أربعة أايم ابتداء من  7341 / 7 7 / 71هـ .

دورة يف صياغة احملاضر والتقارير يف فرع الرائسة العامة مبنطقة املدينة ملدة مخسة أايم ابتداء من اتريخ 7313
برانمج القيادة اإلدارية ملدة ثالثة أايم من معهد اإلدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة عام  7341هـ .

دورة التخطيط التشغيلي ملدة مخسة أايم من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة العامة عام 7341ه.
برانمج التنسيق اإلداري ملدة يومني من معهد اإلدراة العامة مبنطقة مكة املكرمة 7341ه.

برانمج توزيع العمل ملدة ثالثة أايم من معهد اإلدارة العامة مبنطقة مكة املكرمة 7341ه.
برانمج تنمية املهارا

السلوكية ااجيابية يف العمل ملدة ثالث أايم من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة

العامة عام  7341ه .

برانمج إدارة األزما من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة العامة عام  7341ه .

دورة مهارا اختاذ القرارا ملدة ثالث أايم من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة العامة عام  7341ه
برانمج إدارة اامتماعا ملدة ثالث أايم من معهد اإلدارة العامة ابلرايض عام  7341هـ .

دورة التخطيط التنايذي ملدة يومني من اإلدارة العامة للتطوير اإلداري ابلرائسة العامة لعام  7341هـ .
برانمج حتديد ااحتياما التدريبية ملدة ثالث أايم من معهد اإلدارة العامة ابلرايض عام  7347هـ .

دورة مهارا املدير النامح يف فرع الرائسة العامة مبنطقة املدينة ملدة مخسة أايم  7311هـ .

دورة تنمية مهارا حتليل املشكال وصنع القرارا من معهد اإلدارة العامة ملدة ثالثة أسابيع 7311هـ بتقدير
جيد جداً .

دورة تنمية املهارا اإلشرافية من معهد اإلدارة العامة جبدة ملدة أربعة أسابيع  7311هـ بتقدير جيد جداً .
دورة يف العالقا اانسانية ملدة أربعة أسابيع يف فرع الرائسة مبنطقة مكة  7311هـ .

التدريــس (المقررات)

7ـ النظام اإلداري.

1ـ املدخل اىل األنظمة.

4ـ القضاء اإلداري .

3ـ املرافعا يف القضاء اإلداري.

1ـ ااختصاص القضائي.

6ـ الثقافة اإلسالمية.

1ـ احملاماة فقها وقضاء ونظاما.
البحوث والمؤلفـــات
ــ التحقيق اإلداري في الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي  ،بحث الماجستير بقسم األنظمة بكلية الشريعة
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عام 2341هـ .
ــ الحماية من االيذاء في النظام السعودي دراسة تأصيلية مقارنة  ،رسالة دكتوراة في قسم األنظمة بكلية
الشريعة بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عام 2341هـ .
ــ عبء إثبات عيب السبب وأثره في دعوى إلغاء القرار اإلداري في النظام السعودي والفقه اإلسالمي
دراسة تأصيلية ،.بحث محكم ومنشور في مجلة الشريعة والقانون ـ جامعة األزهر بالقاهرة .العدد الحادي
والعشرون لعام 1122م.

البريد االلكتروني الخاص بالجامعةmmalmimoni@ nu.edu.sa :

