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العلوم القانونية  محمد الخامس بالرباط 2011  الدكتوراه  1

واالقتصادية 
 واالجتماعية

القانون الدولي 
العام والعالقات 

 الدولية
دبلوم الدراسات  2

العليا المعمقة 
)الماجستير في 

 الحقوق 

س بالرباط، محمد الخام 2003
 المملكة المغربية

كلية العلوم القانونية 
واالقتصادية 
 واالجتماعية

القانون الدولي 
العام والعالقات 

 الدولية

 بكالوريوس 4
 الحقوق 

محمد الخامس بالرباط،  1998
 المملكة المغربية

كلية العلوم القانونية 
واالقتصادية 
 واالجتماعية

 قانون ال

 
 ةاألعمال والمناصب اإلداري 

 
 مكان العمل الوظيفة م

رئيس قسم الحقوق، وأستاذ مساعد  /2020  .1
 للقانون العام بالقسم

، بريدةل بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية التابعة لجامعة المستقب
 بالمملكة العربية السعودية القصيم،
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ساعد للقانون العام م: أستاذ 2017-2019  .2
 بقسم القانون 

يز لعز بعة لجامعة األمير سطام بن عبد اكلية إدارة األعمال التا
 بالمملكة العربية السعودية بالخرج

: عضو هيئة التدريس ببرنامج 2018منذ   .3
الدبلوم العالي للمحاماة التابع لعمادة خدمة 

 المجتمع والتعليم المستمر

ة بالمملكة العربي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج
 السعودية

ستاذ مساعد، عضو هيئة : أ2017 – 2011  .4
 التدريس في ماستر )ماجستير( القضاء االداري 

 ةســـال، جامع-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
 محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

: أستاذ مساعد، عضو هيئة 2016 – 2013  .5
التدريس في ماستر )ماجستير( الدبلوماسية 

 المغربية

 ةســـال، جامع-م القانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلو 
 محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

ة عأكـدال، جام -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  : أستاذ القانون العام زائر2010 – 2008  .6
 محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

ة عســــال، جام-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية العام زائر : أستاذ القانون 2010 – 2003  .7
 محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

السويسي، -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية : أستاذ القانون العام زائر2007 – 2004  .8
 جامعة محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

: رئيس قسم القانون بكلية إدارة 2018-2019  .9
 األعمال

ة بالمملكة العربي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج
 السعودية

: المشرف العام على "نادي عدالة" 2018نذ   .10
 بقسم القانون بكلية إدارة األعمال

ة بالمملكة العربي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج
 السعودية

جية : نائب المنسقة البيداغو 2014-2017  .11
 )دة. ثورية لعيوني( لماجستير القضاء اإلداري 

السويسي، -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
 جامعة محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

: عضو مشارك بالمركز 2014 – 2009  .12
 ةالمتوسطي للدراسات واألبحاث الدولية والتشاركي

 ةأكـدال، جامع-العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةكلية 
 محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

للحوار  21نتدى م: عضو 2002-2005  .13
 والتنمية

 المملكة المغربيةالرباط، 

: كاتب عام مركز ابن رشد 2007 – 2003  .14
 للدراسات واألبحاث االستراتيجية للتنمية

 ةأكـدال، جامع-ة واالقتصادية واالجتماعيةكلية العلوم القانوني
 محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية

 
 عمال اإلدارية المكلف بهااأل: 

 الجهة المنظمة العمل اإلداري  م
تقبل كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية التابعة لجامعة المس: رئيس اللجنة التوجيهية لالعتماد 2022منذ   .1
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 بالمملكة العربية السعودية ببريدة، القصيم، البرامجي عن قسم الحقوق 

: عضو لجنة وضع القواعد التنفيذية لالئحة 2022  .2
 جامعة المستقبل الدراسة واالختبارات بجامعة المستقبل

 قبلكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية التابعة لجامعة المست : رئيس لجنة تحديث خطة قسم الحقوق 2022  .3
 المملكة العربية السعوديةب ببريدة، القصيم،

 قبلكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية التابعة لجامعة المست : رئيس لجنة القياس2022  .4
 بالمملكة العربية السعودية ببريدة، القصيم،

 جامعة المستقبل : أمبن عام لجنة الفصول الدراسية الثالثة2022  .5
6.  

