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 السيرة الذاتية
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بيانات شخصية :الأوالً : 
  0هجريال الامس : عيل محمد عيل 

  يح الزهور –العنوان : أ هبا-. 

  : الربيد الإلكرتوينali.al_hejri@hotmail.com 

  : 0505567655رمق الهاتف النقال 

  :حسايب عرب تويرتAliHejri36@ 

  61911أ هبا الرمز الربيدي  15103صندوق الربيد 

 :املؤهالت العلميةثانياً: 

 ،0ال ول عىل ادلفعة باكلوريوس رشيعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الرشف ال وىل 

 0حاصل عىل جائزة أ هبا للتفوق العلمي 

 ،0ال ول عىل ادلفعة دبلوم عايل يف ال نظمة اجلنائية من معهد الإدارة العامة بتقدير ممتاز 

 .ماجس تري يف ال نظمة من جامعة املكل خادل بتقدير ممتاز 

  0الربجمة اللغوية العصبيةيف عمل دبلوم 

  0عمل الطاقة التيش كنجيف دبلوم 

 .مدرب معمتد من املركز الكندي 

 ادلكتوراه يف ختصص ال نظمة. ابحث مبرحةل 

 ثالثاً: اخلربات : 

 .معمل سابق بوزارة الرتبية والتعلمي، والهيئة امللكية ابجلبيل، ملدة ثالث س نوات 

  معلت جبميع ادلوائر –عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بفرع الهيئة مبنطقة عسري-. 

mailto:ali.al_hejri@hotmail.com
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 0-دائرة الادعاء العام –ام ابملقر الرئيس للهيئة عضو هيئة التحقيق والادعاء الع 

  عداد لواحئ ادلعوى خربة معلية ملدة عرش س نوات يف جمال التحقيق اجلنايئ والإداري والادعاء العام واإ

واملذكرات الاعرتاضية واجلوابية ودراسة القضااي، وتنفيذ ورش العمل والندوات والاجامتعات،  العامة

 وعدد من اجلولت الرقابية عىل دوائر الادعاء العام بفروع الهيئة.

 .متثيل هيئة التحقيق والادعاء العام يف العديد من ادلعاوى املرفوعة علهيا أ مام ديوان املظامل 

 هيئة التحقيق والادعاء العام ومنتدى الهيئة، ملدة ست س نوات. الإرشاف عىل موقع 

 .عضوية اللجنة الاستشارية ابلإدارة العامة للتطوير الإداري برئاسة هيئة التحقيق والادعاء العام 

  يفاد والابتعاث، ابلإدارة العامة للتطوير الإداري برئاسة هيئة التحقيق والادعاء عضوية اللجنة العلمية لالإ

 م.العا

 :عداد عدد من اللواحئ التنظميية لهيئة التحقيق والادعاء العام، مهنا  املشاركة يف اإ

 .يفاد والابتعاث ملنسويب هيئة التحقيق والادعاء العام  القواعد املنظمة لالإ

 .الالحئة التنظميية لكتاب الضبط والسجل هبيئة التحقيق والادعاء العام 

  والادعاء العام عرب تويرت. حلساب هيئة التحقيقالالحئة التنظميية 

 .الالحئة التنظميية ملركز حومكة الرشاكت جبامعة املكل خادل 

 .الالحئة التنظميية للجنة الطالبية بلكية العلوم الإدارية واملالية جبامعة املكل خادل 

  التواصل الاجامتعي.الالحئة التنظميية حلساابت لكية العلوم الإدارية واملالية جبامعة املكل خادل عرب مواقع 

 .املشاركة يف عدد من اللجان يف هيئة اخلرباء وغريها من اجلهات ذات العالقة 

 .تلكيفي مضن جلنة ثالثية لتطوير املوقع الرمسي لهيئة التحقيق والادعاء العام 

 تلكيفي مرشفًا مساعدًا مبنتدى هيئة التحقيق والادعاء العام. 

  الإدارية جبامعة املكل خادل بأ هبا.حمارض بقسم القانون بلكية العلوم 

 عضوية مركز حومكة الرشاكت جبامعة املكل خادل. 

