
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 
 

 : إايد أمحد حممد إبراهيماالسم

 25/11/1973: الكويت مكان الوالدة واترخيها

 : متزوج احلالة االجتماعية

 : األردنية اجلنسية

 toiyad@hotmail.com: الربيد االلكرتوين

   00962796549921األردن  /00971525602365 مارات: اإلاهلاتف اجلوال

 -------------------------------------------------------- 

 الشهادات العلمية

 جيد جدا   -2001 -اجلامعة األردنية - الفقه وأصوله - دكتوراه

 جيد جدا   -1997-اجلامعة األردنية  - الفقه وأصوله -ماجستري

 ممتاز   -2021 - اإلسالمية العاملية جامعة العلوم  - الفقه املالكي وأصوله -دبلوم عال  

 ممتاز -1995 -اجلامعة األردنية - الفقه والتشريع - بكالوريوس



 اخلربات العملية

  ، اإلمارات العربية املتحدة ،، ديبالوصل جامعة ،الدراسات اإلسالمية كليةيف الفقه وأصوله،   دكتورأستاذ 

 .اآلن -م22/8/2021

، جامعة  دراسات اإلسالمية واللغة العربية، كلية ال الدراسات اإلسالميةيف الفقه وأصوله، قسم    دكتور أستاذ  

 .4/2/2021 -م22/9/2020 ،اإلمارات العربية املتحدة  ،مجريا، ديب

يف الفقه وأصوله، قسم الشريعة والقانون، كلية العدالة اجلنائية، جامعة انيف العربية للعلوم    دكتورأستاذ  

 . م1/7/2020-م30/11/2017ه، 19/3/1439ململكة العربية السعودية، ا الرايض،  األمنية،

أستاذ مشارك يف الفقه وأصوله، قسم الشريعة والقانون، كلية العدالة اجلنائية، جامعة انيف العربية للعلوم  

 . م10/9/2012هـ، 9/10/1433اململكة العربية السعودية،  الرايض،  األمنية،

يف   مشارك  السعودية،  أستاذ  العربية  اململكة  الرايض،  العلوم،  دار  جامعة  احلقوق،  وأصوله، كلية  الفقه 

 م. 23/8/2012- 6/9/2011هـ،  1433/ 5/10 -هـ 8/10/1432

جامعة شقراء، اململكة العربية السعودية،    أستاذ مشارك يف الفقه وأصوله، كلية الرتبية للبنات ابملزامحية،

 . م26/8/2011هـ، 24/9/1432 -4/5/2010هـ، 20/5/1431

للبنات ابملزامحية، الرتبية  الفقه وأصوله، كلية  السعودية    أستاذ مساعد يف  العربية  اململكة  جامعة شقراء، 

 .4/5/2010 هـ ،20/5/1431م ــــ 11/9/2003هـ، 22/7/1424

 .2003-2002أستاذ مساعد يف اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية، ليبيا، للعام اجلامعي

 . 1996-1995ساعد حبث وتدريس يف اجلامعة األردنية يف الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعيم

 -------------------------------------------------------- 



 

 

 واملقبولة للنشر الكتب العلمية والندوات والبحوث املنشورة

هـ    1423شهادة أفضل املنشورات للعام  احلائز على    –كتاب اهلندسة الوراثية بني العلم والشرع   .1
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 www.thamarat.comاالنرتنت
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 . جامعة الكويت م، 2018ه، سبتمرب 1439، ذو احلجة 114، العدد 33السنة اإلسالمية، 
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 أوجه النشاطات األخرى 
 املهام اإلدارية:  –أ 

 . 4/2/2021 -22/9/2020مدير برانمج ماجستري الفقه وأصوله، جامعة مجريا، من  .1
األمنيةكلية  عميد   .2 للعلوم  العربية  انيف  جامعة  اجلنائية،  من  العدالة  ه،  18/12/1439، 

 . م18/8/2019 ه، 17/12/1440 –م 29/8/2018
، من  وكيل قسم الشريعة والقانون، كلية العدالة اجلنائية، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية .3

 م. 28/8/2018ه، 17/12/1439 – م 26/8/2015ه، 12/11/1436
 
 
 



 اجلمعيات العلمية:  –ب 
. عضو عامل يف اجلمعية الفقهية السعودية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية  1

