
 

 نبذة تعريفية

في مجال تدريس والمحاضرات وتقديم ندوات قرابة عشر عملت ، والجودة شخص ذو خبرة عملية واسعة في مجال القانون والإدارة

 ا  سنوات وكيل ثلاثمدة سنوات في موضوعات منها التجاري والاداري واستخدام التقنية في الاعمال وتدريب الطلاب.  كذلك امضيت 

دورة تدريب المدربين حاصل على شهادة  . ها يمي لبرامجادالأقسام في مسيرة الاعتماد الاكمشاركا  كلية الاعمال للتطوير والجودة ل

TOT  وشرفت بتدريب  م ،٢٠٢٠منذ عام بوزارة العدل  مدرب معتمد بالمركز العدلي حاليا  ، منهجية تطوير الاحتياجات التدريبيةو دورة

الى  من خلال التدريب  فاهد، م٢٠٢٠و  ٢٠١٩لعام   منافسة التحكيم التجاري الطلابية برعاية المركز السعودي للتحكيم.طلاب وطالبات 

بشكل متميز  عملهمهام أداء في إليها  جالتي يحتاالحديثة رف والأفكار االمهارات والمعبيده وتزو  المشارك/صقل شخصية المتدرب

  .بمنظمتهوالرقي  ص قادر على تعليم زملائهمتمخ يرخبوجعله في المستقبل 
 

 

 ابها –جامعة الملك خالد   

 قسم القانون -كلية الاعمال   

  966553377442+ 

   +966172418280 
mjalshehri@kku.edu.sa   

dr.moh.j.alrayie@gmail.com   

 د. محمد جاســر الرياعــــي

  (أستاذ القانون التجاري المساعد ) 

  الـمـــنازعاتتسوية  

 تحكيم( -وساطة  -)تفاوض 

 

 الخبرات الوظيفية و القانونية

 ٢٠٢٢ .حتى الان كلية الاعمال، قسم القانون -بجامعة الملك خالد أستاذ مساعد 

 ٢٠٢٢-٢٠ .الجودةكلية الاعمال للتطوير و وكيل 

 ٢٠٢١ .وزارة العدل حتى الان –مدرب معتمد بالمركز العدلي 

 ٢٠٢٢ -١٩ .للتحكيم السعودي المركزبرعاية  – الطلابية التجاري التحكيم منافسةمدرب ومشرف على 

 ٢٠١٩ كلية الاعمال، قسم القانون. -أستاذ مساعد بجامعة الملك خالد 

 ٢٠٠٩ كلية الاعمال، قسم القانون.   -محاضر بجامعة الملك خالد 

 الشهادات العلمية

 Wake Forest Universityجامعة ويك فورست  -دكتوراه قانون  تقدير ممتاز امريكا

بالطرق السلمية )تفاوض، وساطة، تخصص دقيق، تسوية المنازعات التجارية 

 تحكيم(

٢٠١٩ 

   Wake Forest University جامعة ويك فورست -ماجستير قانون        دير ممتاز     تق امريكا

 المفاوضات التجارية     تخصص دقيق

٢٠١٤ 

 ٢٠٠٨    عبد العزيزكلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك  -ماجستير قانون           تقدير جيد جداً  السعودية

بكالوريوس تخصص قانون كلية الاقتصاد والإدارة/ جامعة الملك عبد العزيز                تقدير جيد جداً   السعودية

            تقدير جيد جداً  

٢٠٠٢ 

تقدير جيد جداً  السعودية

مع مرتبة 

الشرف 

 .الثانية

 ٢٠٠٠ دبلوم محاسبة من الكلية التقنية                                                                 
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  -الــــدورات والمـــؤتـــمــــرات:

 ٢٠٢٢ دورة القيادة بالبيانات لمدة يومين  الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد .

لمدة يوم واحد  الإدارة العامة لتقنية    (Agileالتحول الرقمي باستخدام الاجايل )إدارة المشاريع دورة 

 المعلومات بجامعة الملك خالد .

٢٠٢٢ 

 ٢٠٢٢ دورة القيادة الرقمية لمدة يوم واحد الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد .

المملكة العربية السعودية لإطلاق حدث  في (ICC-YAAF) (ADR) منتدى التحكيم وبدائل حل النزاعاتحضور 

 .امعة الاعمال والتكنولوجيابج   "التحكيم الدولي وأهميته في المملكة" :بعنوان

٢٠٢٢ 

   Academic Leadership Coachingحضور برنامج كوتشنج القيادة الاكاديمية 

 مع اتحاد المدربين العرب عمادة الموارد البشرية بالتعاون – ) كاريزما القائد(

٢٠٢٢ 

عمادة الموارد البشرية بالتعاون مع مركز الجودة والاعتماد  – اجتياز دورة )تدريب الــمدربين(م   ٢٠٢٢

 لتدريب

٢٠٢٢ 

"، كلية الحقوق جامعة المعاصرة القانونية التحديات أحد الحديثة التكنولوجيا" الدولي العلمي المؤتمر شهادة

 مارس. ٩الشارقة، في 

٢٠٢١ 

 ٢٠٢١ فبراير. ٢١، في للتدريب الهداية مركزحضور دورة التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، 

أيام برعاية عمادة الموارد البشرية  ٣مدة  حضور دورة "الهوية الاكاديمية والمهنية للمهارات الاستشارية"

 بجامعة الملك خالد.

٢٠٢١ 

 ٢٠٢١ أيام برعاية عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك خالد. ٣ حضور دورة "تقييم إدارة المخاطر"

برعاية مكتب  "2030 المملكة رؤية ضوء في للجامعات الاستراتيجي التخطيط محاضرة حضور محاضرة "

 .للاستشارات غلوبال سيرتي الاتقان منار

٢٠٢١ 

مركز مصالحة بالتعاون  –وزارة العدل  "ةحضور "الدورة الأساسية والمتقدمة في علم المصالحة والوساط

 الخبر. -ببريطانيا  Strathclydeمع جامعة 

٢٠٢٠ 

 ٢٠٢٠ مركز المصالحة. –حضور دورة "فن صياغة وثيقة الصلح" وزارة العدل 

 ٢٠٢٠ مركز المصالحة. –وزارة العدل  حضور دورة "التدريب التطبيقي على منصة تراضي"

اعداد شركة تميزي لتدريب  –منهجية تطوير الاحتياجات التدريبية" لمدة ثلاثة أيام  " ورشة عملحضور 

 جدة. -والاستشارات 

٢٠١٩ 

اعداد مركز ملتقى الخبرات  –ساعة تدريبية  ١٥دورة" الاستثمار في البحث العلمي" لمدة ثلاثة أيام حضور 

    للتدريب. 

٢٠١٩ 

منطقة الشرق  السعودي للتحكيم التجاري بعنوان " تطور التحكيم فيحضور المؤتمر الدولي الثاني للمركز 

 الرياض -الأوسط وشمال إفريقيا: الواقع والطموح "   

٢٠٢١ 

ساعة تدريبية، )دورة استخدام التقنية في  ٢٥اجتياز البرنامج التدريبي الخاص بأعضاء هيئة التدريس الجدد 

دورة مخرجات  -دورة أساليب التقويم وفق مخرجات التعلم  -الحديثة دورة استراتيجيات التدريس  -التدريس

 التعلم " البناء والصياغة".

٢٠١٩ 

 ٢٠١٩ اجتياز دورة الجودة والاعتماد الأكاديمي، البرنامج التدريبي المكثف لأعضاد هيئة التدريس.    

 ٢٠١٨ التعليم. الاكاديمية في وزارةورشة عمل تطويرية "القيادة الاكاديمية" من اعداد مركز القيادة حضور 

 ٢٠١٧ اجتياز دورة الوسطاء، رابطة فض النزعات عن طريق الوساطة بولاية كارولاينا الشمالية.