 رئيس مكتب اخلربة لالستشارات القانونية والتحكمي جبامعة املكل خادل. 
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 وكيل معهد البحوث وادلراسات الاستشارية للتنفيذ واملتابعة. 

 .مستشار تدريب لعدد من املراكز واملعاهد التدريبية 

 التدريبية واملعاهد املراكز من لعدد تدريب مستشار. 

: املهارات :رابعاً  

 .التحقيق اجلنايئ والإداري 

 .الادعاء العام والرتافع أ مام اجلهات القضائية وش به القضائية 

 واملذكرات القانونية حصائف ادلعوى صياغة. 

 .صياغة العقود  

 الاعرتاضية واجلوابية. املذكرات صياغة 

  الرشعية والنظامية.دراسة القضااي، وتقدمي الاستشارات 

 .التحكمي 

 .كتابة التقارير 

 عداد  ادلراسات والبحوث. اإ

 .تنظمي الندوات وورش العمل والاجامتعات 

 .دارة فريق العمل  اإ

 .دارة الوقت  اإ

 .جادة المكبيوتر  اإ

 .دارة املواقع الإلكرتونية  اإ

 .التعلمي والتدريب 
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:التدريبية خامساً: الدورات          

 الدورات املتعلقة باجملال العملي : . أ
 عرب مجعية قضاء.ابملعهد العايل للقضاءاملنعقدة ؛ دورة بعنوان: الادعاء العام وأ صول املرافعات اجلنائية ، 

  ثبات الإدانةبعنوان:  دورة  ال منية.جبامعة انيف العربية للعلوم املنعقدة ؛ ال دةل اجلنائية احلديثة وأ ثرها يف اإ

  :دارات العالقات العامة والإعالم وال هجزة ال  دورة بعنوان خالل الفرتة من منية رفع كفاءة العاملني يف اإ

 .هـ1429/ 29/11 -25

  دورة بعنوان: دور ومس ئولية هجات الادعاء العام وأ هجزة القضاء يف جمال ماكحفة غسل ال موال ومتويل

 الإرهاب، املنعقدة مبدينة الرايض.

 جبامعة املكل خادل بأ هبا.املنعقدة ، التعويض عن أ رضار التقايض بعنوان: ة دور 

 جبامعة املكل خادل بأ هبا.املنعقدة ، دورة بعنوان: مصادر ال نظمة العدلية يف اململكة 

  ،مبدينة ليون بفرنسا.املنعقدة دورة بعنوان: النظام القضايئ الفرنيس 

  ،مبدينة اسطنبول برتكيانعقدة امل دورة بعنوان: فن الصياغة القانونية. 

 .دورة بعنوان: التحقيق الإداري، املنعقدة مبدينة الرايض 

 عرب مجعية قضاء.ابملعهد العايل للقضاءاملنعقدة ؛ دورة بعنوان: املنازعات العقارية ، 

 قضاء. ، عرب مجعيةابملعهد العايل للقضاءاملنعقدة ؛ دورة بعنوان: اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضايئ 

 عرب مركز عدل ،؛ املنعقدة ابملدينة املنورةدورة بعنوان: جرامئ الوظيفة العامة والعدوان عىل املال العام 

 للتدريب القانوين.

 ؛ املنعقدة جبامعة انيف العربية للعلوم ال منية.دورة بعنوان: ماكحفة جرامئ املعلوماتية 

  املنعقدة مبدينة الرايض. ؛العاملي ملاكحفة الإرهاب ومتويهلاملشاركة يف ورشة معل خبصوص الإطار القانوين 

 بفندق الفور سزيون ابلرايض.املشاركة يف ورشة معل عن قواعد ادلعوى العامة واحملامكة اجلنائية ، 

  مبكة املكرمة.املنعقدة  ؛معل رؤساء دوائر الادعاء العام بفروع الهيئة وبعض احملافظاتاملشاركة يف ورشة 



        

6 
 

 السيرة الذاتية
 

  ابملدينة املنعقدة  ؛يف ورشة معل رؤساء دوائر الادعاء العام بفروع الهيئة وبعض احملافظاتاملشاركة

 املنورة.