 هـ. 1432ــ 10/1430السعودية، 
 اللجان: –ج 

للعلوم  1      األمسرية  اجلامعة  يف  الشريعة  بقسم  الرابعة  الفرقة  طالب  لدرجات  الرصد  جلنة  عضو   .
 م.2002/2003اإلسالمية، ليبيا، للعام الدراسي 

. عضو جلنة وضع اجلداول الدراسية لكافة أقسام كلية الرتبية للبنات ابملزامحية، للفصل الدراسي األول  2
 هـ. 1428/1429

وضع اجلدول الدراسي لقسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الرتبية للبنات ابملزامحية، للفصل  . عضو جلنة 3
 هـ. 1428/1429الدراسي الثاين 

. عضو جلنة إعداد املواد العلمية االلكرتونية لطالبات الفرقة األوىل املنتسبات يف قسم اللغة العربية يف  4
العلمية   املادة  أعددت  حيث  سعود،  امللك  الدراسي  جامعة  للعام  اإلسالمية،  الثقافة  ملقرر 

 هـ.     1430/1431
. عضو مكلف يف تقومي اختبار املعلم اجلامعي يف ضوء جودة االختبارات لقسم الدراسات اإلسالمية  5

 هـ. 1430/1431للفصل الدراسي األول 
 م. 2011/2012. عضو جلنة املناهج واجلداول يف كلية احلقوق يف جامعة دار العلوم للعام اجلامعي6
 م.2011/2012. رئيس جلنة االختبارات يف كلية احلقوق يف جامعة دار العلوم للفصل الدراسي األول7
للعام  8 العلوم  دار  جامعة  احلقوق يف  التدريس يف كلية  هيئة  أعضاء  أتديب  الئحة  وضع  جلنة  . عضو 

 م. 2011/2012اجلامعي 
 اآلن.  -هـ 6/4/1434ة للعلوم األمنية، . عضو اللجنة القانونية يف جامعة انيف العربي9

 . 1435/1436. عضو ومقرر جلنة تطوير برانمج املاجستري يف العام اجلامعي 10
 اآلن. -1435. رئيس جلنة مناقشة خطط حبوث الطالب من العام اجلامعي 11
 اآلن. -هـ 1435. عضو جلنة اجلودة يف قسم الشريعة والقانون 12
 هـ. 1437/ 1436رباجمي لكلية العدالة اجلنائية يف العام اجلامعي . عضو جلنة االعتماد ال13
 اآلن. -هـ 1437/ 1436. عضو جلنة تدقيق الرسائل واألطروحات العلمية من العام اجلامعي 14
 اآلن. -1436/1437. منسق برانمج ماجستري الدراسات القضائية من العام اجلامعي 15



مللتقى كلية  16 العلمية  اللجنة  العامة يف . عضو  والسالمة  برامج األمن  تعزيز   " بعنوان  العدالة اجلنائية 
 م. 1/3/2016 -م 28/2/2016هــ، املوافق 21/5/1437-19املؤسسات التعليمية" املنعقد يف 

هـ، 8/6/1438. عضو اللجنة العلمية مللتقى كلية العدالة اجلنائية بعنوان "مكافحة الفساد" املنعقد يف  17
 م.7/3/2017املوافق 

. رئيس اللجنة العلمية مللتقى "األمن النووي" الذي سينعقد يف جامعة انيف العربية للعلوم األمنية يف  18
 م. 4/4/2018-3ه، املوافق 17-18/7/1439
 اجملالس: –د 
 عضو جملس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الرتبية للبنات ابملزامحية، جامعة شقراء. .1
 الشريعة والقانون يف كلية العدالة اجلنائية، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية. عضو جملس قسم  .2
 خدمة اجلامعة واجملتمع:   –هـ
. حماضرة عامة بعنوان "اهلندسة الوراثية" لطالبات كلية الرتبية للبنات ابملزامحية، يف الفصل الدراسي الثاين  1

 هـ. 1424/1425
إليك أيها املكروب"، لألستاذة اجلوهرة بنت عبد هللا اجلريدي، مدار  . التقدمي بني يدي كتيب بعنوان "2

 هـ. 1426الوطن للنشر، 
الرتبية  3 من كلية  األوىل  الدفعة  خرجيات  للطالبات  اخلرجية"،  الطالبة  إىل  "رسالة  بعنوان  مقال  . كتابة 

