قائمة باإلنتاج العلمي والمؤلفات
 فواعد اإلثبات يف النظام القانوين السعودي والقانون املقارن (اإلثبات التقليدي  -اإلثباتااللكرتوين) باالشرتاك مع الدكتورة /إميان مأمون أمحد سليمان ،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل،
دار اإلجادة للنشر ،الرياض 1439ه 2018 -م.
 أحكام االلتزام يف ضوء أحكام الفقه اإلسالمي ،والنظام القانوين السعودي ،وبعض القواننياملدنية العربية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،دار اإلجادة للنشر ،الرياض 1439ه -
2018م.
 الوجيز يف نظام املرافعات الشرعية السعودي ،الطبعة األوىل ،دار اإلجادة للنشر ،الرياض1438ه 2017 -م.
 الوجيز يف القانون الدويل اخلاص السعودي ،الطبعة األوىل ،دار اإلجادة للنشر ،الرياض1438/1437هــ.
 عضو فريق إعداد دراسة املنظومة التشريعية ذات العالقة بالتنمية االقتصادية يف اململكةالعربية السعودية (دراسة قدمت ملنتدى الرياض االقتصادي عام 2017م).
 الوجيز يف تاريخ القانون ،الطبعة األوىل ،مكتبة العامل العريب ،الرياض 1437ه ـ 2016 -م. اجلهود احلكومية املبذولة يف التوجهات االستثمارية لدعم وتطوير قطاع السياحة يف اململكةالعربية السعودية (مع اإلشارة إىل دور التشريع يف هتيئة بيئة االستثمار السياحي) ،حبث
منشور يف جملة البحوث التجارية املعاصرة -كلية التجارة جامعة سوهاج  -العدد الثاين -
اجمللد التاسع والعشرون – ديسمرب 2015م.
 مبادئ البحث والتدريب القانوين ،باالشرتاك مع الزمالء :د .مفلح القحطاين ،د .أمحدلطفي السيد مرعي ،د .عبد الرزاق جنيب ،الطبعة األوىل ،الرياض 1436هـ ـ– 2015م
 عضو فريق إعداد دراسة االستثمار السياحي يف اململكة العربية السعودية (دراسة قدمتملدينة امللك عبد العزيز عام 2015م).
 عضو فريق إعداد دراسة اآلثار البيئة للسياحة يف اململكة العربية السعودية (دراسة قدمتملدينة امللك عبد العزيز عام 2014م).
 -إعداد مقرر ملادة البيئة القانونية لعأعما ( 210أدا) لطالب كلية إدارة األعما .

 املستحدث يف نظام املرافعات الشرعية السعودي اجلديد ،ورقة عمل مت تقدميها وإلقائها علىطالب وطالبات كلية احلقوق والعلوم السياسية يف العام اجلامعي 1435/1434هـ؛ يف إطار
فعاليات وحدة اإلرشاد الطاليب.
 حماضرات يف القانون الدويل اخلاص السعودي؛ سلسلة حماضرات ألقيت على طالب برنامجالقانون يف كلية احلقوق جامعة امللك سعود؛ يف أعوام 1436 -1435-1434-1433هـ.
 حماضرات يف القانون املقارن؛ سلسلة حماضرات ألقيت على طالب برنامج القانون يف كليةاحلقوق جامعة امللك سعود؛ يف أعوام 1435-1434-1433هـ.
 عضو فريق إعداد دراسة البطالة؛ األسباب واآلثار وتقييم السياسات احلالية وآلياتالعالج...؛ (دراسة حالة على اململكة العربية السعودية) دراسة مقدمة جلامعة امللك سعود
(األحباث الوطنية)؛ اجمللة العربية لإلدارة "منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية؛ جامعة
الدو العربية"؛ إصدار خاص حمكم "( "2012فريق عمل).
 شرح نظام التأمينات االجتماعية يف اململكة العربية السعودية باالشرتاك مع زميل (مت إجنازهوحتت الطبع).
 دور التشريع يف حتفيز وتعزيز جودة التعليم العايل ،حبث مقدم للمؤمتر العريب الدويل لضمانجودة التعليم العايل ،جامعة الزرقاء -األردن ،الدورة األوىل ،مايو 2011م.
 أحكام تشغيل النساء يف نظام العمل السعودي ،جملة احملامني العرب ،العدد الثاين ،السنةاألويل ،صفر1430هـ  -فرباير 2009م.
 األخطاء املوجبة لفصل العامل يف نظام العمل السعودي ،جملة احملامني العرب ،العددالثالث ،السنة األويل ،ربيع األو 1430هـ -مارس2009م.
 الوجيز يف فلسفة وتاريخ القانون املصري ،عامر للطباعة والنشر ،املنصورة  2003م. الوجيز يف التشريعات االجتماعية (اجلزء األو النظرية العامة للتأمينات االجتماعية) ،عامرللطباعة والنشر ،املنصورة 2002م.
 الوجيز يف املدخل للعلوم القانونية ،عامر للطباعة والنشر ،املنصورة ،عام 2001م. -الوجيز يف فلسفة القانون املصري ،عامر للطباعة والنشر ،املنصورة ،عام 2000م

 -نظام الوصاية على القصر "دراسة مقارنة" دار النهضة العربية ،القاهرة 1999م.