 ابخلرب.املنعقدة  ؛املشاركة يف ورشة معل رؤساء دوائر الادعاء العام بفروع الهيئة وبعض احملافظات 

 جبازان.املنعقدة  ؛افظاتاملشاركة يف ورشة معل رؤساء دوائر الادعاء العام بفروع الهيئة وبعض احمل 

  ،معة انيف العربية للعلوم جبااملنعقدة دورة بعنوان: املسؤولية اجلنائية والإدارية يف احلوادث املرورية

 ال منية.

 ثبات اجلنايئ يف جرامئ غسل ال موال، جبمهورية س نغافورة  .دورة بعنوان: أ ساليب الإ

 الرايض.، املنعقدة مبدينة دورة بعنوان: صياغة العقود 

 .دورة بعنوان: نزع امللكية للمنفعة العامة؛ مبدينة الرايض 

  شرتايت احلكومية؛ مبدينة الرايض.دورة بعنوان: العقود واملنافسات وامل 

  :املنعقدة ابلغرفة التجارية فرع مخيس مش يطيف النظام السعوديالتحكمي دعوة بعنوان ،. 

  عداد وصياغة  العقود؛ مبحافظة جدة.دورة بعنوان: الاحرتاف يف اإ

 .ورشة معل بعنوان/ حتليل الاحتياجات التدريبية؛ مبركز كفاءات ال عامل للتدريب والاستشارات 

 دورة بعنوان: التحكمي التجاري؛ بأ هبا. 

  ورشة معل تدريبية بعنوان/ حقوق امللكية الفكرية وبراءات الاخرتاع وصياغة طلباهتا؛ مركز املوهبة

بداع ورايدة   هـ.22/5/1438ال عامل جبامعة املكل خادل بأ هبا بتارخي والإ

  هـ.24/5/1438-22ملتقى الفرنشايز ادلويل املقام بفندق قرص أ هبا خالل الفرتة من 

 ب. الدورات املتعلقة بتنمية الذات :
  تدريب املدربني. بعنوان :دورة 

 .عداد احلقائب التدريبية  دورة بعنوان: اإ

  عداد  احلقائب التدريبية.دورة بعنوان: اإ

  0القراءة الفعاةل بعنوان :دورة 
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  دار  العالقات العامة. ةدورة بعنوان : فن اإ

  بعنوان :كيف ختطط حلياتك.دورة 

  0التغيري الإجيايب بعنوان :دورة 

 .ضاءات للنجاح الشخيص واملؤسيس  دورة بعنوان : اإ

 .دورة بعنوان : قمي وأ خالقيات العمل  

 لعرش للنجاح. دورة بعنوان : العادات ا 

 .دورة بعنوان : همارات القراءة الرسيعة 

  .دورة بعنوان : تمنية همارات التفكري العميل 

 .دورة بعنوان : أ فاكر طريفة يف تربية ال ولد 

  0فن التعامل مع املراهقني بعنوان :دورة 

  دورة ابتاكر ال فاكر البحثية. بعنوان :دورة 

  التخطيط املايل. بعنوان :دورة 

  ىل تأ سيس املرشوع التجاري. بعنوان :دورة  من الفكرة اإ

  قناع والتأ ثري. بعنوان :دورة  فنون الإ

  عداد منوذج العمل التجاري. بعنوان :دورة  اإ

 اليت قدمتُها :والربامج ج. الدورات 

 اجلامعيني رمق دد من ادلورات ال منية للضباط وال فراد يف الرشطة اجلوية بدورة تأ هيل ـــــــس عــــتدري

 هـ.1429(، املنعقدة ابلقاعدة اجلوية مبحافظة مخيس مش يط، للعام  17)

  تقدمي حمارضة بعنوان: الضبطية اجلنائية يف ضوء نظام الإجراءات اجلزائية، ملنسويب ال من العام ابلرايض

 هـ.1429

  هـ.1432 -1431تاليني التدريس مبعهد العلوم الرشطية مبدينة تدريب ال من العام ابلرايض لعامني مت 
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  احملاماة(، لضباط  –املرافعات الرشعية  –دورة بعنوان: رشح ال نظمة العدلية ) الإجراءات اجلزائية

 السجون ابملنطقة اجلنوبية.