 هـ.1427بع، ابملزامحية، جملة املورد العذب، كلية الرتبية للبنات ابملزامحية، اإلصدار الرا
 ـ. اإلشراف على الرسائل العلمية: و
موانع تنفيذ احلكم اجلزائي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب حممد بن إبراهيم امللحم، جامعة   .1

 هـ. 19/6/1434انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
ن الطالب ضيف  املسئولية عن خمالفة عقود اإلذعان يف اخلدمات العامة، رسالة ماجستري مقدمة م .2

 هـ. 2/7/1434هللا العتييب، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
سلطة ويل األمر التقديرية يف التطبيق التدرجيي للشريعة اإلسالمية، رسالة ماجستري مقدمة من   .3

 هـ.3/7/1434الطالب سعود بن متعب قويد، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
ئولية اجلنائية يف التخبيب، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب يوسف بن عبد العزيز التوجيري،  املس .4

 هـ. 4/7/1434جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 



بن زيد   .5 الطالب حسني  العقارات، رسالة ماجستري مقدمة من  بناء  ملهندسي  املسئولية اجلنائية 
 هـ.9/7/1434علوم األمنية، نوقشت يف التميمي، جامعة انيف العربية لل

جناايت ذوي االحتياجات اخلاصة، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب انصر اخلليفة، جامعة   .6
 هـ. 10/7/1434انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 

جترمي التضليل اإلعالمي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب حممد العصيمي، جامعة انيف العربية   .7
 هـ. 14/6/1435لوم األمنية، نوقشت يف للع
إبراهيم   .8 عبيدان  الطالب  من  مقدمة  ماجستري  رسالة  السعودي،  النظام  يف  اإليذاء  من  احلماية 

 هـ.12/7/1435العتييب، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
الطالب   .9 من  ماجستري مقدمة  التصنيع، رسالة  عيوب  أضرار  عن  اجلنائية  مطري  املسئولية  نواف 

 هـ.18/7/1435العنزي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
دعوى إثبات احلالة يف نظام املرافعات الشرعية السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب   .10

 هـ. 4/8/1435عاصم مسفر العصيمي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
املستعجل   .11 القضاء  من  اختصاص  مقدمة  ماجستري  مقارنة، رسالة  دراسة  السعودي،  النظام  يف 

 هـ. 16/4/1436الطالب أمحد عبد احملسن الشباانت، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
حجية اآلاثر املادية لألسلحة النارية يف اإلثبات اجلنائي بني الشريعة والقانون، رسالة ماجستري   .12

 هـ. 14/7/1436رهيدل العتييب، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف    مقدمة من الطالب عيد
العربية   .13 اململكة  تطبيقية يف  دراسة  اجلنائي،  اإلثبات  وأثره يف  املتهم  ملكان  االلكرتوين   التحديد 

األمنية،  السعودية، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب سعد خليف الفهيقي، جامعة انيف العربية للعلوم  
 هـ. 17/7/1436نوقشت يف 

حقوق املرأة والطفل يف نظام التنفيذ السعودي، دراسة أتصيلية مقارنة، رسالة ماجستري مقدمة   .14
 هـ.22/7/1436من الطالب يعقوب سعد عوشن، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 

التخليص اجلمركي، دراسة تطب .15 يقية، رسالة ماجستري مقدمة من  املسئولية اجلزائية عن خمالفات 
 هـ. 25/7/1436الطالب عايل حممد الدوسري، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 



أحكام التنفيذ يف مسائل األحوال الشخصية يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية تطبيقية مقارنة،   .16
يف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف  رسالة ماجستري مقدمة من الطالب تركي ثنيان البقمي، جامعة ان

 هـ. 29/7/1436
ماجستري   .17 رسالة  مقارنة،  دراسة  السعودي،  النظام  األمر يف  ويل  بعفو  اجلزائية  الدعوى  انقضاء 

 هـ. 3/8/1436مقدمة من الطالب بندر عبد الرمحن العقل، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف  
الضوابط النظامية الستخدام الوسائل الرقابية يف املنافذ اجلمركية السعودية، رسالة ماجستري مقدمة   .18

 هـ. 2/12/1436من الطالب راكان حممد العجيمي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
مة من الطالب  االستدراج يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستري مقد .19

