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لجنة المحامين بغرفة القصيم
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احلمد هلل رب العاملني وال�س���الة وال�سالم على اأ�س���رف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى اله 
و�سحبة اجمعني. اأما بعد:

فالق�س���اء – كم���ا ل يخفى – ه���و عماد كل اأمة. وا�ستقالل���ه وهيبته ومكانته ه���و دليل ومقيا�س 
ا�ستقرار الأمم ورقيها. وهذا ما قرره ال�سالم واأ�سله ت�سريعًا وعماًل ولهذا فاململكة العربية ال�سعودية 
– وه���ي حا�س���رة ال�سالم ومهبط الوحي – عني���ت بالق�ساء وجعلته م���ن اأوىل اهتماماتها , ورفعت 
ع���ن الق�ساء كل �سلطان ال �سلطان ال�سريعة فامل���ادة ال�ساد�سة والربعني من النظام ال�سا�سي للحكم 
تن����س عل���ى ان الق�ساء �سلطة م�ستقل���ة , ول �سلطان على الق�ساة يف ق�سائه���م لغري �سلطان ال�سريعة 
ال�سالمي���ة ون�س���ت املادة الوىل من نظ���ام الق�ساء عل���ى ان الق�ساة م�ستقل���ون ل �سلطان عليهم يف 
ق�سائهم لغري اأحكام ال�سريعة ال�سالمية والنظمة املرعية ولي�س لحد التدخل يف الق�ساء كما اأقرت 
اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية املحاماة وجعلتها حقًا م�سروعًا لطريف الدعوى و�سنت نظام املحاماة 
ليتوافق مع ال�سوابط ال�سرعية كما ن�ست علية املادة احلادية ع�سرة من نظام املحاماة على املحامي 
مزاولة مهنته وفقًا لالأ�سول ال�سرعية والأنظمة املرعية والمتناع عن اأي عمل يخل بكرامتها واحرتام 

القواعد والتعليمات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن.

والعالق���ة بني القا�س���ي واملحامي عالقة تكاملي���ة فهما زميال مهنة, واملحام���ي �سريك القا�سي 
اأو ه���و القا�س���ي الواقف كما يو�س���ف, واملحامي املن�سف اأبرز عون للقا�س���ي يف جميع �ستات الق�سية 
وحتديده���ا واإبراز الكلم���ات فيها, وقرن ذلك بالدلي���ل والتعليل والقاعدة الفقهي���ة, فهم �سركاء واإن 
اختلفت امل�سوؤوليات ,ينظران الق�سية ذاتها , ويجل�سان يف جمل�س احلكم ذاته, ويعمالن معًا لالإقامة 

العدل.

ودي���وان املظ���امل ُيعن���ي باملحام���ني , وينزله���م منزلته���م , ويعدهم م���راآة ينظ���ر اإىل ذاته منها 
وملحوظاته���م و مرئياتهم يف �سبيل التطوير حمل اهتم���ام امل�سوؤولني يف ديوان املظامل, فاأبواب جميع 

م�سوؤويل الديوان مفتوحة اأمام املحامني وغريهم دون مواعيد اأو ترتيب م�سبق.

كلمة معايل رئي�س ديوان املظامل 
مبنا�سبة لقاء املحامني الثامن
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ودي���وان املظ���امل ا�ست�سعارًا منه ملهنت���ه الق�سائية يف حتقي���ق عدالة ناجزة وم���ع تزايد الق�سايا 
وت�سعبها �سعى لإيجاد اإجراءات تنظيمية ا�ستثنائية , ت�سمن �سرعة البٌت يف الق�سايا وفق ذلك املنهج 
دون اإخ���الل مب���ا للق�ساء من مكان���ه وهيبة , ودون م�سا�س بحقوق املتقا�س���ني. فكان من ذلك اعتماد 
جل�س���ات اليوم الواحد, مما مٌكن الق�ساة واملحامني على ح���د �سواء من تخ�سي�س اأيام لنظر ما يرد 
اإليه���م من ق�ساي���ا, واأيام لتداول الق�ساي���ا يف جمال�س احلكم, وكانت نتائج ذل���ك اأن نهياأ للمحامني 

املزيد من الوقت لنظر ق�سايا موكليهم, وزادت بذلك معدلت اإجناز الق�سايا بالن�سبة للق�ساة. 

ومل تتوق���ف جهود دي���وان املظامل عند التطوير التنظيمي فح�سب. فاجته���ت اأنظار امل�سوؤولني يف 
الدي���وان اإىل مراع���اة اجلوانب الن�ساني���ة يف حال املدعى عليه���م , فكان من ذل���ك اأن هياأت قاعات 
للمحاكم���ة داخل ال�سجون, حتف���ظ لل�سجناء كرامتهم, ومتكنهم اأو حمامني م���ن الإدلء باأقوالهم اأم 
الق�س���اء دون حاجة لنقلهم اإىل املحكمة مقيدي���ن �سحبة رجال الأمن, وقد اأبدى املحامون ارتياحهم 

لهذه اخلطوة كوَنها تعزز الثقة لدى موكليهم, مع حفظ ا�ستقالل الق�ساء وحق الدفاع امل�سروع.

اإن دي���وان املظامل كما عمل ويعمل على اإيجاد الإج���راءات التنظيمية التي متكنه من اأداء واجبه 
الق�سائ���ي من خ���الل اإدارات معنية باجلوانب التطويرية والرقابة على الأداء ,فاإنه كذلك حري�س اأن 
حتق���ق تل���ك الإجراءات خطوات عملية يف �سبيل العدالة الناجزة , وذلك �سرف يفخر به ق�ساة ديوان 
املظامل واأعوانهم, ل يرون فيه ف�ساًل لأنف�سهم, ول ينتظرون مديحًا اأو اإطراًء , بل ول ياألون جهدًا يف 
ب���ذل راحتهم لنظر الق�سايا خارج �ساعات العمل الر�سمٌي, اإميان���ًا باأن الق�ساء عمل احت�سابي كبري, 
ن�ساأل اهلل �سبحانه الإعانة عليه. واأذكر يف هذه العجالة على اأن املحامني – كما هو معلوم – هم جزء 
من املنظومة العدلية جناحها اإ�سافة لهم وتاأخرها حم�سوب عليهم. وعليهم اأن يراعوا وي�ست�سعروه يف 

عملهم يف املحاكم ويف تعاملهم مع املجتمع. 

ويف ه���ذا اللق���اء واأمثال���ه الذي نحر�س علي���ه كما يحر�س علي���ه زمالوؤنا املحام���ون نتحاور فيه 
حماورة اأخوة مًتحدي الهدف متعاونني يف �سبيل الو�سول اإىل عدالة ناجزة.

اأح�سن اهلل املقا�سد ووفق اهلل اجلميع.

معايل ال�سيخ: عبدالعزيز بن حممد الن�سار 
رئي�س ديوان املظامل 
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جميعن���ا  يدرك اأهمي���ة الق�ساء يف اإر�ساء دعائ���م و ركائز العدل و امل�ساواة ب���ني اأفراد املجتمع 
و ال���ذي تلعب فيه مهن���ة املحاماة دورا بالغ الأهمية يف اي�ساح احلقائ���ق وتطبيق العدالة الجتماعية 
و الأخ���ذ عل���ى يد الظ���امل وهي بذلك تع���د عامال م�ساعدا ل ميك���ن ال�ستغناء عن���ه �سمن املنظومة 
العدلية لأي جمتمع كان , فكال من القا�سي و املحامي يكمالن بع�سهما البع�س يف الو�سول لالأحكام 

ال�سرعية و اإنهاء اخل�سومات بني املتنازعني

وبال�ستن���اد اإىل ه���ذا املنطل���ق املحوري و ا�ستيعاب���ا منا لأهمية الدور ال���ذي ميثله  املحامون يف 
الدفاع عن احلقوق و احلريات العامة و الذي يتما�سى بكافة مالحمه مع ثوابتنا الوطنية املنطلقة من 
الأ�س�س املنهجية لعقيدتنا و �سريعتنا الإ�سالمية الغراء و املن�سجمة مع العادات و التقاليد و الأعراف 
ال�سائدة يف جمتمعنا العربي الأ�سيل  كان لنا يف الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم ممثلة 
بلجن���ة املحامني بالغرف���ة  �سرف تنظيم لقاء املحام���ني ال�سعوديني الثامن باململك���ة و الذي يقام يف 
حا�سرته���ا الدارية مدينة بريدة حتت رعاية كرمية من لدن  �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن 
بن���در بن عبد العزيز اأمري منطقة الق�سيم و بح�سور معايل رئي�س ديوان املظامل ف�سيلة ال�سيخ عبد 

العزيز بن حممد الن�سار..

