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 سرية ذاتية سلتصرة 
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  الرايض – القانون مبعهد االدارة العامة أستاذ

   0000055000+   0050005350الجوال : 

malmagsodi@yahoo.co.uk االيميل :     

 

انونية وإدارية عضو ىيئة تدريس يف رلال القانون العام وحقوق االنسان والقانون الدويل مبعهد اإلدارة العامة ويتمتع ابلعديد من اخلربات يف رلاالت ق
                                                                                                                                                                                                                        . واستشارية وتدريبية وحبثية

اإلدارة العامة والذي يعترب الذراع البحثي للدراسات دلعهد اإلدارة العامة. ا يف مركز البحوث والدراسات مبعهد يعمل الدكتور دمحم ادلقصودي حالي
ولديو عدد من اخلربات يف اجملاالت القانونية واالستشارية والتدريبية والبحثية التطبيقية اليت  ,القانون  ابإلضافة لكونو عضو ىيئة التدريب يف قطاع
والقطاع اخلاص سواء للقيادات  يف تدريب وتطوير موظفي الدولة يف معهد اإلدارة العامة حاليا , تركزتاكتسبها خالل عملو السابق يف النيابة العامة و 

يف ختصصات القانون العام واجلنائي وحقوق االنسان. كما شارك يف أعمال استشارية لعدد من ادلؤسسات واجلهات  االدارية أو عامة ادلوظفني
يثة . كما عمل د.ادلقصودي رئيسا لعدد من كدراسة نوعية حد  استشارة حتديد االوصاف الوظيفية واجلدارات احلكومية واخلاصة وللمعهد فيما خيص

                                                                                                        . الفروع والدوائر خالل عملو يف النيابة العامة

 ادلؤىالت العلمية :

  . حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ادلؤسس ادللك عبدالعزيز يف ختصص القانون بتقدير شلتاز مع مرتبة الشرف االوىل

. س ادللك عبدالعزيز يف ختصص القانون بتقدير شلتاز مع مرتبة الشرف االولحاصل على درجة ادلاجستري من جامعة ادلؤس  

. الدبلوم العايل فوق اجلامعي دلدة سنتني اخلاص هبيئة التحقيق واالدعاء العام من معهد اإلدارة العامة ابلرايض بتقدير شلتاز  

م بتقدير شلتاز 2102ادلملكة ادلتحدة عام –اسكتلندا –جامعة أبردين -ية حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية واإلنسان –يف فلسفة القانون  دكتوراه  

. م بتقدير شلتاز 2112حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة األزىر مبصر يف فلسفة القانون عام   



2 
 

ل سًتدام هبولندا, حو حدة وجامعة امشهادة )البوست دكتوراه (االستاذية يف القانون والعالقات الدولية حبث مشًتك بني جامعة ابردين ابدلملكة ادلت
.                                                                           األمن ابحملكمة اجلنائية لدولية وااللتباس القانوين ابلسياسي سعالقة رلل  

دخلو فسيح أهللا تعاىل و رمحة  –مري انيف بن عبدالعزيز ويل العهد وزير الداخلية ألمر صاحب السمو ادللكي اأب يف بريطانيا بعثي لدراسة الدكتوراهمت 
ومنظمات الفكر  القانونية دلكافحة جرمية االرىاب العلمية ةاالسًتاتيجيعن  الكرمي دراسة مت تقدميها لسموهبعد وعلى حسابو اخلاص  –اجلنان 

.                                                                                                        . وكيفية عمل قانون داخلي ذلا  ادلنحرف داخليا  

 اخلربات العملية وادلشاركات العلمية :

اعام 21عودية دلدة تزيد عن عضو قضائي ابلنيابة العامة ابدلملكة العربية الس  

وعسري . رئيس ومؤسس لعدد من دوائر النيابة العامة يف مدن الرايض وجدة وجازان  

 عدد من الدراسات البحثية وادلشاركة يف ادلؤدترات العلمية داخليا وخارجيا

. خربة يف إعداد وصياغة األنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية  

  للقيادات االدارية وادلوظفني العاملني يف القطاع العام واخلاص . خربة يف بناء القدرات القانونية من خالل التأىيل والتدريب القانوين

  . وقضااي اخلالفات القبلية واالسرية خربة يف التعامل القانوين مع ادلخالفات وادلنازعات والقضااي ادلالية والتجارية واجلنائية

        ئية الداخلية والدولية .واجلنا ةيوادلدن ةالتجاريت اجملاال يف والصلح  والتسوايت الودية خربة يف فض ادلنازعات عن طريق التحكيم احمللي والدويل