 هـ. 24/3/1437سلطان عبد هللا العصيمي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
التدابري االحرتازية الشخصية، دراسة أتصيلية مقارنة، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب انهس   .20

 هـ. 23/4/1437عبد الرمحن احلريب، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
تداخل الدايت واألروش يف الفقه اإلسالمي، دراسة تطبيقية،  رسالة ماجستري مقدمة من الطالب   .21

 هـ. 8/8/1437حممد مهدي الشهراين، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
االدعاء ابحلق اخلاص عند سقوط العقوبة، دراسة أتصيلية تطبيقية،  رسالة ماجستري مقدمة من   .22

 هـ. 8/8/1437د الرمحن حممد املهنا، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف الطالب عب
الصلح يف جرائم اإليذاء يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية،  رسالة ماجستري مقدمة من الطالب   .23

 هـ. 3/2/1438سلمان إبراهيم الرتكي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
نائية عن تنفيذ األحكام العسكرية، دراسة أتصيلية مقارنة، أطروحة دكتوراة مقدمة  املسئولية اجل .24

 هـ. 2/4/1438 جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف من الطالب صاحل فرح الربغوثي، 
التنفيذ االلكرتوين يف األحكام القضائية، دراسة أتصيلية تطبيقية،  رسالة ماجستري مقدمة من   .25

 هـ.14/4/1438فهد عبد العزيز القبيسي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف الطالب 
عبد هللا  ، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب  مقارنةدراسة أتصيلية  التعويض عن اإليذاء النفسي،   .26

 هـ. 17/7/1438، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف صعفق الدويش
رسالة ماجستري مقدمة من    الطبية والفنية يف إثبات اجلرائم ،دراسة أتصيلية تطبيقية،  . حجية التقارير27

 هـ. 19/8/1438، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف عبد اإلله إبراهيم الصراميالطالب 



اللييب دراسة أتصيلية،  28 القانون  وأثره يف احلكم اجلنائي يف  تعارض وسائل اإلثبات  رسالة ماجستري  . 
الطالب   من  حسنيمقدمة  عيسى  يف  جالل  نوقشت  األمنية،  للعلوم  العربية  انيف  جامعة   ،

 هـ. 21/8/1438
،  زكي احلسني احلفظيلب مقدمة من الطا دكتوراةرسالة  . قواعد إابحة احملظور يف الشريعة اإلسالمية،  29

 هـ.22/8/1438جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، نوقشت يف 
. الصورية يف العقود التجارية، دراسة أتصيلية مقارنة ،رسالة ماجستري مقدمة من الطالب معاذ بن حممد  30

 ه. 5/3/1439 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف اآل فراين، 
ق اخلاص بغري حكم قضائي، دراسة أتصيلية مقارنة ،رسالة ماجستري مقدمة من الطالب  . استيفاء احل31

 ه. 12/3/1439 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف اعبد هللا بن حممد املالكي، 
. قاعدة ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان وتطبيقاهتا اجلنائية، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب 32

 ه. 29/5/1439 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف امد بن صاحل البليهي، حم
تطبيقية، رسالة ماجستري مقدمة من  33 الوكالة، دراسة أتصيلية  انقضاء  بعد  الوكيل  أحكام تصرفات   .

 ه. 12/7/1439 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف االطالب فهد جهجاه الطيار، 
اعدة العادة حمكمة يف األحكام القضائية، دراسة أتصيلية تطبيقية، رسالة ماجستري مقدمة من  . أثر ق34

 ه. 2/8/1439 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف االطالب سلطان عيد العصيمي، 
السعودي، دراسة أتصي35 النظام  تنفيذ احلكم اجلزائي يف  التنفيذية عن اخلطأ يف  السلطة  لية  . مسئولية 

لعربية للعلوم األمنية،  جامعة انيف اتطبيقية، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب حسن عبد هللا الصغري،  
 ه. 10/8/1439 نوقشت يف

. املسئولية عن اخلطأ يف التلقيح الصناعي يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية مقارنة، رسالة ماجستري  36
 ه. 3/5/1440 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفانيف ا جامعة مقدمة من الطالب حممد حامد الشارخ، 