ول يخف���ى علين���ا الأهمي���ة  التي يكت�سبها هذا اللق���اء من خالل ت�سليطه ال�س���وء على جملة من 
الق�ساي���ا و  مناق�ست���ه لعدد من املو�سوعات ذات الرتباط  الوثيق بجوان���ب الق�ساء ال�سرعي و مهنة 
املحاماة وفق التغيريات و امل�ستجدات  احلا�سلة يف الواقع املعا�س و املنظور امل�ستقبلي  , وياأتي اإ�سدار 
ه���ذا الكتي���ب بالتزامن مع املنا�سبة  للتعريف باملرافعات ال�سرعي���ة اجلديد و املحاكم املتخ�س�سة و 
نظ���ام املرافعات اأم���ام ديوان املظامل,, بالإ�ساف���ة اإىل ذلك فاإننا يف ملتقانا الي���وم قد حر�سنا على 
تخ�سي����س ج���زءًا منه لإقام���ة  ندوة حقوقي���ة ن�سوية و هي الأوىل م���ن نوعها باململك���ة ت�سارك فيها 
جمموع���ة م���ن املتخ�س�س���ات القانونيات , اأمل���ني اأن يخرج اللق���اء بنتائج وتو�سيات بن���اءة و يحقق 

الأهداف املرجوة منه لالرتقاء بواقع املهنة و الو�سول بها اإىل التطلعات املن�سودة.

عبد اهلل بن ابراهيم املهو�س
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة الق�سيم

كلمة رئي�س جمل�س اإدارة غرفة الق�سيم
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اأخي العزيز 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

ي�س���رين اأن اأق���دم لكم با�سم الغرف���ة التجارية ال�سناعية بالق�سيم مملث���ة بلجنة املحامني هذا 
الكتي���ب ع���ن لقاء املحام���ني ال�سعوديني الثامن وال���ذي يعقد يف مركز امللك خال���د احل�ساري مبدينة 
بري���دة, واإنن���ا يف الغرف���ة التجارية نثم���ن ل�ساحب ال�سمو امللك���ي اأمري منطقة الق�سي���م و�سمو نائبه 
مواقفه���م النبيلة يف �سبيل الرقي مب�ست���وى الغرفة مما جعل غرفة الق�سيم �ساحبة �سبق يف كثري من 
املنا�س���ط يف خمتلف القطاعات الت���ي تتبناها ولعل جلنة املحامني بالغرفة من اأهم اللجان التي نالت 
حظ���ًا واف���رًا من الهتمام �سواًء م���ن لدن �سمو اأمري املنطقة و�سمو نائبه مبا�س���رة اأو من امل�سئولني يف 
الغرفة وعلى راأ�سهم اأمني الغرفة الدكتور في�سل بن عبدالكرمي اخلمي�س ونائبه ال�ستاذ عبدالرحمن 

بن عبداهلل اخل�سري وم�ساعديهم ورئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة وكافة من�سوبي الغرفة. 

وت�سعى جلنة املحامني مبا وّفر لها اأن تكون رائدة يف جمال اللقاءات واملوؤمترات التي من �ساأنها 
الرق���ي مب�ستوى مهن���ه املحاماة ول اأف�سي �سرًا حينما اأقول لقد وجدنا من قيادات الدولة وعلى راأ�سها 
خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني والنائب الثاين وكافة امل�سئولني يف القطاعات العدلية كل 
تقدير واحرتام وحر�س �سديد على اأن ترقى هذه املهنة اإىل امل�ستوى الذي ي�سبو اإليه كل غيور لإحقاق 

احلق ون�سرة املظلوم.

د.ابراهيم بن عبدالعزيز الغ�سن 
رئي�س جلنة املحامني بالغرفة - رئي�س اللجنة الوطنية للمحامني باململكة

رئي�س اإحتاد املحامني بدول جمل�س التعاون اخلليجي

كلمة جلنة املحامني بغرفة الق�سيم
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برنامج لقاء املحامني ال�سعودي الثامن

البيــانم
تقدمي 1
القراآن الكرمي2

3
كلمة الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم

يلقيها الدكتور اإبراهيم بن عبد العزيز الغ�صن
رئي�س جلنة املحامني بالغرفة

كلمة معايل رئي�س ديوان املظامل ف�صيلة ال�صيخ 4
عبدالعزيز بن حممد الن�صار

مداخالت ومناق�صات احل�صور5
تكرمي الرعاة وامل�صاركني6
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برنامج لقاء الندوة احلقوقية الن�سائية الأوىل يف اململكة

البيــانم
تقدمي اللقاء1
القراآن الكرمي2

كلمة الغرفة التجارية ال�صناعية بالق�صيم 3
تلقيها رئي�صة جلنة �صيدات الأعمال بالغرفة اأ. نورة بنت �صالح العبيد.

كلمة اللجنة الوطنية للمحامني باململكة للدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الغ�صن تلقيها بالنيابة 4
عنه/ لبنى بنت اإبراهيم الغ�صن. 

5

ندوة نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�صعودية
تراأ�صها  د. هدى بنت حممد الغفي�س

تكرمي امل�صاركات6

اأخالقيات مهنة املحاماة ومايرتتب على خمالفتها  
د. داليا قدري اأحمد عبدالعزيز

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم احلقوق بكليات الق�سيم الأهلية
واقع وم�ستقبل مهنة املحاماة يف اململكة يف ظل امل�ستجدات واملتغريات 

املحامية بيان بنت حممود علي زهران
اأول حمامية �سعودية حت�سل على رخ�سة حماماة

ج

د

نظام املحاماة التاأ�سيل والتاأريخ 
اأ. اأروى بنت حممد بن عي�سى الرميح

معيدة يف ق�سم الأنظمة بجامعة الق�سيم

حقوق وواجبات املحامية 
د. نعمات حممد �سفوت املحمد

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم احلقوق بكليات بريدة الأهلية

اأ

ب
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الدكتور: اإبراهيم بن عبدالعزيزبن عبداهلل الغ�سن

مكان وتاريخ امليالد: مولود يف مدينة بريدة باململكة العربية ال�سعودية. 
يف 1378/7/1ه� ))1959/1/11م((.

املوؤهالت العلمية:
ح�س���ل على �سهادة اللي�سان�س عام 1400ه� من كلية ال�سريعة بفرع  �

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالق�سيم بتقدير ممتاز.
ح�س���ل على درجة املاج�ستري ع���ام 1405ه� من كلية ال�سريعة بجامع���ة الإمام حممد بن �سعود  �

الإ�سالمية بالريا�س بتقدير ممتاز.
ح�س���ل على درج���ة الدكتوراه يف الفقه ال�سالمي مع مرتبة ال�س���رف من كلية ال�سريعة بجامعة  �

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�س عام 1409ه�.

الأعمال الوظيفية:
تعني معيدُا بجامعة الإمام وبا�سر عمله فيها بتاريخ 1400/8/25ه�. �
 تعني على وظيفة حما�سر بنف�س اجلامعة بتاريخ 1405/7/17ه�. �
تعني على رتبة ا�ستاذ م�ساعد بنف�س اجلامعة بتاريخ 1410/5/5ه�. �
اأحيل على التقاعد املبكر بناًء على طلبه بتاريخ 1420/10/15ه�. �
رئي�س جمل�س اإدارة كليات بريدة الأهلية. �
عميد كلية العلوم الإدرية والإن�سانية. �
ع�سو يف قائمة املحكمني ال�سعوديني ال�سادرة من وزارة العدل يف جماد الثانية عام 1425ه�. �
حمام���ي �سمن املحامني املمار�سني باململكة العربي���ة ال�سعودية مبوجب الرتخي�س ال�سادر من  �

وزارة العدل برقم 23/17 وتاريخ 1423/5/19ه�.
رئي�س جلنة املحامني مبنطقة الق�سيم يف اململكة العربية ال�سعودية. �
تراأ�س جلنة الطعون والتظلمات النتخابية يف النتخابات البلدية الأويل مبنطقة الق�سيم. �
رئي�س اللجنة الوطنية للمحامني باململكة العربية ال�سعودية. �
رئي�س اإحتاد املحامني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. �
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امل�ساركات العلمية:
يقوم بتاأليف وحتقيق بع�س الكتب. �
�سارك يف عدة حما�سرات وندوات ولقاءات. �
ي�س���ارك يف املحا�سرات والندوات التي ينظمه���ا فرع ال�سوؤون الإ�سالمية والأوق���اف والدعوة والإر�ساد  �

بالق�سيم.
ي�سارك كل عام يف املو�سم الثقايف الذي تنظمة اإدارة تعليم البنات بالق�سيم. �
ي�سارك كل عام يف الدرو�س الرم�سانية يف �سهر رم�سان. �
ي�سارك كل عام يف توعية احلجاج. �
 يخ�س�س جزءًا من وقته للرد على ال�سئلة وال�ست�سارات وال�ستفتاء عرب الهاتف. �

امل�ساركة يف املوؤمترات:
�س���ارك يف امللتق���ى الأول لالأئم���ة واخلطب���اء يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة يف الف���رتة م���ن 14 اىل  �

1414/10/18ه� وقدم فيه بحثًا بعنوان " عمارة امل�ساجد ".
�س���ارك يف املوؤمت���ر الأول لالأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية الذي نظمته جامعة ام القرى بالتعاون مع  �

وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية وقدم فيه بحثًا بعنوان " الوقف – مفهومه – اأنواعه ".
 �سارك يف امللتقى الأول لندوة الأنظمة العدلية الثالثة التي نظمته وزارة العدل مبدينة تبوك يف الفرتة من 24اىل  �

25 ربيع الثاين عام 1414ه� وقدم فيه بحثًا بعنوان )اأ�سواء على نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�سعودية(.
�سارك يف املوؤمتر الأول للمدعني العامني العرب الذي نظمته جامعة نايف العربية بالريا�س. �
�س���ارك يف ن���دوة )�سبل تعزي���ز التعاون بني الجه���زة احلكومية واجلمعي���ات الأهلية ملكافح���ة اجلرائم  �

الحتيالي���ة(. والت���ي نظمتها جامعة ناي���ف العربية للعلوم الأمنية مبدينة الريا����س من خالل الفرتة من 
1425/3/9�7ه� مبقر اجلامعة بالريا�س وقدم فيها بحثا بعنوان )دور القطاع اخلا�س وموؤ�س�ساته املدنية 

يف مواجهة م�ساكل الحتيال الإدارية والقت�سادية(.
�سارك يف اللقاء العا�سر للمحامني واملحكمني لدول جمل�س التعاون اخلليجي يف العا�سمة العمانية م�سقط �
�س���ارك يف موؤمت���ر حماي���ة امللكي���ة الفكري���ة املنعق���د يف مدينة لن���دن باململك���ة املتح���دة )بريطانيا( يف  �

2013/12/12 م. وقدم فيه ورقة عمل بعنوان: )اأحدث ا�سرتاتيجيات العمل املتبعة يف تغيري الت�سورات 
العامة بخ�سو�س التزوير و�سرقة امللكية الفكرية(.

تراأ�س ملتقى املحامني الثالث يف اململكة العربية ال�سعودية املنعقد مبدينة بريدة يف 1431/3/20ه�. �
�س���ارك يف ندوة م�ستقبل التحكيم يف دولة الكوي���ت بعد ع�سويتها الكاملة يف جلنة الأمم املتحدة للقانون  �

التجاري الدويل )األأون�سيرتال( املنعقدة يف 1435/3/20 ه املوافق 2014/1/21 م.
يرتاأ�س ملتقى املحامني الثامن يف اململكة العربية ال�سعودية املقرر عقده يف مدينة بريدة يف 1435/4/20ه�  �

املوافق 2014/2/20 م. 
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امل�ساركات الجتماعية: 
ع�سو يف اجلمعية العمومية جلمعية الرب اخلريية بربيدة .  �
ع�سو يف جمعية اأ�سرة بربيدة . �
رئي�س جلنة اإ�سالح ذات البني بربيدة . �
ع�سو يف جمل�س اإدارة املكتب التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات بالفايزية بربيدة �
 اإمام وخطيب جامع  مبدينة بريدة . �
ع�سو يف جمعية ق�ساء باململكة العربية ال�سعودية . �

امل�ساركة يف جمال الإعالم: 
له م�ساركات يف اإذاعة القراآن الكرمي يف اململكة العربية ال�سعودية. �
 له م�ساركات يف القناة الأوىل للتلفزيون ال�سعودي. �
له بع�س الكتابات يف جمال ال�سحافة. �

الإنتاج العلمي:
 حتقيق ودرا�سة كتاب )اإي�ساح امل�ساكل ( لالإن�سوي جملدين . �
 تاأليف كتاب) الت�سرف يف الوقف (جملدين حتت الن�سر . �
 امل�ساركة يف حتقيق ودرا�سة كتاب )الرو�س املربع ( يف حدود اإثنا ع�سر جملدا �سدر منها ت�سع  �

جملدات مطبوعه .
 حتقيق ودرا�سة كتاب )احكام الواين والظروف ( لبن  العماد حتت الطباعة . �
 حتقيق ودرا�سة كتاب ) ر�سالة يف اخلطوط ( لبن مفلح . �
 بحث يف )عمارة امل�ساجد ( مطبوع . �
 بحث بعنوان ) الوقف: مفهومه – اأنواعه ( مطبوع . �
 بحث بعنوان )اأ�سواء على نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�سعودية (. �
 بح���ث بعنوان )دور القطاع اخلا����س وموؤ�س�ساته املدنية يف مواجهة م�س���اكل الحتيال الإدارية  �

والقت�سادية(.
حتقيق ودرا�سة كتاب )اإي�ساح امل�سالك يف اأحكام املنا�سك( خم�س جملدات تقريبًا حتت الن�سر. �
تاأليف كتاب ) اأحكام ال�سالم ( حتت البحث. �
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معايل ال�سيخ الدكتور
 نا�سر بن اإبراهيم بن �سالح املحيميد

تاريخ امليالد 1385/2/3 ه� 1965/6/3م مكان امليالد / الريا�س 
املوؤهل العلمي:

 دكتوراه يف الفقه املقارن من جامعة اأم القرى مبكة املكرمة . 
العمل احلايل: 

رئي�س التفتي�س الق�سائي , ع�سو املجل�س العلى للق�ساء.
الدرجة الق�سائية )) رئي�س حمكمة ا�ستئناف ((.

م�ساركات عامة:
خبري الفقه والق�ساء بجامعة الدول العربية . �
رئي�س اللجنة العليا لنظامي املرافعات والإجراءات اجلزائية عام 1435ه�. �
رئي�س اللجنة العليا املكلفة باإعداد لئحة نظام التنفيذ. �
اأ�ستاذ زائر يف مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية. �
اأ�ستاذ متعاون مع املعهد العايل للق�ساء. �
اأ�ستاذ بجامعة امللك خالد للدرا�سات العليا. �
ع�س���و اللجنة العلي���ا املكلفة بدرا�سة لوائح ومتطلبات نظام���ي املرافعات والإجراءات اجلزائية  �

لعام �1421 1422ه�. 
ع�سو اجلمعية الفقهية ال�سعودية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�س.  �
ع�سو اجلمعية الق�سائية. �

اأطروحات علمية: له عدة بحوث من�سورة جتاوزت ثالثني بحثًا منها:
� رعاية الق�ساء يف اململكة العربية ال�سعودية حلقوق الإن�سان العامة واخلا�سة.

� �سمان الأ�سرار الناجتة عن التقا�سي.
� الطالق ال�سني والبدعي.     �  العقوبات اجلنائية يف ال�سريعة الإ�سالمية. 

� رعاية الق�ساء يف اململكة العربية ال�سعودية حلقوق الإن�سان.
� التعزير بالأعمال التطوعية.   �  خيار املجل�س. 

� اأحكام الكفيف يف الوليات. 
� الإنهاءات الثبوتية يف املحاكم ال�سرعية باململكة العربية ال�سعودية. 

� الرقابة الق�سائية على التحكيم.  �   وظيفة الق�ساء يف التعامل مع الإرهاب.
� درا�سة تطبيقية لالأوقاف اخلريية مبكة املكرمة. 

� العدل يف عهد خادم احلرمني ال�سريفني.
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معايل ال�سيخ:  عبد اهلل بن عبد الرحمن املحي�سن.

املوؤهالت العليمة:
الأمام  � البكالوريو�س )من جامعة  ال�سهادة اجلامعية(  ح�سل على 

حممد ابن �سعود الإ�سالمية فرع الق�سيم عام 1400 ه�  .
ح�سل على درجة املاج�ستري يف ال�سنة وعلومها من جامعة الإمام  �

حممد ابن �سعود الإ�سالمية عام 1406 ه�  

املحاكم التي عمل بها:
مت تعيينه قا�سيًا يف حمكمة املربز بالأح�ساء يف عام 1402 ه�. �
ثم رئي�سًا ملحاكم الأح�ساء حتى عام 1426 ه�. �
ثم انتقل اإىل حمكمة التمييز بالريا�س حتى عام 1431 ه�  . �
يعمل حاليًا رئي�سًا ملحكمة ال�ستئناف مبنطقة الق�سيم. �

امل�ساركات:
رئي�س للجمعية اخلريية للزواج والرعاية الأ�سرية بربيدة )اأ�سرة(. �
رئي�س اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبحافظة ريا�س اخلرباء. �
له م�ساركات يف الندوات واملحا�سرات وامللتقيات العلمية. �
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املحامي: علي بن حممد بن علي ال�سواجي.