  التدريس ابدلورة التأ هيلية ملالزيم التحقيق التابعني لهيئة التحقيق والادعاء العام املنعقدة ابملعهد العايل

 هـ.1434/ 1433ل ادلرايس ال ول، للعام للقضاء، للفص

  التدريس ابدلورة التأ هيلية ملالزيم التحقيق التابعني لهيئة التحقيق والادعاء العام املنعقدة ابملعهد العايل

 هـ.1434/ 1433للقضاء، للفصل ادلرايس الثاين، للعام 

  يئة مبنطقة جازان.تنفيذ ورشة معل بعنوان : الادعاء العام واحملامكة اجلنائية بفرع اله 

 .تنفيذ ورشة معل خاصة مبمثيل الهيئة حيال ادلعاوى املرفوعة أ مام القضاء العام مبنطقة الرايض 

 .تنفيذ ورشة معل خاصة مبمثيل الهيئة حيال ادلعاوى املرفوعة أ مام القضاء الإداري مبنطقة الرايض 

  القضاة.دورة بعنوان: القايض وادلعوى العامة، لعدد من أ حصاب الفضيةل 

  تقدمي حمارضة بعنوان: دور املدعي العام العسكري يف احملاكامت العسكرية، بنادي ضباط القوات

 املسلحة، لعدد من ضباط وزارة ادلفاع.

 .دورة بعنوان: املركز القانوين لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ جبامعة املكل خادل 

  ملنسويب عضو هيئة ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر بفرع دورة بعنوان: أ ساس يات ماكحفة جرامئ املعلوماتية؛

 منطقة عسري.

  دورة بعنوان: التعامل مع املرأ ة يف امليدان، ؛ ملنسويب عضو هيئة ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر بفرع

 منطقة عسري.

 املدنية اخلاصة، يف  املشاركة بورقة معل، بعنوان/ عالقة هيئة التحقيق والادعاء العام ابحلراسات ال منية

 ملتقى احلراسات ال منية املدنية اخلاصة املنعقد بنادي ضباط قوى ال من.

 .تقدمي حمارضة بعنوان: الضبط والتحقيق، بنادي ضباط القوات املسلحة، لعدد من ضباط وزارة ادلفاع 

 ام املنعقدة ابملعهد العايل التدريس ابدلورة التأ هيلية ملالزيم التحقيق التابعني لهيئة التحقيق والادعاء الع

 هـ.1435/ 1434للقضاء، للفصل ادلرايس ال ول، للعام 

  التدريس ابدلورة التأ هيلية ملالزيم التحقيق التابعني لهيئة التحقيق والادعاء العام املنعقدة ابملعهد العايل

 هـ.1435/ 1434للقضاء، للفصل ادلرايس الثاين، للعام 
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  القرائن الطبّية املعارصة وأ اثرها الفقهية؛ اذلي تنفذه امجلعية العلمية السعودية املشاركة ببحث يف مؤمتر

 لدلراسات الطبّية الفقهية جبامعة الإمام محمد بن سعود الإسالميّة.

 .عداد لحئة ادلعوى العامة  تنفيذ ورشة معل مبكة املكرمة بعنوان: فن اإ

  الاعتداء عىل ال طفال.املشاركة يف ملتقى حقوقيات يف موضوع/ قضااي 

 تقدمي دورة بعنوان: صياغة حصائف ادلعوى واملذكرات القانونية، بديب. 

  تقدمي دورة بعنوان: همارات ومعارف الإرشاد النفيس والاجامتعي؛ ملنسويب هيئة ال مر ابملعروف والهنيي

 .عن املنكر مبنطقة جنران

  عنوان: الضبطية اجلنائية يف ضوء نظام الإجراءات تقدمي حقيبة علمية لضباط ال من العام مبنطقة عسري، ب

 اجلزائية.

 :صياغة حصائف ادلعوى واملذكرات القانونية، بأ هبا. تقدمي دورة بعنوان 

 :صياغة حصائف ادلعوى واملذكرات القانونية، جبدة. تقدمي دورة بعنوان 

 :صناعة احملايم، بأ هبا. تقدمي دورة بعنوان 

 :بديب.صناعة احملايم،  تقدمي دورة بعنوان 

 :صياغة حصائف ادلعوى واملذكرات القانونية، مبحافظة مخيس مش يط. تقدمي دورة بعنوان 

 : املؤمترات والندوات اليت حضرتُها أو شاركت فيهاد. 