مقدمة من الطالب    . أثر حسن النية يف اجلرائم االقتصادية، دراسة أتصيلية تطبيقية، أطروحة دكتوراة37
 ه. 30/8/1440 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف اعبد هللا مرعي جمدوع القرين، 

. مسئولية القاضي عن اخلطأ يف األحكام اجلنائية، دراسة أتصيلية مقارنة، رسالة ماجستري مقدمة من  38
 ه. 8/8/1440 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف االطالب حممد محد املنيع، 

ن الطالب أسامة  . أتثري الرأي العام على سري الدعوى اجلزائية، دراسة تطبيقية، رسالة ماجستري مقدمة م39
 ه. 25/7/1440 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف امداوي آل جابر العلكمي، 



مقدمة من الطالب أسامة    . أثر االتفاقيات واملعاهدات الدولية على احلكم اجلنائي، أطروحة دكتوراة40
 ه.28/7/1440  لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف اعلي العجالن، 

. محاية املستهلك يف التجارة االلكرتونية يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية مقارنة ابلقانون املصري،  41
لعربية للعلوم األمنية،  جامعة انيف امقدمة من الطالب عبد الرمحن أمحد حممد اخللف،    رسالة ماجستري 

 ه. 9/8/1440 نوقشت يف
اال42 املراقبة  حتت  الوضع  عقوبة  ماجستري  .  رسالة  املعاصرة،  والقوانني  اإلسالمية  الشريعة  بني  لكرتونية 

الشريف،   فائز  هللا  عبد  الطالب  من  امقدمة  انيف  يف جامعة  نوقشت  األمنية،  للعلوم    لعربية 
 ه.27/7/1440
يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية    ي. احلماية اجلنائية للطفل املشهور يف وسائل التواصل االجتماع43

لعربية  جامعة انيف اقارنة ابلقانون اإلمارايت، رسالة ماجستري مقدمة من الطالبة هدى حممد الشهري،  م
 ه. 11/9/1441 للعلوم األمنية، نوقشت يف

. دور الدليل الرقمي يف اإلثبات اجلنائي يف النظام السعودي، دراسة مقارنة ابلقانون اإلمارايت، رسالة  44
العبيدي،   حممد  فارس  الطالب  من  مقدمة  اماجستري  انيف  يف جامعة  نوقشت  األمنية،  للعلوم    لعربية 

 ه.28/8/1441
 . مناقشة الرسائل اجلامعية: ز

ة املسكن وعقوابته، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب تركي بن عيد  . انتهاك املوظف العام حرم1    
 هـ.12/4/1427الشرايف الدوسري، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

. أثر البصمة الوراثية يف الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالبة منرية بنت سالمة العطوي،  2   
 هـ. 1430محن، جامعة األمرية نورة بنت عبد الر 

. التغليظ يف الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالبة أمل بنت عبد العزيز النفيسة، جامعة  3  
 هـ. 22/12/1431اإلمام حممد بن سعود، 

. السوابق املؤثرة يف تشديد العقوبة يف النظام السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب حممد بن  4 
 هـ. 6/1/1434اجلالجل، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  عبد هللا بن راشد 

. التحرايت وأثرها يف الدعوى اجلزائية يف النظام السعودي دراسة أتصيلية تطبيقية، رسالة ماجستري مقدمة  5
 هـ.26/6/1434من الطالب اثمر بن مطلق العتييب، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

الة الوافدة يف غسل األموال يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري مقدمة من  . جرمية استغالل العم6
 هـ. 1/7/1434الطالب حممد بن عبد العزيز الرشود، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 



. مسئولية املفيت عن أضرار الفتوى، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب حممد بن عبد الرمحن شلهوب،  7
 هـ.2/7/1434انيف العربية للعلوم األمنية،  جامعة

. اجلزاء التأدييب يف أحكام عقد العمل يف النظام السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب فيحان  8
 هـ.4/7/1434انصر حممد بن لبدة، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

يل، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب عبد  . ضماانت احلصانة الدبلوماسية يف اإلسالمي والقانون الدو 9
 هـ. 18/1/1435هللا حسني جربان آل هادي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

. املسئولية املدنية عن جرمية التهريب اجلمركي يف النظام املوحد يف دول جملس التعاون اخلليجي، رسالة  10
 هـ. 9/5/1435معة انيف العربية للعلوم األمنية، ماجستري مقدمة من الطالب وليد محود التوجيري، جا