ادلتعاونة معها إلبراز حقوق اإلنسان يف اإلسالم  وادلعاىد واجلهات العلمية واالمريكية واالوربية  من احملاضرات يف اجلامعات الربيطانية إلقاء عدد
     .  ابدلملكة العربية السعودية البكالوريوس والدراسات العليا وازالة اللبس احلاصل حول النظرة ذلذه احلقوق وادلملكة العربية السعودية لطالب

السعودية وبني شركة أبناء دمحم القحطاين حول عقود   ية حتكيم بني شركة أرامكوالتحكيم يف العديد من ادلنازعات العقدية وغري العقدية, واخرىا قض
                                                                                                                                       نفطية حبقل شيبة.    

 عضوية اللجان وادلؤدترات وادلؤلفات العلمية  :

. عضو سلتار يف قائمة احملكمني بوزارة العدل ابدلملكة العربية السعودية  

  . واحملاماة العربية والدولية ادلتخصصة  الدولية, وعدد من منظمات حقوق االنسانعضو مجعية ادلدعني العامني

  .ىولندا  –ومنها زلكمة اجلناايت الدولية وزلكمة العدل الدولية بالىاي  يف بعض منظمات حقوق االنسان الدولية كخبري دويل بمراق عضو

                            . وفساد مايل  يف قضااي جنائية وجتارية ومالية وإدارية الوديةواالصالح والتسوية  مشارك يف عدد كبري من جلان التحقيق
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                          واخلاصة . مشارك يف وضع وصياغة وإعداد عدد من القوانني واللوائح يف الدوائر احلكومية 

                                                   .  زلكم معتمد لدى عدد من مراكز التحكيم العربية واألوربية  

واجلامعية واعتمد بعضها كمنهج دراسي واستند ذلا   عدد من ادلؤلفات العلمية يف رلال التخصص والقانون عموما موجودة يف ادلكتبات العلمية
 ادلملكة وخارجها ومنها يف الغرب, ومنها كتاب الشروط ادلوضوعية واالجرائية لتنفيذ احكام جع يف عدد من الرسائل والكتب العلمية يفكمرا

                                                            .  التحكيم ابدلملكة العربية السعودية

                           .  علميا عدد كبري من االوراق العلمية ادلخصصة يف مؤدترات علمية ورلالت زلكمة

. السعودية دراسات علمية متخصصة يف رلال االمن الفكري لدى الناشئة يف ادلملكة العربية  

  الربيطانية.وبعض ادلشاركات يف الصحف  – وسبق والرايض عكاظ والوطن واالقتصادية–كاتب يف عدد من الصحف احمللية السعودية 

 اخلربات العملية يف ادلملكة ادلتحدة :

 رائسة األندية وادلدارس السعودية ابدلملكة ادلتحدة لعدة دورات

22و  22مدير مدرسة مدينة دندي للدورتني   

. كذلكالسعودية   ووكيل للمدرسة 22و  22رئيس النادي السعودي مبدينة أبردين للدورتني   

. م 2112  مسئول ومنظم أول يوم سعودي يقام يف مدينة أبردين عام  

.م  2102م و  2100 رئيس اندي احتاد الطالب الدوليني جبامعات اسكتلندا ابدلملكة ادلتحدة لعامي  

.وىي مستمرة حىت اتريخ اليوم  م 2112مؤسس اجلمعية السعودية جبامعة أبردين عام   

وداي قبل  وحلهاالربيطانية لدى اجلهات  ومساعدهتم جتاه ما يواجههم من مشاكل قانونية وعموم بريطانيا مستشار قانوين للزمالء يف مدينة أبردين
                                                                                                                                    للمحاكم.وصوذلا 

ابلتعاون مع الدورة  م  2112نسختو الثانية عام ادلتحدة ب ادلسامهة يف صياغة وإصدار النظام األساسي ألندية ومدارس الطالب السعوديني ابدلملكة
.لرائسة االندية وادلدارس يف بريطانيا  22  

 م وذلك لتنفيذ عدة اتفاقيات 2112عام  سعادة أ.د غازي مكي   ترتيب واستقبال أول زايرة دللحق ققايف دلدينة أبردينشارك يفالفريق ادلرئيس 
                                               .وهللا ويل التوفيق  . وكانت الدعوة من قبل رائسة النادي  مع اجلامعة فيما يعود دلصلحة الطالبعلمية 

                                                                              

                                           


