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أعمل حاليًا
° العمل  حاليا على عدد من البحوث والدراسات التي تسهم في تشجيع االستثمار األجنبي وخصوصًا في قطاع المشاريع األعمال الصناعية.

• إبداء الرأي حول مسودات تشريعات وأنظمة لبعض الجهات الحكومية والشبه حكومية والقطاع غير
الربحي.

التعليم االكاديمي

ماجستير في القانون اإلداري
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

المدينة المنورة - السعودية 

بكالوريوس شريعة
جامعة نجران - كلية الشريعة وأصول الدين

نجران - السعودية 

ورقة بحثية
أسباب تعثرالمشاريع الحكومية وسبل معالجتها.

ورقة بحثية
عقد الفيديك (FIDIC) وتطبيقاته في المشاريع الحكومية.

ورقة بحثية
التعاقد من الباطن وأثره على العقود اإلدارية

بحث بعنوان
التضامن بين المقاولين وأثره في العقود اإلدارية

اللغات

العربية
اإلنجليزية

فخور بكوني

منظـــــم
التفكير اإلبداعي ، الفعالية ، اإلنتاجية

اخطـــــط
تحليل المشاكل ، صنع القرار ، إدارة المشاريع ، التخطيط

االستراتيجي

اعمل بروح الفريق الواحد
التعاون وتحديد األهداف وقيادة المجموعة

التطوير اإلداري
تطوير المهارات اإلدارية والعمل على تعزيز اإليجابية

باحث
في الدراسات العليا والبحوث القانونية والعمل بشكل محترف في

قطاع األعمال والجهات الحكومية.











الهوايات

السفرالرياضةالقراءة

الخبرات العملية

عضو هيئة التدريس
جامعة نجران

نجران - السعودية
كلية العلوم اإلدارية - قسم األنظمة



األمين العام
جمعية إحسان للخدمات القانونية

الرياض- السعودية 

المدير التنفيذي
جمعية إحسان للخدمات القانونية

الرياض - السعودبة 

المشرف على األنشطة الطالبية بكلية العلوم اإلدارية
" األنشطة الطالبية " بجامعة نجران

نجران - السعودية

2019-2020



المشرف على نادي العالقات العامة واإلعالم
الجامعي

جامعة نجران
نجران - السعودية

 - حتى اآلن-2018



رئيس فريق إعداد اللوائح واألنظمة والتشريعات
جامعة نجران

نجران - السعودية

2018-2019



عضو مؤسس لجمعية إحسان للخدمات القانونية
جمعية إحسان للخدمات القانونية

الرياض - السعودية 

المهارات التقنية

%90مايكروسوفت أوفيس

%90باور بوينت

%80مايكروسوفت أكسس

%100شبكة الويب والمهارات االجتماعية

المهارات الشخصية

%90مهارات التواصل

%90إدارة الفريق

%90إدارة الوقت

%90حل المشاكل بفعالية

50%

إدارة الوقت

العمــل (%40)

العائلة (%15)

التخطيط (%20)

الترفيه (%10)

االسترخاء (%15)