القرين،  11 عبد هللا مرعي  الطالب  الشرعي وعالقته ابجلرمية، رسالة ماجستري مقدمة من  النص  . أتويل 
 هـ. 14/7/1435جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

الة ماجستري مقدمة من الطالب  . احملكمة اجلنائية الدولية بني أحكام القانون واالعتبارات السياسية، رس12
 هـ.14/7/1435تركي علي املطريي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

. تنفيذ عقوبة القتل والقطع ابلوسائل احلديثة، دراسة أتصيلية، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب عبد  13
 هـ.16/7/1435العزيز سليمان التوجيري، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

. التحريض على جرمية االجتار ابلبشر يف النظام السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب طالل 14
 هـ. 21/7/1435عبد اهلادي املطريي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

ماجستري مقدمة من الطالب  . الفروق الفقهية يف احلج عند اإلمام ابن قدامة يف كتابه املغين، رسالة  15
 هـ. 29/7/1435لطفي فردوس منور، جامعة امللك سعود، 

. حق االنتخاب للمرأة يف دول جملس التعاون اخلليجي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب مشعل  16
 هـ. 5/1/1436سعدون العنزي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

نظام السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب صاحل حممد  . تنفيذ األوراق التجارية يف ضوء ال17
 هـ. 4/2/1436القحطاين، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

. الوساطة يف النظام السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب انيف صغري العنزي، جامعة انيف  18
 هـ. 19/2/1436العربية للعلوم األمنية، 

رسالة دكتوراة مقدمة من الطالبة    -ابب الرجعة إىل ابب النفقة–ز عن خبااي الكنز . حتقيق كشف الرم19
 هـ.1/3/1436عائشة بنت عبد هللا املبارك، جامعة امللك سعود، 



. محاية حقوق خمالفي نظام املرور السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب علي عبد العزيز الرشود،  20
 هـ. 29/6/1436األمنية، جامعة انيف العربية للعلوم 

. إجراءات احلجز التنفيذي يف النظام السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب ظافر علي الشهري،  21
 هـ.4/7/1436جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

. مسئولية رب العمل عن خمالفات العاملني يف النظام السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب  22
 هـ.8/7/1436سامل الشلوي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  عواض

. محاية أجر العامل يف النظام السعودي، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب بندر بدر العتييب، جامعة  23
 هـ. 21/7/1436انيف العربية للعلوم األمنية، 

ب سعود سعيد الزنبحي، جامعة انيف  . حق املسروق منه يف التعويض، رسالة ماجستري مقدمة من الطال24
 هـ.2/8/1436العربية للعلوم األمنية، 

. املسئولية اجلنائية عن إساءة التخلص من النفاايت الطبية اخلطرة يف املستشفيات، رسالة ماجستري  25
 هـ. 2/8/1436مقدمة من الطالب حممد مهجي املطريي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

االحرتازية العينية يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية تطبيقية، رسالة ماجستري مقدمة من    . التدابري26
 هـ. 2/3/1437الطالب حامد عائض املطريي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

 . اجلناية ابلرتويع وعقوبتها، دراسة أتصيلية، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب فهد سعد اهلزاين، جامعة27
 هـ. 17/7/1437انيف العربية للعلوم األمنية، 

. اختصاصات حماكم األحوال الشخصية يف قضااي األسرة يف النظام السعودي، دراسة مقارنة، رسالة  28
 هـ. 17/7/1437ماجستري مقدمة من الطالب ماجد مبارك آل شايع، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  

ابحملامي يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية مقارنة، رسالة ماجستري  . مرحلة االستدالل واالستعانة  29
 هـ. 8/8/1437مقدمة من الطالب عبد العزيز حسني املالكي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 

. الوساطة يف جرائم املخدرات وعقوبتها يف النظام السعودي، دراسة مقارنة ابلقانون املصري، رسالة  30
 هـ. 15/8/1437دمة من الطالب انيف ديل العنزي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، ماجستري مق

. الفكر األصويل يف عصر ما قبل التدوين "عمر بن عبد العزيز"، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب  31
 هـ.20/12/1437عبد العزيز النفيعي، جامعة الطائف، 