: رئيس لجنة االعتماد األكاديمي 2018منذ 
 ي لبرنامج القانون الفرنس

 بكلية إدارة األعمال، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
بالخرج، المملكة العربية السعودية: تحضير ملف التقديم 
على نيل االعتماد األكاديمي من المجلس األعلى الفرنسي 

لفائدة برنامج  HCERESللتقييم والبحث والتعليم العالي 
 القانون 

ة االستراتيجية لكلية إدارة : عضو لجنة الخط2019  .7
 األعمال

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة 
 العربية السعودية: إعداد الخطة االستراتيجية للكلية

 

نة الترقيات عن قسم : عضو لج2018-2019  .8
 القانون بكلية إدارة األعمال

 بيةجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة العر 
السعودية: إعداد تقارير عن المرشحين للترقية من قسم 

 القانون 

9.  
 : عضو لجنة التوظيفات لفائدة قسم القانون 2019

ة ربيبجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة الع
 السعودية: إعداد أسئلة االختبارات وتصحيح اإلجابات

: منسق برنامج "الدبلوم العالي 2019 – 2018  .10
 حاماةللم

 عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة األمير
 يةبالمملكة العربية السعود سطام بن عبد العزيز بالخرج

 

: رئيس لجنة الماجستير بقسم القانون بكلية 2019  .11
 إدارة األعمال

 بيةجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة العر 
ف الكامل لفتح مسار السعودية، والمكلفة بتحضير المل

 الماجستير في القانون 

لجنة تنظيم اللقاء التعريفي األول : عضو 2019  .12
 لرواد االعمال

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة 
 .العربية السعودية

 

13.  
 : عضو مجلس كلية إدارة األعمال2018-2019

 يةلعربجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة ا
 السعودية

14.  
: عضو لجنة إعداد التقرير السنوي لكلية 2019

 إدارة األعمال

 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة
 العربية السعودية
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15.  
اللجنة الداخلية للتطوير والجودة : رئيس 2019

 بقسم القانون بكلية إدارة األعمال

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة 
 العربية السعودية

 
ئيس لجنة تحديث الخطة : نائب ر 2017-2019  .16

 الدراسية لقسم القانون بكلية إدارة األعمال
 بيةجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، المملكة العر 

 السعودية
 

 اإلنتاج والدراسات العامة 
 
 مجلة العلميةال العنوان م

حدود شمولية القانون والنظام الدوليين في ضوء   .1
 ميثاق األمم المتحدة

المركز الديمقراطى ، مجلة العلوم السياسية والقانون 
 .2020، برلين، ألمانيا، ماي 22، العدد العربى

، مركز األهرام، 220مجلة السياسة الدولية، عدد  زمة البريكست ومستقبل االتحاد األوروبيأ  .2
 .2020القاهرة، أبريل 

جريمة العدوان ومخاوف تسييس العدالة الجنائية   .3
 الدولية

ل مركز جي ،مجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية
 .2020، مارس 27العدد البحث العلمي، 

وإعادة صياغة  واة في السيادة بين الدولالمسا  .4
 المبدأ،

جامعة زيان عاشور مجلة الدراسات واألبحاث الدولية، 
 .2018 الجزائر، بالجلفة

 جرائم الحرب طبيعتها وأحكامها في القانون الدولي  .5
 اإلنساني

جامعة زيان عاشور مجلة الدراسات واألبحاث الدولية، 
 .2017 الجزائر، بالجلفة

 لية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عنالمسؤو   .6
 ،أفعال ال يحظرها القانون الدولي

مجلة فصلية تصدر عن كلية ، العلوم القانونية مجلة
، الجزائر جامعة الوادي، الحقوق والعلوم السياسية

 ؛2016
 على ضوء قواعدالكفاح المسلح و اإلرهاب  بين  .7

 العامالقانون الدولي 

مجلة علمية ، ونية والقضائيةة الشؤون القانمجل 
نصف سنوية تعنى بالدراسات واألبحاث القانونية 

 رباطدار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، ال، والقضائية
 ؛2015

انون العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقطبيعة   .8
 ، منارات دولية،الدولي لحقوق اإلنسان

كلية  تراتيجية للتنمية،مركز ابن رشد للدراسات واألبحاث االس
د العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة محم

 ؛2015الخامس، الرباط 

 الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي والشريعة  .9
 اإلسالمية

مجلة منارات دولية، مركز ابن رشد للدراسات واألبحاث 
 يةتصاداالستراتيجية للتنمية، كلية العلوم القانونية واالق
 2014واالجتماعية ، جامعة محمد الخامس، الرباط 