امليالد: 1381ه� .
حا�سل على �سه���ادة البكالوريو�س يف تخ�س����س ال�سريعة من كلية  �

ال�سريعة بالق�سيم.
حا�سل على درجة املاج�ستري بالقانون التجاري. �
حا�س���ل عل���ى درج���ة الدكت���وراه بالقان���ون ) التحكي���م ( ومت طبع  �

الر�سالة ومن�سور حتت ا�سم ) اتفاق التحكيم وا�ستقالله(.
حمامي معتمد من قبل وزارة العدل. �
حمكم معتمد من قبل وزارة العدل. �
اأحد املوؤ�س�سني للجنة الوطنية للمحامني باململكة. �
اأحد املوؤ�س�سني للجنة املحاماة مبنطقة الق�سيم ونائب الرئي�س. �
ع�سو الهيئة الإ�سالمية العاملية للمحامني. �
ع�سو يف جلنة املحامني يف هيئة دوري املحرتفني لكرة القدم. �
التحكيم يف بع�س الق�سايا املحالة من حماكم منطقة الق�سيم والف�سل فيها. �
اأ�ستاذ متعاون يف تدريب طالب وطالبات كلية ال�سريعة والأنظمة بجامعة الق�سيم. �
التع���اون مع بع�س اجلامعات ال�سعودية لتدريب خريجي كلي���ة ال�سريعة والقانون للح�سول على  �

دبلوم.
امل�سارك���ة بالن���دوة العدلية والت���ي نظمتها وزارة الع���دل مبنطقة  الق�سي���م يف الفرتة من �14 �

1427/11/15ه� ببحث بعنوان الخت�سا�س النوعي يف املحاكم العامة واجلزئية.
امل�سارك���ة يف الن���دوة املقام���ة م���ن وزارة الداخلية ممثل���ه ب�سرطة منطقة الق�سي���م ) احلقوق  �

املدني���ة ( م���ن خالل تقدمي ورقة عم���ل عن نظام املرافع���ات ال�سرعية ومعوق���ات التنفيذ التي 
تواجه العاملني باإدارات احلقوق املدنية.

امل�ساركة يف م�سروع اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة الق�سيم بناًء على طلب من مديرها. �
اأحد كتاب �سحفية عاجل الإلكرتونية. �
اأحد كتاب جملة الق�سيم قبل توقفها. �
امل�ساركة يف الندوات ال�سحفية. �
امل�ساركة يف الربامج التلفزيونية القانونية. �
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املحامي:  �سعد بن عبد اهلل بن زيد بن غنيم  .
تاريخ امليالد: عام 1386 ه�  مبدينة الدمل  . �
تلق���ى تعليم���ه الأويل واملتو�سط���ة والثانوي بالدمل ث���م التحق بكلية  �

ال�سريعة وح�سل على �سهاداتها .
عم���ل ع�سوًا بهيئ���ة الأمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر بالدمل ثم  �

وكياًل لها حتى عام 1418ه� .
ت���وىل اخلطاب���ة ملدة تزي���د عن ع�سر �سن���وات من تاري���خ  1410ه�  �

وحتى 1421ه�. 
ق���دم ا�ستقالت���ه من العمل احلكومي للتفرغ لإكمال درا�سته العلي���ا, وح�سل على دبلوم درا�سات  �

الأنظمة املعادل للماج�ستري من معهد الإدارة العامة عام 1421ه� .
ي���داأب حالي���ًا على اإنهاء اأطروحته لنيل درج���ة الدكتوراه يف ال�سيا�س���ة ال�سرعية حتت عنوان /  �

للعامل يف الإ�سالم درا�سة فقهية مقارنة بنظام العمل والعمال ال�سعودي" . املقررة  "احلماية 
يعم���ل حالي���ًا يف �سلك املحاماة وال�ست�س���ارات ال�سرعية والقانونية , مدي���رًا عامًا ملكتب الغنيم  �

للمحاماة وال�ست�سارات ال�سرعية والقانونية بالريا�س .
ع�سو املجل�س املحلي ملحافظة اخلرج )�سابقًا(. �
املمث���ل وامل�س���رف الع���ام على مكتب مرك���ز التحكيم التج���اري لدول جمل�س التع���اون اخلليجي  �

)مكتب الريا�س( من �سنة 1425ه� وحتى 1431ه�.
ل���ه اإ�سهام���ات عدي���دة يف و�سائل الإع���الم املق���روءة  وامل�سموع���ة واملرئية , وي�ساه���م يف اإلقاء  �

املحا�س���رات والندوات العام���ة وله برنامج اأ�سبوع���ي ثابت يف اإذاعة الريا�س مل���دة �ساعة على 
الهواء مبا�سرة خم�س�س لال�ست�سارات القانونية.

ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة التجارية باخلرج )�سابقًا(. �
ع�سو اللجنة امل�سكلة لإعداد م�سروع نظام جمعية الك�سافة العربية ال�سعودية. �
حاليًا مدير عام جمموعة الغنيم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  �
رئي����س الإحتاد العربي ملراكز التحكيم التجاري )اإح���دى منظمات جمل�س الوحدة القت�سادية  �

العربية التابع جلامعة الدول العربية( .
رئي�س جمل�س الأمناء واملوؤ�س�س ملوؤ�س�سة ال�سيخ عبداهلل بن زيد بن غنيم اخلريية. �
املم���ول الرئي�سي لل�سبك���ة العاملية ملكافحة املخ���درات التابعة لالأمم املتح���دة بتن�سيق مع وزارة  �

الداخلية "الإدارة العامة ملكافحة املخدرات".
له 3 كرا�سي بحث يف عدد من جامعات اململكة. �
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معايل ال�سيخ: 
عبدالعزيز بن �سالح بن عبدالعزيز احلميد

املوؤهالت العلمية:
 بكالوريو�س �سريع���ة من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية  �

عام 1394ه�.

الأعمال الوظيفية:
عمل مالزمًا ق�سائيًا يف رئا�سة حماكم الق�سيم. �
تعني م�ساعدًا لرئي�س حماكم منطقة تبوك يف 1396/3/3ه�. �
تعني رئي�سًا ملحاكم منطقة تبوك يف 1430/2/19ه�. �
تعني ع�سوًا يف املحكمة العليا يف اململكة العربية ال�سعودية يف 1434/3/3ه�. �
تعني رئي�سًا ملحكمة الإ�ستئناف بالريا�س . �

امل�ساركات الجتماعية:
رئي�سًا جلمعية حتفيظ القراآن الكرمي منذ تاأ�سي�سها حتى نقلت من تبوك. �
رئي�سًا للجنة الجتماعية بجمعية امللك عبدالعزيز اخلريية بتبوك و ع�سوًا يف املجل�س. �
م�سرفًا عامًا مبكتب هيئة الإغاثة الإ�سالمية مبنطقة تبوك اإىل تاريخه. �
�ساركت يف عدة موؤمترات داخل اململكة و خارجها و اإمام و خطيب اجلمع و العيدين طيلة اأكرث  �

من اأربعني عامًا.
م�سارك يف الإعالم املقروء و امل�سموع و املرئي �سنني طويلة. �

جمال البحوث العلمية:
له عدة بحوث متخ�س�سة يف جمال الق�ساء وامل�سائل الجتماعية وغري ذلك. �
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الدكتور: علي بن حممد بن عبداهلل املحيميد

املوؤهالت العلمية:
�  durham 1412: دكت���وراه يف القان���ون الع���ام, كلي���ة احلقوق م���ن

university اململكة املتحدة.

1408: ماج�ست���ري يف القان���ون, كلي���ة احلقوق من جامع���ة انديانا  �
)bloomington( الوليات املتحدة المريكية.