ومؤسسات احلج ابلتزاماهتا، دراسة تطبيقية، رسالة ماجستري  . املسئولية النظامية عن إخالل شركات  32
 هـ.13/4/1438مقدمة من الطالب فهد عمر انجي، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 



مقارنة،  33 دراسة أتصيلية  للعقوبة،  القضائي  التفريد  الطالب  .  من  مقدمة  حممد  رسالة ماجستري  تركي 
 ه.19/7/1438وم األمنية، انيف العربية للعل ، جامعةالسالمة

الدولية،  34 ابملواثيق  مقارنة  دراسة أتصيلية  السعودي  النظام  اإلعاقة يف  ذوي  املسافرين  رسالة  . حقوق 
 ه. 18/8/1438، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، مىن علي العنزي  ةماجستري مقدمة من الطالب

رسالة ماجستري مقدمة من  سة أتصيلية تطبيقية،  . هتريب األسلحة والذخائر يف النظام السعودي، درا35
 ه.20/8/1438، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، إبراهيم حممد اللحيدانالطالب 

رسالة ماجستري مقدمة من  . املسئولية اجلنائية عن االعتداء على دور العبادة، دراسة أتصيلية مقارنة،  36
 ه.22/8/1438بية للعلوم األمنية،  ، جامعة انيف العر بندر فهم البقميالطالب 

رسالة ماجستري مقدمة من  . االفتيات على ويل األمر يف استيفاء احلق العام، دراسة أتصيلية مقارنة،  37
 ه. 25/2/1439، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، عبد الكرمي جابر الشهري الطالب 

رسالة ماجستري  . املسئولية اجلنائية عن وفاة السجني يف النظام السعودي، دراسة مقارنة ابلقانون املصري،  38
 ه. 10/4/1439، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، عبد هللا مبارك السلميمقدمة من الطالب  

رسالة ماجستري  نون األردين،  . عقود النكاح الصورية يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية مقارنة ابلقا39
 ه.2/6/1439، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، ة مالك سامل الرباقمقدمة من الطالب

. احملاكمات العسكرية على اجلرائم احملكوم فيها أمام القضاء العام السعودي، دراسة أتصيلية تطبيقية،  40
الطالب من  مقدمة  ماجستري  البقمي  رسالة  دوخي  هللا  األمنية،  عبد  للعلوم  العربية  انيف  جامعة   ،

 ه.20/6/1439
اإلثبات يف اجلرائم املرتكبة بواسطة مواقع التواصل االجتماعي، دراسة أتصيلية تطبيقية، أطروحة دكتوراة    .41

 ه. 12/7/1439، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، فهد علي القحطاين مقدمة من الطالب
رسالة ماجستري  . املسئولية اجلنائية عن االغتيال، دراسة أتصيلية مقارنة ابملواثيق واملعاهدات الدولية،  42

 ه.6/6/1440، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، أمحد مرزوق القرشي مقدمة من الطالب
السعودي، دراسة أتصيلية،    . سلطة التحكيم التقديرية ودورها يف حتقيق العدالة الناجزة يف نظام التحكيم43

  لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف اأطروحة دكتوراة مقدمة من الطالب تركي حممد البسام،  
 ه. 1440/ 27/7
من    .44 مقدمة  دكتوراة  أطروحة  تطبيقية،  مقارنة  دراسة أتصيلية  السالح،  إشهار  اجلنائية عن  املسئولية 

 ه.28/7/1440 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف ا، الطالب يوسف عبد العزيز التوجيري 



. املسئولية اجلنائية عن املسامهة يف جرمية االنتحار يف النظام السعودي، دراسة أتصيلية مقارنة ابلقانون  45
لعربية للعلوم األمنية،  جامعة انيف االعماين، رسالة ماجستري مقدمة من الطالبة ابتسام ماجد الرشيدي،  

 ه. 1/8/1440 نوقشت يف
. ضوابط تسبيب األحكام اجلزائية يف النظام السعودي والقانون املصري، دراسة مقارنة تطبيقية، رسالة  46

احلارثي،   عائض  إبراهيم  الطالب  من  مقدمة  اماجستري  انيف  يف جامعة  نوقشت  األمنية،  للعلوم    لعربية 
 ه. 9/8/1440