 .مؤمتر القرائن الطبية املعارصة وأ اثرها الفقهية؛ جبامعة الإمام محمد بن سعود الإسالمية ابلرايض 

  الإعالم والإرهاب )الوسائل والاسرتاتيجيات(؛ جبامعة املكل خادل بأ هبا.مؤمتر 

 .ندوة املنش ئات الصغرية واملتوسطة يف ظل نظام الرشاكت اجلديد؛ جبامعة املكل خادل بأ هبا 

 ؛ جبامعة املكل خادل بأ هبا.املؤمتر الثاين ملاكحفة جرامئ املعلوماتية 

 : املقررات اليت درستُها. هـ

  ثبات  اجلنايئ.الإ
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 .الادعاء العام واحملامكة اجلنائية 

 .الإجراءات اجلزائية 

 .حقوق امللكية الفكرية والصناعية 

 .القانون ادلويل اخلاص 

 .القانون التجاري 

 .التدريب يف جمال القانون 

 :عداد عدد من البحوث وأ وراق العمل واحلقائب التدريبية، مهنا  اإ

  :اجلنائية أ ثناء احملامكة؛ حلث تمكييل لس تكامل احلصول عىل درجة أ ثر العوارض الطارئة عىل حبث بعنوان

 املاجس تري، ختصص ال نظمة.

  :مسؤولية راّبن السفينة دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه الإساليمحبث بعنوان. 

  :مسؤولية قائد الطائرة دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه الإساليم.حبث بعنوان 

  ثبـات دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه الإساليم.عنوان: حبث ب  البصمة الوراثية ودورها يف الإ

  :حمك الاس تنساخ يف الفقه الإساليم.حبث بعنوان 

  :التقصريية عن ال عامل الشخصية دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه  املسؤوليةحبث بعنوان

 الإساليم.

  :السلعي دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه الإساليم.الإغراق حبث بعنوان 

  :مسؤولية الطبيب عن ال خطاء املهنية يف النظام السعودي والفقه الإساليم.حبث بعنوان 

  :املقاصة دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه الإساليم.حبث بعنوان 

  :ثبات ابلحبث بعنوان قرائن دراسة مقارنة بني النظام السعودي والفقه السلطة التقديرية للقايض يف الإ

 الإساليم.

  :ادلميقراطية يف مزيان الرشيعة الإسالمية.حبث بعنوان 

  :أ ساليب نشأ ة ادلساتري دراسة مقارنة بني النظام السعودي ونظام احلمك الإساليم.حبث بعنوان 
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  :احلمك الإساليم.الانتخاابت يف ضوء يف ال نظمة ادلميقراطية، ونظام حبث بعنوان 

  :قدمت يف مؤمتر املؤمتر العريب الثالث للنواب العموم  الإرهاب وكيفية مواهجته وتعقبه،ورقة معل بعنوان

 هـ.1430عام  ورؤساء هيئات التحقيق واملدعيني العاميني

  :التعريف هبيئة التحقيق والادعاء العام ودورها يف  ماكحفة جرمييت غسل ال موالورقة معل بعنوان 

، قدمت يف دور ومسؤولية هجات الادعاء العام وأ هجزة القضاء يف جمال ماكحفة غسل ومتويل الإرهاب

 هـ.1433ال موال ومتويل الإرهاب عام 

  :عــالقــة هيئة التحقيق والادعاء العام ابحلراسات ال منية املدنية اخلاصة  يف ضوء ورقة معل بعنوان

، مزمع تقدميها يف ملتقى احلراسات ال منية املدنية ل منية املدنية اخلاصةاملــادة العاشـرة من نظام احلراسة ا

 اخلاصة املنعقد بنادي ضباط قوى ال من.

 مدونة أ خالقيات وسلوكيات عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. 

 حقيبة تدريبية بعنوان: القايض وادلعوى العامة. 