1404: بكالوريو�س يف ال�سريعة, كلية ال�سريعة من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية. �

اخلربات العملية والأكادميية:
1435: امل�سرف العام على كليات بريدة الأهلية. �
1434 1435: نائب امل�سرف العام للجودة والتطوير بكليات بريده الأهلية. �
1434 1435: وكيل كلية العلوم الإدارية والإن�سانية بكليات بريدة الأهلية. �
1433 1434: ع�سو هيئة تدري�س, كليات بريدة الأهلية. �
1422 1433: ع�س���و هيئ���ة تدري����س, الكلية التقني���ة يف بري���دة, املوؤ�س�سة العام���ة للتعليم الفني  �

والتدريب املهني.
1419 1422: مدير عام التطوير, املوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني. �
1414 1418: عميد الكلية التقنية يف بريدة, املوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني. �
1412 1414: ع�سو هيئة تدري�س يف كلية امللك خالد الع�سكرية. �
1405 1412: معيد يف كلية امللك خالد الع�سكرية. �

الدورات التدريبية التي قمت بتدريبها:
التنظيم واإعادة التنظيم. )موظفي املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني(. �
تب�سيط الإجراءات. )موظفي املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني(. �
اأ�سول العمل املوؤ�س�سي. )مدراء اجلمعيات اخلريية مبنطقة الق�سيم(. �
تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة. )موظفي جمل�س التعليم التقني بالق�سيم(. �
ن�سر ثقافة احلوار. )متدربي الكلية التقنية بالريا�س(. �
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البحوث والدرا�سات:
1419: جم���الت توظي���ف املراأة ال�سعودية يف القطاعني الع���ام واخلا�س, بحث مقدم مع اآخرين  �

ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برقم )ع �س 3 8(.
1427: موق���ف الإ�سالم من عمل املراأة: درا�سة حالة امل���راأة العاملة بالقطاع اخلا�س ال�سعودي,  �

بح���ث مق���دم مع اآخري���ن للدورة �سب���ة الإقليمية حول �سبل توف���ري فر�س عمل الن�س���اء, املنظمة 
.)ISESCO( .الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة والعلوم

1425: تر�سي���د وتطوير الهيكل الإداري مبراكز التدريب املهن���ي باملوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني  �
والتدريب املهني )املنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة 1425ه�(.

1422: التعلي���م الفني والتدريب املهني �سالحا الوطن يف القرن احلادي والع�سرين )جملة كلية  �
امللك خالد الع�سكرية( العدد 67 رم�سان 1422ه� �س 82 88.

1422: تقيي���م وتطوي���ر اآلية تدريب املعلمني واملدربني باملوؤ�س�سة العام���ة للتعليم الفني والتدريب  �
املهني )املنظمة العربية للتنمية الإدارية القاهرة 1422ه�(.

1419: )دور املوؤ�س�سة حيال دع���م وتنمية من�ساآت الأعمال ال�سغرية واملتو�سطة احلجم(, بحث  �
مق���دم اإىل )ن���دوة املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة احلج���م وطرق متويلها( الت���ي نظمتها وزارة 
املالية والقت�ساد الوطني بالتعاون مع البنك الدويل يف الفرتة من 27��1419/11/28ه� املوافق 

15��16/مار�س/1999م بالريا�س.
�  CONSTITUTIONAL SYSTEM OF SAUDI ARABIA: A CONSPECTUS ARAB( :1414

.36-LAW QUARTERLY.LONDON VOL.& PART.1 1993. PP 30

التنظيم الد�ستوري يف اململكة العربية ال�سعودية. �
1414: الأحكام العامة لت�سليم املطلوبني يف ظل القانون الدويل. جملة احلر�س الوطني. العدد 138 �
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الدكتور: �سليمان بن نا�سر بن حممد العجاجي

املوؤهل:
بكالوريو�س يف ال�سريعة وماج�ستري ودكتوراه يف القانون اجلنائي �
ر�سال���ة املاج�ستري بعنوان " حقوق املجني عليه يف مرحلة املحاكمة  �

اجلنائية "
ر�سال���ة الدكتوراه بعنوان " امل�سوؤولي���ة اجلنائية عن اأعمال البنوك  �

الإ�سالمية "

امل�سوؤوليات والع�سويات
رئي�س ق�سم الأنظمة بكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة الق�سيم  �
رئي�س جلنة الف�سل بالطعون الأنتخابية مبنطقة الق�سيم يف دورتها الثانية. �
ع�سو الهيئة الإ�سالمية العاملية القت�سادية والتمويل  �
حمكم معتمد يف وزارة العدل  �

الأبحاث العلمية:
املركز القانوين ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي درا�سة حتليلية. �
ا�ستعمال املوظف العام ل�سلطته �
�سيادة الدول اأمام �سيادة حقوق الإن�سان  �
حكم نزع اأجهزة الإنعا�س عن امليت دماغيًا. �

الدكتور املحامي: يو�سف عبد اللطيف اجلرب

ماج�ستري ودكتوراه من املعهد العايل للق�ساء. �
رئي�س جلنة املحامني يف غرفة الأح�ساء. �
م�ست�سار قانوين لعدد من اجلمعيات واملجالت. �
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 ف�سيلة ال�سيخ: اإبراهيم بن عبداهلل املطرودي
املوؤهل: درجة املاج�ستري من املعهد العايل للق�ساء �
واجلزائي  � والإداري  التجاري  الق�ساء  يف  قا�سي   / الوظيفة 

والتاأديبي بديوان املظامل بدرجة رئي�س حمكمة اأ.
املعني  � املكتب  وهو  الفنية  ال�سوؤون  مكتب  رئي�س  احلايل:  العمل 

كما  الديوان  داخل  والق�سائية  النظامية  والر�سادات  بالدرا�سات 
يعني بت�سنيف ون�سر الحكام الق�سائية.

 

ف�سيلة ال�سيخ:  علي بن اأحمد حممد الأحيدب 
من مواليد مدينة الريا�س بتاريخ 1401/4/13ه� �
الدرجة الق�سائية: وكيل حمكمة ب  �

املوؤهالت:
ال�سريعة  � كلية  من  ال�سريعة  يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  حا�سل 

بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�س.
حا�سل على �سهادة املاج�ستري ق�سم الأنظمة بق�سم ال�سيا�سة ال�سرعية من املعهد العايل للق�ساء  �

بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف الثانية.

اخلربات:
عملت على وظيفة دار�س باملرتبة ال�ساد�سة باملعهد العايل للق�ساء بتاريخ 1425/2/20ه�. �
تعني قا�سيًا بديوان املظامل بتاريخ 1426/7/22ه� ول زال على راأ�س العمل حتى تاريخه. �
منتدب للعمل مبكتب ال�سئون الفنية بديوان املظامل. �
اأ�سرف على فريق امل�سابقات الوظيفية بالديوان للعامني املاليني 1434/1433ه� 1435/1434ه�. �
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الدكتور املحامي: فوؤاد �سامل مبارك بن حمفوظ
تاريخ امليالد 1965/10/6

املوؤهالت العلمية:
دبلوم عايل �سريعة – درا�سات اإ�سالمية –جامعة اأم القرى 2012  �

– 2013م
دكتوراه حتكيم جتاري – جامعة امبا�سدور2007م �
ماج�ستري EMBA الأكادميية العربية –معهد الإدارة املتقدمة – الإ�سكندرية 1998م �

اخلربات العلمية:
ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية مبكة املكرمة للدورة التا�سعة ع�سر 2016�2013م �
ع�سو جمل�س بلدي العا�سمة املقد�س 2014�2011م �
رئي�س جلنة املحامني مبكة املكرمة للدورة ال�سابعة ع�سر والثامنة ع�سر والتا�سعة ع�سر �2005 �

2016م.
نائب رئي�س اللجنة الوطنية للمحامني للتوفيق والتحكيم مبجل�س الغرف ال�سعودي 2011�2010م �
نائب رئي�س اللجنة الوطنية للمحامني مبجل�س الغرف ال�سعودي 2010�2009م �
حمكم معتمد لدى وزارة العدل ترخي�س رقم 449 �
حمامي وم�ست�سار قانوين ترخي�س وزارة العدل رقم 25/152 وتاريخ 1425/11/23ه�  �

اخلربات الأكادميية:
حما�سر معتمد لدى �سركة عبداللطيف جميل للتدريب �
حما�سر معتمد لدى �سركة قوافل لتدريب القانوين )ال�سبكة القانونية للمحامني( �
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الدكت��ور: رم�سان علي عبد الك��رمي د�سوقي عامر

اأوًل: املوؤهالت العلمية:
حا�سل على درجة الدكتوراه يف احلقوق يف الق�سم التجاري واملالية  �

العامة جامعة القاهرة � اأكتوبر 2009م. بتقدير جيد جدًا. 
التج���ارة  � قان���ون  دبل���وم  القان���ون:  يف  ماج�ست���ري  عل���ى  حا�س���ل 

وال�ستثم���ارات الدولي���ة دور مايو 1999 ودبل���وم القانون العام دور 
مايو 1998 

لي�ساين حقوق  دور مايو 1996 م – التقدير العام / جيد – جامعة القاهرة  �

ثانيًا: املوؤلفات والأبحاث:
احلماية القانونية لال�ستثمارات الأجنبية املبا�سر وت�سوية املنازعات اخلا�سة بها �
دور التحكيم يف ت�سوية منازعات ال�ستثمار �
جمالت واإعفاءات ال�ستثمار يف م�سر وفقا لقانون ال�ستثمار 8 ل�سنة 1997  �
اإجراءات التحكيم يف م�سر وفقا لأحكام القانون رقم 27 ل�سنة 1994  �
التحكيم وفقًا لنظام التحكيم ال�سعودي اجلديد )حتت الكتابه( �

ثالثا: العمل: 
رئي�س ق�سم احلقوق بكلية العلوم الإدارية والإن�سانية بكليات الق�سيم الأهلية بربيده.  �
تدري����س مواد القان���ون التجاري – التجارة الدولي���ة – الأوراق التجاري���ة والإفال�س – القانون  �

الدويل اخلا�س.
حما�س���ر مبراكز التحكي���م والتدريب وم�ست�س���ار قانوين وممار����س لأعمال التحكي���م التجاري  �

)حمكم, حمامي اأمام هيئة التحكيم� مراجعة وكتابة اتفاق التحكيم(.
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رابعًا: اخلربات ال�سابقة:
تلقى خربات ومهارات التحكيم التجاري حتت رئا�سة الأ�ستاذ الدكتور/ يحيى اجلمل والأ�ستاذ  �

الدكتور/ حممد بدران اأ�ستاذ القانون العام بحقوق القاهرة املحكم الدويل ورئي�س ق�سم اللغة 
الإجنليزي���ة ال�سابق حلقوق القاهرة, وذلك باحل�سور كمحام���ي والعمل كاأمني �سر للعديد من 

الق�سايا التحكيمية.
تلق���ى خربات ومه���ارات التعامل مع ق�ساي���ا البنوك وال�س���ركات بكافة اأنواعه���ا وكتابة العقود  �

والعالم���ات التجارية حتت رئا�سة الدكتور/ م�سطفى اأبو العين���ني....  والأ�ستاذ/ عبد العزيز 
�سامل...

اأ�سند اإليه عمل م�ست�سار داخلي ملجموعة من ال�سركات امل�سرية والعربية وبع�س املوؤ�س�سات املالية. �
 حا�س���ر يف اإع���داد املحكم الدويل ودبل���وم التحكيم املهن���ي يف منتدى القانون ال���دويل � كلية  �

القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية � جامعة القاهرة.
حا�س���ر يف دبل���وم املحاكم القت�سادي���ة يف منتدى القانون ال���دويل � كلية القت�س���اد والعلوم  �

ال�سيا�سية � جامعة القاهرة.
حا�س���ر يف دورة اع���داد املحكم بالحتاد العرب���ي للتدريب التابع للوح���دة القت�سادية بجامعة  �

الدول العربية واملنعقدة بجامعة بنها. 
حا�سر يف دورة التحكيم مبركز م�سر للتحكيم الدويل. �
العمل كم�ست�سار قانوين مبكتب حماماة بدولة الإمارات العربية من �سنة 2005 – 2007م. �

خام�سًا: الندوات واملوؤمترات:
ح�س���ور ندوات وموؤمت���رات ودورات يف التحكيم التجاري الدويل والتج���ارة الدولية وال�ستثمار  �

"املركز الإقليمي للتحكيم بالقاهرة � كلية احلقوق � جامعة القاهرة � مركز التحكيم كلية 
احلق���وق جامعة عني �سم�س � جمعي���ة القت�ساد والت�سريع � جمل�س الوحدة القت�سادية التابع 

جلامعة الدول العربية" � موؤ�س�سة التحكيم التجاري الدويل واملحلي لدول ال�سرق الأو�سط. 

�ساد�سًا: ع�سوية اجلمعيات:
ع�سو باجلمعية امل�سرية لالقت�ساد ال�سيا�سي والإح�ساء والت�سريع. وع�سوية اجلمعية امل�سرية  �

للقانون الدويل.



27

لقاء الندوة الحقوقية النسائية 
األولى في المملكة

ال�سري الذاتية 

الثالثاء 1435/04/18ه�
املواف���ق 2014/02/18م
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د. هدى حممد جاراهلل الغفي�س

املوؤهالت العلمية:
اجلامع���ة املتخرج منها: كلية الرتبية للبنات بربيدة.�سنة التخرج:   �

1408ه�.
املاج�ست���ري: كلي���ة الرتبية للبن���ات بربيدة )حتقي���ق الإخال�س يف  �

توحيد العبادة( 1420ه�.
الدكتوراة: كلية الرتبية للبنات بالريا�س )اأثر و�سائل الإعالم املرئية على عقيدة الطفل(1426ه� �
التخ�س�س: عقيدة ومذاهب معا�سرة. �

البحوث واملوؤلفات العلمية 
درا�سة ظاهرة الر�سوب والت�سرب يف بع�س �سفوف التعليم العام.   �
درا�سة كرثة الختالف يف الواجبات املدر�سية دون وجود لئحة تنظيمية.   �
بحث عن املتطوع بني احلقوق والواجبات .قدم ملوؤمتر.  �
بحث عن التطوع من وجهة نظر اإ�سالمية قدم ملوؤمتر. �
بحث عن التعليم اللكرتوين يف ريا�س الأطفال والتحديات املعا�سرة.   �

الدورات التي ح�سلت عليها 
مدرب معتمد التعليم الفني + �سبكة املدربني العرب 1429ه�. �
معلم برنامج swom مركز تعليم التفكري وتطوير املواهب يف اأبوظبي 2006م 1425ه�. �
حا�سلة على ما يفوق 350 �ساعة تدريب. �

الدورات التي قمت بتقدميها: 
كيف نربي باملناعة ل باملنع موؤ�س�سة ال�سيخ حممد بن عثيمني 2006م. �
دورة تدريبية قيم الطفل بني ال�سلب والإيجاب اإدارة التعليم حمافظة الر�س 2005م. �
قيم الطفل بني ال�سلب والإيجاب  مركز امللك خالد احل�ساري 2008م. �
ورق���ة عمل الهدي النبوي يف تربية الأطفال ملتقى دور الرتبوي���ني يف اإعداد ال�سخ�سية ال�سوية  �

والبعد يف الإيذاء والعنف 2008م.
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التجديد يف العمل التطوعي  ملتقى اجلمعيات اخلريية بالر�س 2006م. �
اأ�س�س يف تر�سيخ اجلانب العقدي لدى الأطفال ملتقى اأطفالنا اأكبادنا مت�سي على الأر�س 2004م. �
اأثر الرتابط الأ�سري يف حتقيق الأمن ملتقى الأ�سرة امل�سلمة �سكن واطمئنان 2007م. �

الأعمال الإدارية: 
م�سرفة تربوية   �
متعاونه مع كلية الطب لتدري�س مقررات ال�سلم  1424ه� . �
ع�سوه يف وحدة البحوث والدرا�سات الرتبوية 1426ه�. �
م�ست�سارة مدير عام الرتبية والتعليم الف�سل 1427ه�. �
اأ�ستاذ م�ساعد 1429/10/26ه� حتى تاريخه. �
م�سرفة على برامج املاج�ستري . �
وكيلة كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية حتى تاريخه. �

ع�سوي��ة املج�ال��س واللجان:  
ع�سو يف جمل�س ق�سم العقيدة بجامعة الق�سيم. �
ع�سو يف جمل�س كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية. �
ع�سو اللجنة التنفيذية لالعتماد املوؤ�س�سي جامعة الق�سيم. �
ع�سو جلنة التقنيات باجلامعة جامعة الق�سيم. �
ع�سو جلنة اجلودة والعتماد الأكادميي بكلية ال�سريعة. �
ع�سو يف جلنة الإ�سراف على برنامج جودة تعليم القراآن الكرمي يف الكلية. �
رئي�سة اللجان املنظمة للملتقى الن�سائي الجتماعي الأول مبنطقة الق�سيم 1434ه�. �
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اأروى بنت عبد اهلل بن عي�سى الرميح.

املوؤهالت العلمية:
ال�سريعة  � بكلية  الإ�سالمية  الدرا�سات  يف  البكالوريو�س  �سهادة 

والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الق�سيم.
تقوم باإعداد املاج�ستري يف ق�سم الأنظمة. �

ع�سوية النقابات: 
معيدة يف ق�سم الأنظمة يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الق�سيم. �
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نعمات حممد �سفوت حممد على عبد العزيز

املوؤهالت العلمية:
لي�سان�س: احلقوق من جامعة عني �سم�س عام 1997م. �
دبلوم: العالقات الدولية عام 1999م. �
دبلوم: القانون العام عام 2002م. �
ماج�ستري: القانون عام 2003م. �
دكتوراه: القانون الدويل العام من جامعة عني �سم�س عام 2009م بتقدير جيد جدًا. �

ع�سوية النقابات: 
ع�سو بنقابة املحامني – حمامية بال�ستئناف العايل وجمل�س الدولة.   �

اخلربات: 
حمامية منذ عام 1998 وحتى الآن. �
العمل بهيئة الطاقة الذرية – مفاعل م�سر البحثى الثانى منذ 2001/8 وحتى �6 2009. �
ع�سو هيئة تدري�س بق�سم احلقوق – كليات بريدة الأهلية – اململكة العربية ال�سعودية. �
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داليا قدري اأحمد عبد العزيز
تاريخ امليالد: 7 / 4 / 1975م.