. املسئولية اجلنائية عن تداول العمالت االفرتاضية، دراسة أتصيلية، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب  47
 ه. 19/3/1441قشت يف لعربية للعلوم األمنية، نو جامعة انيف احممد خالد أبو هاشم، 

النظام السعودي والفقه . املساعدة القانونية املتبادلة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية يف  48
اإلسالمي، دراسة أتصيلية مقارنة، أطروحة دكتوراة مقدمة من الطالب خالد فهد العويس، جامعة امللك  

 ه.8/4/1441خالد، نوقشت يف 
. اجلزاءات املقررة يف نظام األحداث السعودي، دراسة أتصيلية تطبيقية، رسالة ماجستري مقدمة من  49

 ه.19/8/1441 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفجامعة انيف ا الطالب صاحل حممد اخلطيب،
يف    ي . املسئولية اجلنائية عن حتريض الرأي العام على الدولة وإاثرة الفتنة عرب وسائل التواصل االجتماع50

جامعة  النظام السعودي، دراسة أتصيلية تطبيقية، رسالة ماجستري مقدمة من الطالب عبد هللا صاحل العتييب،  
 ه. 10/9/1441 لعربية للعلوم األمنية، نوقشت يفيف اان

 ــ التحكيم:ح
حمكم ترقية يف جامعة تبوك، وحمكم حبوث يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية، وجملة جامعة الطائف، واجمللة  

وجملة جامعة امللك  العربية للدراسات األمنية والتدريب، واجمللة العربية لعلوم األدلة اجلنائية والطب الشرعي،  
وحمكم كتب يف جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، وجامعة  خالد للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية،  

 أم القرى. 
 املشاركات يف املؤمترات والندوات والدورات:  -ط

دامة(  امللتقى العلمي الثاين )جتويد خمرجات الدراسات العليا وتعزيز دورها يف حتقيق التنمية املست  .1
خالل العليا(  الدراسات  )كلية  األمنية،  للعلوم  العربية  انيف  جامعة  نظمته  من     الذي  الفرتة 

 . )حضور(  م6/11/2013ــ 4هـ، املوافق من 3/1/1435ــ 1



حماضرة بعنوان احلماية املوفرة لألطفال ضد جرائم االستغالل يف الشريعة اإلسالمية، مقدمة للدورة   .2
حية واستغالل األطفال عرب االنرتنت ووسائل التقنية، جامعة انيف العربية  التدريبية: اجلرائم اإلاب

 .)مشاركة(م28/4/2016-24هـ، املوافق 21/7/1437-17للعلوم األمنية، الرايض 
للدورة   .3 مقدمة  والطفل،  املرأة  ضد  اجلرائم  يف  اجملرم  وإدانة  اجلرمية  إثبات  وسائل  بعنوان  حماضرة 

التحقيق يف  أساليب  األمنية،  التدريبية:  للعلوم  العربية  انيف  جامعة  والطفل،  املرأة  اجلرائم ضد   
 )مشاركة( .م 26/5/2016-22هـ، املوافق 19/8/1437-15الرايض 

الذي    "تعزيز برامج األمن والسالمة العامة يف املؤسسات التعليمية" عضو اللجنة العلمية مللتقى   .4
، هـ21/5/1437-19خالل الفرتة من  ،  معةنائية وإدارة املؤمترات ابجلاكلية العدالة اجل  نظمته
 . م1/3/2016 -28/2 املوافق

ة  معة انيف العربية للعلوم األمنيجاالذي نظمته  عضو اللجنة العلمية مللتقى "مكافحة الفساد"،   .5
ه، 17/6/1438-16ابلتعاون مع وزارة الداخلية ابجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، خالل الفرتة  

 م. 16/3/2017-15املوافق 
عقد يف جامعة انيف العربية للعلوم األمنية يف  ة مللتقى "األمن النووي" الذي رئيس اللجنة العلمي  .6

 م. 4/4/2018-3ه، املوافق 17-18/7/1439
يف الشريعة اإلسالمية، مقدمة للدورة التدريبية:    عقوبة االعتداء على امللكية الفكرية حماضرة بعنوان   .7

الفكرية امللكية  الرايض  حقوق  األمنية،  للعلوم  العربية  انيف  جامعة  هـ، 13-17/8/1439، 
 .)مشاركة(م3/5/2018-29/4املوافق 
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