  :عداد لحئة ادلعوى العحقيبة تدريبية بعنوان  امة.فن اإ

 دراسة منشورة ابملوقع الرمسي للهيئة.املركز القانوين لهيئة التحقيق والادعاء العام ، 

 .التصدي لدلعاوى املرفوعة عىل هيئة التحقيق والادعاء العام أ مام احملامك الإدارية 

 .ثبات جرمية تعاطي املسكرات واخملدرات ابلقرائن الطبية  اإ

 ت والاجامتعات اليت نظمهتا هيئة التحقيق والادعاء العام، مهنا:املشاركة يف الإعداد للعديد من الندوا 

  املشاركة يف الاجامتع اخلامس ل حصاب السعادة مساعدي النواب العموم واملدعني العامني ورؤساء

 هـ.29/11/1433-28هيئات التحقيق والادعاء العام املنعقد خالل الفرتة 

  املعايل النواب العموم واملدعني العامني ورؤساء هيئات التحقيق املشاركة يف الاجامتع السادس ل حصاب

 هـ.27/12/1433-26والادعاء العام املنعقد خالل الفرتة 

  حاصل عىل العديد من دروع وشهادات التقدير وخطاابت الشكر من معايل رئيس هيئة التحقيق

 والادعاء العام، وعدد من اجلهات، عىل النحو ال يت:
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 التقديرية :أوالً: الدروع  
  درع من معايل مدير عام السجون؛ لقاء تقدميي دلورة تدريبية يف رشح ال نظمة العدلية الثالثة )املرافعات

 ه.1430احملاماة( عام  -الإجراءات اجلزائية -الرشعية

  جناح موقع ومنتدى هيئة التحقيق سهايم يف اإ درع من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء اإ

 هـ.1431دعاء العام. عام والا

  درع من سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام مبنطقة عسري؛ لقاء حصويل عىل جائزة العمل

 هـ.1431املمزي للعام 

  :دارة ملتقى أ فق للتدريب القضايئ؛ لقاء تقدميي دلورة ل حصاب الفضيةل القضاة بعنوان درع من جملس اإ

 هـ.1434القايض وادلعوى العامة. عام 

  درع من وزارة ادلفاع؛ لقاء تقدميي حملارضة لضباط القوات املسلحة بعنوان: دور املدعي العام العسكري

 هـ.1434يف احملامكة العسكرية. عام 

  درع من وزارة ادلفاع؛ لقاء تقدميي حملاضـــرة لضبــاط القوات املسلحة بعنوان: الضبط والتحقيق. عام

 هـ.1434

  سهايم يف تدريب مالزيم التحقيق ابلهيئة يف درع من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء اإ

 هـ.1433/1434دبلوم الإجراءات اجلزائية والعلوم اجلنائية املنعقدة ابملعهد العايل للقضاء للعام ادلرايس 

  بن سعود الإسالميّة؛ لقاء  امجلعية العلمية السعودية لدلراسات الطبّية الفقهية جبامعة الإمام محمددرع من

 .مشاركيت بورقة معل يف مؤمتر القرائن الطبّية املعارصة وأ اثرها الفقهية

  سهايم يف تدريب مالزيم التحقيق ابلهيئة يف درع من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء اإ

 هـ.1434/1435لقضاء للعام ادلرايس دبلوم الإجراءات اجلزائية والعلوم اجلنائية املنعقدة ابملعهد العايل ل

 سهايم يف عداد حقائب تدريبية ل عضاء هيئة  درع من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء اإ اإ

 .التحقيق والادعاء العام

 درع من معهد البحوث وادلراسات الاستشارية جبامعة املكل خادل بأ هبا. 
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  تقدميي حقيبة علمية لضباط ال من العام مبنطقة عسري، مدير رشطة منطقة عسري؛ لقاء سعادة درع من

 بعنوان: الضبطية اجلنائية يف ضوء نظام الإجراءات اجلزائية.