املوؤهالت العلمية:
عام  � ال�سكندرية(   جامعة   � احلقوق  )كلية  احلقوق  لي�سان�س 

1997م .
ال�سكندرية(   � جامعة   � احلقوق  )كلية  العام  القانون  ماج�ستري 

عام 1999م.
دبلوم القانون العام )كلية احلقوق � جامعة ال�سكندرية(  عام 1998م. �
دبلوم ال�سريعة ال�سالمية )كلية احلقوق � جامعة ال�سكندرية( عام 1999م. �
دكتوراه القانون اجلنائي )كلية احلقوق � جامعة ال�سكندرية( عام 2011 بتقدير جيد جدًا  �

مع مرتبة ال�سرف.

اخلربات العملية: 
باحث قانوين يف الإدارة العامة لل�سئون القانونية � ديوان عام حمافظة الإ�سكندرية � وزارة  �

الدولة للتنمية املحلية.
العمل باإدارة التحقيقات وذلك يف الفرتة من 2000/4 وحتى 2003/7. �
العمل باإدارة الق�سايا وذلك يف الفرتة من 2002/2 وحتى 2003/7. �
العمل باإدارة الفتوى و الراأي والعقود يف الفرتة من 2003/7 وحتى 2008/2. �
م�ست�سار ال�سئون القانونية يف املركز الذكي خلدمات امل�سروعات � وزارة الدولة للتنمية املحلية  �

2008م.
رئي�س وحدة مراقبة اجلودة)QMS( يف املركز الذكي خلدمات امل�سروعات �  وزارة الدولة  �

للتنمية املحلية 2009م.
رئي�س وحدة خدمة العمالء  باملركز الذكي خلدمات امل�سروعات �  وزارة الدولة للتنمية املحلية. �
حما�سر القانون اجلنائي يف كلية احلقوق – جامعة الإ�سكندرية 2011م. �
رئي�س ق�سم احلقوق بكليات الق�سيم الأهلية للبنات.   �
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كتب وابحاث من�سورة : 
دور املجنى عليه فى الظاهرة الإجرامية وحقوقه يف الت�سريع اجلنائي املقارن .  �

درا�سات وبرامج قانونية: 
اجتياز برنامج اإعداد خرباء وحمكمي منازعات ال�ستثمار وعقود التجارة الدولية. �
كلية احلقوق – جامعة ال�سكندرية – 2012م.  �

مهارات وخربات اجتماعية: 
ع�سو اجلمعية امل�سرية للقانون اجلنائى . �
ع�سو جمعية اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية . �
الناحية  � من  العاملني  مهارات  �سقل  بهدف  حما�سرات  واإلقاء  العمل  وور�س  الندوات  اإعداد 

العلمية والعملية و�سقل مهارات التوا�سل مع اجلموع الب�سرية وح�سن التعام���ل.
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بيان حممود زهران

املوؤهالت العلمية:
�سهادة البكالوريو�س � جامعة امللك عبدالعزيز � تخ�س�س قانون. �
حا�سلة على الزمالة الربيطانية للم�ست�سارين القانونني. �
مثل���ت اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة بربنام���ج احلماية م���ن العنف  �

الأ�س���ري بالوليات املتح���دة الأمريكية برت�سيح ودع���وة من وزارة 
اخلارجية الأمريكية 2011م.

�ساركت يف عدة لقاءات قانونية عن ق�سايا املراأة  )بريوت � دبي � هولندا � الكويت � الأردن  �
� بريطانيا(.

اخلربات العملية: 
تدريب مبكتب املحامي / �سالح احلجيالن. �
باحثة قانونية مبكتب املحامي د. عمر اخلويل. �
تقدمي ا�ست�سارات قانونية اإلكرتونية مبركز بلقي�س بدولة الإمارات العربية املتحدة. �
وظيفة مب�سمى م�ست�سارة قانونية بجمعية حماية الأ�سرة. �
تكليف باإدارة مركز اإيواء الن�ساء املعنفات بجدة. �
مديرة العالقات العامة والإعالم بجمعية حماية مبكتب الغرفة التجارية بجدة. �
متعاونة مع مركز القانون والتحكيم بالغرفة التجارية بجدة. �
م�ست�سارة قانونية بلجنة رعاية ال�سجناء مبحافظة جدة.   �

دورات مت اإلقائها: 
ور�سة عمل العنف الأ�سري وخماطره )كلية البنات بجدة(. �
خماطر العنف الأ�سري )مدار�س حكومية وخا�سة. �
تعريف على حقوقك )هيئة الإغاثة(. �
اإجراءات حتمي حقوقك )هيئة الإغاثة(. �
لنحمي اأبنائنا من العنف )هيئة الإغاثة(. �
ك�سر احلواجز للن�ساء )دبي(2012م . �
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الع�سويات: 
رئي�سة جلنة امل�ساندة القانونية التطوعية للمراأة بجدة 2011/2010م. �
رئي�سة اللجنة القانونية بجمعية الإح�سان لرعاية الإن�سان. �
ع�سو املجل�س الربيطاين للم�ست�سارين القانونني )�سابقًا(. �
ع�سو رابطة املراأة العربية. �
ع�سو ال�سبكة القانونية للن�ساء العربيات. �
ع�سو جمعية التوعية والتاأهيل. �
ع�سو جلنة الأ�سرة بالندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي. �
ع�سو حما�سر بهيئة الإغاثة الإ�سالمية للتوعية الجتماعية بحقوق املراأة ال�سرعية. �
ع�سو جلنة حمامني تراحم. �
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خالد عبدالعزيز اليحيى
ع�سو اللجنة

�سالح عبدالعزيز ال�سقعبي
ع�سو اللجنة

عبداهلل من�سور اجلطيلي
ع�سو اللجنة

في�سل اإبراهيم الطريقي
ع�سو اللجنة

�سالح علي الدبيبي
ع�سو اللجنة

عا�سم نا�سر القفاري
ع�سو اللجنة

فهد اأحمد الرباك
ع�سو اللجنة

عبدالعزيز علي املقبل
ع�سو اللجنة

�سلطان اإبراهيم الوابلي
�سكرتري اللجنة

ابراهيم �سليمان ال�سعوي
ع�سو اللجنة

ر�سوان عبدالكرمي امل�سيقح
ع�سو اللجنة

د. علي اإبراهيم اليحيى
ع�سو اللجنة

د. نا�سر علي الزلفاوي
ع�سو اللجنة

عبدالرحمن عبداهلل التويجري 
ع�سو اللجنة

�سليمان �سالح ال�سقريان
مدير اإدارة اللجان

يحيى عبدالعزيز اليحيى
ع�سو اللجنة

حممد عبداهلل الغفيلي
ع�سو اللجنة

اأع�ساء جلنة املحامني بغرفة الق�سيم

اإبراهيم عبدالعزيز الغ�سن
رئي�س اللجنة

يو�سف اأحمد اخلري�سي
ممثل اللجنة

د. علي حممد الهزاع
ع�سو اللجنة

د. علي حممد ال�سواجي
نائب رئي�س اللجنة
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عبدالعزيز علي املقبل

اأع�ساء جلنة املحامني بغرفة الق�سيم
ال�سفةال�سمم
رئي�س اللجنة وممثلهاد. اإبراهيم بن عبد العزيز الغ�سن1
نائب الرئي�سد. علي بن حممد علي ال�سواجي2
ع�سو اللجنة وممثلها اأ. يو�سف بن اأحمد اخلري�سي3
ع�سو اللجنةد. علي بن حممد احمد الهزاع4
ع�سو اللجنةد. علي بن ابراهيم علي اليحيى5
ع�سو اللجنةد. نا�سر بن علي الزلفاوي6
ع�سو اللجنةاأ. اإبراهيم بن �سليمان عبداهلل ال�سعوي7
ع�سو اللجنةاأ. ر�سوان بن عبدا لكرمي امل�سيقح8
ع�سو اللجنةاأ. �سالح بن عبد العزيز ال�سقعبي9