ندوة الجوانب الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء بناء ممارسة التحكيم، نقابة المحامين الأمريكيين )عبر 

 .الإنترنت(

٢٠١٧ 

عبر الإنترنت: ما تحتاج إلى معرفته الآن"، أعداد نقابة المحامين الأمريكية قسم تسوية ندوة حل النزاعات 

 .المنازعات، )عبر الإنترنت(

٢٠١٦ 

 ٢٠١٥ شارلوت، )عبر الإنترنت(. –برنامج الأمن السيبراني، جامعة ويك فورست 

 ٢٠١٠ أكاديمي.   دورة اللغة الانجليزية لمدة عام بمعـهد جامعة تورنتو اجتياز البرنامج ال

 

 -: وخدمة المجتمعالمشاركات العلمية 

الواقع والتطلعات بغرفة ابها تحت عنوان " مستقبل التحكيم التحكيم  مشاركة بورقة عليمة بملتقى

  الالكتروني "

٢٠٢١ 

 بعنوان " التحكيم الالكتروني"  "الغرفة التجارية  –ير ـمشاركة بورقة عليمة بملتقى التحكيم الأول بعس

  تحت عنوان "  "2019 -الغرفة التجارية –رئيس الجلسة الاولى بملتقى التحكيم الأول بعسير 

 تعزيز مفهوم التحكيم في الأوساط التجارية "     

٢٠١٩ 

 ٢٠١٩ .Abha Investment Forumم  ٢٠١٢اللجنة التنظيمية لمنتدى ابها الاستثماري لعام بعـضو 

 ٢٠٠٧-٠٦ .كلية الاقتصاد والإدارة باللجنة الاستشارية الطلابية  ممثل طلاب وطالبات الدراسات العليا،

 ٢٠٠٢-١٠ .أمين عام نادي الأنظمة بقسم القانون كلية الاقتصاد والإدارة

 

 -الدورات المقدمة و وورش العمل : 

مقدمة لمنسوبي المستشفى العسكري  –تقديم دورة "نظام العمل " بالتعاون مع مركز الوطني للتدريب 

 بالجنوب.

٢٠٢٢ 

 ٢٠٢٢ مقدمة لمنسوبي وزارة الصحة بالقطاع الجنوبي. –تقديم دورة "التحقيق الإداري "بالتعاون مع معهد أنفوي 

 وزارةب العدلي التدريبالبحث العلمي( بالتعاون مع مركز  -التفاوض – حـــالصل مهاراتتقديم دورات ) 

 .العدل

٢٠٢٢ -٢١ 

 العسكرية الإدارة ومدرسة مركز – السعـودية الملكية البرية بالقواتتقديم دورة "الجودة الشاملة "م   ٢٠١٩

 .الجنوبي القطاع

٢٠١٩ 

نقابة المحامين الأمريكيين في اعداد مهارات المفاوضة القانونية، حول تدريب عملي وورشة عمل مشارك ب

 معهد التفاوض، واشنطن.       - حل   النزاعات

٢٠١٦ 

 

 -المشـــــاركات الأكـاديمـــية والعملية: 

 ٢٠٢١-١٩ الطالب بجامعك الملك خالد . صندوق استثمارات لجنةضو ـع

مشروع الدراسات القانونية وبناء الممكنات النظامية" كمختص  "مل ـورشة عـضو عن جامعة الملك خالد بـع

 .الرياض –بمسائل الحوكمة، وزارة التعليم 

٢٠٢١ 

 ٢٠١٩ .كلية الاعمال -رئيس لجنة المؤتمرات والمتابعة الدولية بقسم القانون 

 ٢٠١٩ .كلية الاعمال -رئيس لجنة التطوير والجودة بقسم القانون 



 ٢٠١٩ .كلية الاعمال -الأكاديمي بقسم القانون عـضو لجنة الارشاد  

 ٢٠١٩ .كلية الاعمال -عـضو لجنة الخطط والمناهج بقسم القانون  

 ٢٠١٢ كلية العلوم والمالية. -عضو اللجنة الاعلامية والثقافية بقسم العلوم الادارية  

 ٢٠١٢ .والمليةعضو لجــنة اعداد خـطة قسم القانون ومتابعتها بكلية العلوم الادارية  

 ٢٠١٢ كلية العلـوم الادارية والمالية. -رئيس لجنة رابطة الخريجين بقسم العلوم الادارية والمالية  

 ٢٠٠٩ عـضو غير متفرغ بلجنة كلية العلوم الإدارية والمالية للتعليم الالكتروني. 

 ٢٠٠٩ المشرف العام.عضو بلجنة التنسيق للمؤتمر العالمي الأول للحوكمة الشركات ، مساعد  

نشر مقالات قانونية حول منظمة التجارة العالمية، بموقع المملكة ومنظمة التجارة العالمية الالكتروني  

  www.saudiawto.comعلى الرابط 

٢٠٠٧ 

 

 