 ثانياً: خطابات الشكر والتقدير:
خطاب شكر وتقدير من وزارة ادلفاع؛ لقاء تدرييس عدد من ادلورات ال منية للضباط وال فراد يف  •

(، املنعقدة ابلقاعدة اجلوية مبحافظة مخيس مش يط، للعام  17امعيني رمق )الرشطة اجلوية بدورة تأ هيل اجل

 هـ.1429

جناح موقع  • سهايم يف اإ خطاب شكر وتقدير من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء اإ

 هـ.1431ومنتدى هيئة التحقيق والادعاء العام. عام 

الإداري هبيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء خطاب شكر وتقدير من سعادة مدير عام التطوير  •

 هـ.1433تدرييس مبعهد العلوم الرشطة مبدينة تدريب ال من العام مبنطقة الرايض. عام 

خطاب شكر وتقدير من سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام مبنطقة عسري؛ لقاء حصويل  •

 هـ.1431عىل جائزة العمل املمزي للعام 

ر وتقدير من فضيةل معيد لكية الرشيعة وأ صول ادلين جبامعة املكل خادل بأ هبا؛ لقاء اجلهود خطاب شك •

 اليت بذلهتا لإجناح الزايرة الطالبية لفرع الهيئة مبنطقة عسري.

خطاب شكر وتقدير من سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام مبنطقة عسري؛ لقاء هجودي  •

خالء طريف منه ونديب للعمل ابملقر يف فرع الهيئة مبنطقة ع  سري منذ التحايق ابلعمل فيه وحىت اترخي اإ

 الرئيس للهيئة.

خطاب شكر وتقدير من سعادة مدير معهد العلوم الرشطية؛ لقاء تدرييس مبعهد العلوم الرشطة مبدينة  •

 هـ.1432/1434تدريب ال من العام مبنطقة الرايض. للعامني التدريبيني 

جناح ندوة " خطاب شكر و  • سهايم يف اإ تقدير من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء اإ

دور ومسؤولية هجات الادعاء العام وأ هجزة القضاء يف جمال ماكحفة غسل ال موال ومتويل الإرهاب" . عام 

 هـ.1433

سهايم يف  • جناح الاجامتع خطاب شكر وتقدير من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء اإ اإ

اخلامس ل حصاب السعادة مساعدي النواب العموم واملدعني العامني ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء 

هـ، والاجامتع السادس ل حصاب املعايل النواب العموم 29/11/1433-28العام املنعقد خالل الفرتة 

 هـ.27/12/1433-26الل الفرتة واملدعني العامني ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام املنعقد خ
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جناح ورشة  • سهايم يف اإ خطاب شكر وتقدير من سعادة رئيس دائرة الادعاء العام برئاسة الهيئة؛ لقاء اإ

معل رؤساء الادعاء العام بفروع الهيئة وبعض احملافظات التابعة لها املنعقدة مبنطقة املدينة املنورة خالل 

 هـ.18/1/1433-16الفرتة 

جناح ورشة معل خطاب شكر  • سهايم يف اإ وتقدير من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لقاء اإ

-25رؤساء الادعاء العام بفروع الهيئة وبعض احملافظات التابعة لها املنعقدة ابملنطقة الرشقية خالل الفرتة 

 هـ.27/1/1434

جناح ورشة معل خطاب شكر وتقدير من معايل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ ل • سهايم يف اإ قاء اإ

-19رؤساء الادعاء العام بفروع الهيئة وبعض احملافظات التابعة لها املنعقدة مبنطقة جازان خالل الفرتة 

 هـ.21/2/1435

خطاب شكر وتقدير من امجلعية العلمية السعودية لدلراسات الطبّية الفقهية جبامعة الإمام محمد بن  •

 ة. اركيت بورقة معل يف مؤمتر القرائن الطبّية املعارصة وأ اثرها الفقهيسعود الإسالميّة؛ لقاء مش

س للتدريب والتطوير؛ خطاب شكر وتقدير من  • م يت اإ ملتقى حقوقيات  لقاء مشاركيت بورقة معل يفاإ

 وع/ قضااي الاعتداء عىل ال طفال.يف موض

قيبة علمية لضباط ال من سعادة مدير رشطة منطقة عسري؛ لقاء تقدميي ح  خطاب شكر وتقدير من •

 العام مبنطقة عسري، بعنوان: الضبطية اجلنائية يف ضوء نظام الإجراءات اجلزائية. 

سعادة مدير مركز كفاءات ال عامل للتدريب والاستشارات؛ لقاء مشاركيت  خطاب شكر وتقدير من •

 يف ورشة معل بعنوان/ حتليل الاحتياجات التدريبية.

     

 ،،، وهللا ويل التوفيق

 