 على جبل طارق الوضع القانوني لمضيق   .10
 ، ضوء قواعد القانون الدولي للبحار

، كلية العلوم المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية
القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة القاضي 

https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
https://democraticac.de/?author=2
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 ؛2014عياض، مراكش  
بين الضرورات العملية  الدولي األمنإصالح مجلس   .11

 ،والمحددات السياسية
مجلة منارات دولية، منشورات مركز ابن رشد للدراسات 

 واألبحاث االستراتيجية للتنمية، كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط 

2013 
 العقوبات االقتصادية في منظمة األمم المتحدة  .12

 وتطبيقاتها الحديثة
، منشورات مركز ابن رشد للدراسات مجلة منارات دولية

 واألبحاث االستراتيجية للتنمية، كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة محمد الخامس، الرباط 

2013 
دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد   .13

 القانون الدولي العام
، دراسات، ة لإلدارة المحلية والتنميةالمجلة المغربي
 ؛2012كتوبر أ-الرباط، يوليوز

14.    دور قوات حفظ السالم الدولية في حفظ
 ، السالم واالستقرار العالمي

 

 وم، كلية العلالمجلة المغربية للقانون واالقتصاد والتنمية
 ني،القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة الحسن الثا

 ؛2012اء الدار البيض
ل دور الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية في التعام  .15

 الدولي
مركز ابن رشد ، منشورات . مجلة منارات دولية

وم للدراسات واألبحاث االستراتيجية للتنمية، كلية العل
القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد 

 ؛2011الخامس، الرباط 
فاقيات الدولية بين معاملة أسرى الحرب في االت  .16

 ،النظرية والتطبيق
 ية،المجلة العربية لألبحاث في العلوم االنسانية واالجتماع

 مركز الدراسات واألبحاث في العلوم االنسانية، مركز جاك
 ؛2010بيرك للعلوم والثقافة؛ الرباط 

 مسؤولية رئيس الدولة الجنائية في النظام األساسي  .17
 ،للمحكمة الجنائية الدولية

، منشورات مركز ابن رشد للدراسات مجلة منارات دولية
 واألبحاث االستراتيجية للتنمية، كلية العلوم القانونية

واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة محمد الخامس، الرباط 
 ؛2010

ات، ، دراسالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ةحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلح  .18
 ؛2009نيو يو -الرباط، مارس

 مدى فاعلية القانون الدولي اإلنساني في النزاعات  .19
 المسلحة الدولية وغير الدولية

، الجامعة مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون 
 .2008األردنية، عمان 

نسانية المجلة العربية لألبحاث في العلوم اال  واألهداف المبررات..الكبير األوسط الشرق  مشروع  .20
واالجتماعية، مركز الدراسات واألبحاث في العلوم 
االنسانية، مركز جاك بيرك للعلوم والثقافة؛ الرباط 

 ؛2007
، كلية العلوم المجلة المغربية للقانون واالقتصاد والتنميةالمحاكم الجنائية و المحكمة الجنائية الدولية الدائمة   .21
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واالجتماعية ، جامعة الحسن القانونية واالقتصادية  الدولية المؤقتة
 ، المملكة المغربية؛2007الثاني، الدار البيضاء 

ت الحماية الخاصة للنساء واألطفال من آثار النزاعا  .22
المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني 

 ،دراسة مقارنة ..والتشريع اإلسالمي

مجلة  ،جلة المغربية لألنظمة القانونية والسياسيةالم
، متخصصة في الدراسات القانونية والسياسية فصلية
 ؛2006 الرباط 

 مهارات أخرى 

 
 وهللا ولي التوفيق ،،،                                             

 

 المهارات  نوعية المهارة   
 واالنترنت اآلليالحاسب  تقنية المكاتب    

 اللغات

 الكتابة القراءة التحدث اللغة
 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 ممتاز ممتاز ممتاز فرنسيةال
 األساسيات ممتاز ضعيف االنجليزية

 خرى   أمهارات 

 خبرة في التدريس األكاديمي والتدريب التفاعلي 
 االشتغال تحت أقصى ظروف الضغط

 االبداع وحب التطوير والتجديد
 سنة في المحاماة وصياغة وكتابة العقود والمذكرات القانونية 20خبرة 

 خبرة في تنظيم الدورات التدريبية والمعارض والمؤتمرات العلمية
 قدرة على العمل ضمن الفريق إلنجاح مخطط المؤسسةال