ع�سو اللجنةاأ. عبد اهلل بن من�سور عبداهلل اجلطيلي10
ع�سو اللجنةاأ. في�سل بن اإبراهيم الطريقي11
ع�سو اللجنةاأ. خالد بن عبدالعزيز اليحيى12
ع�سو اللجنةاأ. �سالح بن علي عثمان الدبيبي13
ع�سو اللجنةاأ. عا�سم بن نا�سر عبداهلل القفاري14
ع�سو اللجنةاأ. عبدالعزيز بن علي عبداهلل املقبل15
ع�سو اللجنةاأ. فهد بن احمد عبداهلل الرباك16
ع�سو اللجنةاأ. حممد بن عبداهلل حممد الغفيلي17
ع�سو اللجنةاأ. يحيى بن عبدالعزيز عبدالرحمن اليحيى18
ع�سو اللجنةاأ. عبدالرحمن بن عبداهلل التويجري19
مدير اإدارة اللجاناأ. �سليمان بن �سالح ال�سقريان20
�سكرتري اللجنةاأ . �سلطان بن ابراهيم الوابلي21
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نظام المرافعات الشرعية الجديد
الور�سة الأوىل: 

8:30 �سباحًا

رئي�س اجلل�سة: معايل الدكتور نا�سر بن اإبراهيم املحيميد
رئي�س جلنة التفتي�س الق�سائي باملجل�س الأعلى للق�ساء

ورقة العمل الثالثةورقة العمل الثانيةورقة العمل الأوىل

معايل ال�سيخ 
عبداهلل بن عبدالرحمن 

املحي�سن
رئي�س حمكمة ال�ستئناف بالق�سيم

املحامي الدكتور 
علي بن حممد ال�سواجي

نائب رئي�س جلنة املحامني بغرفة 
الق�سيم

املحامي ال�سيخ: 
�سعد بن عبداهلل بن غنيم
رئي�س جلنة املحامني بالغرفة 

التجارية ال�سناعية باخلرج وع�سو 
اللجنة الوطنية للمحامني 

رئي�س اجلل�سة: معايل ال�سيخ عبدالعزيز بن �سالح احلميد 
رئي�س حمكمة ال�ستئناف بالريا�س وع�سو املحكمة العليا �سابقًا 

ورقة العمل الثالثةورقة العمل الثانية ورقة العمل الأوىل

د. علي بن حممد املحيميد
والإن�سانية  الإدارية  العلوم  وكيل 
هيئة  وع�سو  الأهلية  بريدة  بكليات 

التدري�س بق�سم احلقوق بالكلية

العجاجي �سليمان  نا�سر بن  د. 
ع�سو هيئة التدري�س بق�سم الأنظمة  

بجامعة الق�سيم

املحامي الدكتور 
يو�سف بن عبداللطيف اجلرب

بالغرف���ة  املحام���ني  جلن���ة  رئي����س 
بالإح�س���اء  ال�سناعي���ة  التجاري���ة 

وع�سو اللجنة الوطنية للمحامني

المحاكم المتخصصة

الور�سة الثانية: 
٩:٤٥ �سباحًا

رئي�س اجلل�سة: ف�سيلة ال�سيخ اإبراهيم بن عبداهلل املطرودي 
 رئي�س مكتب ال�سوؤون التنفيذية بديوان املظامل 

ورقة العمل الثالثةورقة العمل الثانية ورقة العمل الأوىل
ف�سيلة ال�سيخ 

علي بن اأحمد الأحيدب
ع�سو مكتب ال�سوؤون الفنية بديوان 

املظامل

د. رم�سان علي عبدالكرمي 
د�سوقي عامر

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم احلقوق 
بكلية الق�سيم الأهلية

املحامي الدكتور
فوؤاد بن �سامل بن حمفوظ 

بالغرفة  املحامني  جلنة  رئي�س 
املكرمة  مبكة  ال�سناعية  التجارية 

وع�سو اللجنة الوطنية للمحامني

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

الور�سة الثالثة: 
١١:00 �سباحًا
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تقدمي اللقاء. �
القراآن الكرمي. �
كلمة الغرفة التجارية ال�صــــناعية بالق�صــــيم تلقيها رئي�صــــة جلنة �صيدات  �

الأعمال بالغرفة اأ. نورة بنت �صالح العبيد.
كلمة اللجنة الوطنية للمحامني باململكة للدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز  �

الغ�صن تلقيها بالنيابة عنه/ لبنى بنت اإبراهيم الغ�صن. 
ندوة نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�صعودية:  �

تراأ�سها  د. هدى بنت حممد الغفي�س
وكيلة كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الق�سيم

تكرمي امل�صاركات. �

برنامج اللقاء

لقاء الندوة احلقوقية الن�سائية الأوىل يف اململكة
 يوم الثالثاء 1435/04/18ه� املوافق 2014/02/18م

اأخالقيات مهنة املحاماة ومايرتتب على خمالفتها  
د. داليا قدري اأحمد عبدالعزيز

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم احلقوق بكليات الق�سيم الأهلية
واقع وم�ستقبل مهنة املحاماة يف اململكة يف ظل 

امل�ستجدات واملتغريات 
املحامية بيان بنت حممود علي زهران

اأول حمامية �سعودية حت�سل على رخ�سة حماماة

3

4

نظام املحاماة التاأ�سيل والتاأريخ 
اأ. اأروى بنت حممد بن عي�سى الرميح

معيدة يف ق�سم الأنظمة بجامعة الق�سيم
حقوق وواجبات املحامية 

د. نعمات حممد �سفوت املحمد
ع�سو هيئة التدري�س بق�سم احلقوق بكليات بريدة الأهلية

1

2
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انطالقا من مكانتها القت�سادية الريادية ودورها املجتمعي حتر�س الغرفة التجارية ال�سناعية 
مبنطق���ة الق�سيم على الإ�سهام الب���ارز و الفاعل يف كافة الأن�سطة و الفعاليات وامللتقيات يف خمتلف 
املج���الت اإدراكا منها لالأهمية الت���ي ي�سكلها العمل التوعوي والتنويري لرف���ع م�ستوى ثقافة املجتمع 

مت�سيًا مع التطورات املت�سارعة يوما بعد يوم و التي تتطلب منا مواكبتها ومتابعتها با�ستمرار.
وله���ذا فاإنن���ا ن���ويل جوانب التوعي���ة والتدري���ب والتاأهي���ل اأهمية كب���رية �سم���ن برامج وخطط 
الغرف���ة ال�سنوي���ة  ونحن نتابع عن كثب م�ستوي���ات تنفيذها ومدى النتائج الت���ي حتققها حيث ت�سهم 
ه���ذه الأن�سط���ة و الربامج  التوعوي���ة يف الرتقاء مبخرجات الأداء و رفع امله���ارات و تطوير القدرات 
للعامل���ني يف خمتلف القطاعات واإىل جانب ذلك ف���ان غرفة الق�سيم ت�ست�سيف ب�سورة دائمة نخبة 
م���ن اأبرز امل�سئولني و �سناع القرار وال�سخ�سيات الجتماعي���ة �سمن �سل�سلة من اللقاءات و الندوات 
التي ت�ستهدف خمتلف مكونات و �سرائح املجتمع و ب�سورة خا�سة رجال و �سيدات الأعمال باعتبارنا 
البي���ت احلا�سن لهم و خالل هذه اللقاءات تتم مناق�سة كاف���ة امل�سكالت واملعوقات التي تعرتي �سري 
اأن�سطته���م ونبح���ث فيها م���ع اجلهات ذات العالقة عن احلل���ول واملعاجلات املنا�سبة له���ا باعتبار اأن 

القطاع اخلا�س �سريك التنمية.
ونحن اليوم على موعد مع اأحد اأبرز هذه امللتقيات على م�ستوى اململكة و املتمثل يف اللقاء الثامن 
للمحام���ني ال�سعوديني والذي تنظمه الغرفة حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر 
بن عبد العزيز اأمري منطقة الق�سيم و بح�سور رجالت الخت�سا�س يف الق�ساء والقانون  يتقدمهم 
مع���ايل رئي�س ديوان املظامل ف�سيلة ال�سيخ عبد العزيز ب���ن حممد الن�سار. حيث يكت�سب هذا اللقاء 
اأهمي���ة كب���رية ملا يت�سمنه من ور����س عمل و ندوات م�ساحبة تبحث يف تخ�س�س���ات املحاكم واأنظمة 

املرافعات و اأخالقيات وواقع مهنة املحاماة.

د. في�سل بن عبد الكرمي اخلمي�س
الأمني العام لغرفة الق�سيم .... م�سرف عام اللقاء

كلمة اأمني عام غرفة الق�سيم



جلنة التنظيم

امل�سرف العام
د. في�سل بن عبدالكرمي اخلمي�س

اأمني عام غرفة الق�سيم

الرئي�س التنفيذي
عبدالرحمن بن عبداهلل اخل�سري

نائب اأمني عام غرفة الق�سيم

اأع�ساء اللجنة
�سليمان بن علي القفاري

مدير العالقات العامة والإعالم

�سليمان بن �سالح ال�سقريان
مدير اإدارة اللجان 

اأحمد بن عبدالرحمن اجلعيثن
مدير اإدارة الت�سويق
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