
  

651 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

  
 

 

 اجتماعوثائق 
 لجنة جائزة التميز البرلماني العربي

 7402/  ديسمبر –كانون األول / 40الرباط 
 ملفات المرشحين 

 : "الباحث البرلماني: "الرابعةمرشح الفئة 
 السيد حسن العلوي 

 رئيس البحوث القانونية يف جملس النواب يف مملكة البحرين

 





 

hsn_yousuf@yahoo.com 

 

 

mailto:hsn_yousuf@yahoo.com


1 
 

 
 مرشح الفئة الرابعة: الباحث البرلماني*

 حسن يوسف العموي  
 رئيس قسم البحوث القانونية

 مجمس النواب
 مممكة البحرين

 
 ـ الخبرة والتجارب: 1
باحث قانوني بمكتب وزير  (سنتين) المدة التي عمل فييا كباحث قبل االلتحاق بالبرلمان: -

 التربية والتعميم.
 

)تسع سنوات( وقد تدرج في  في األمانة العامة لمبرلمان:المدة التي قضاىا الباحث  -
 رئيس قسم البحوث القانونية. -باحث قانوني أول –الوظائف البحثية: باحث قانوني 

 

 : الدورات التدريبية التي تمقاىا الباحث -
 م.2008قياس أثر التشريعات / معيد البحرين لمتنمية السياسية /  .1
 م.2009تنمية الميارات القانونية لمباحثين القانونيين/ مجمس النواب /  .2
التدريب عمى رأس العمل لمعاممين في المجال القانوني/ مجمس األمة  .3

 م.2009/الكويتي
المصاحبة لمزيارة الرسمية لمبرلمان التونسي القوانين والمشروعات في القانون التونسي  .4

 م.2009ورية التونسية / / مكتب اليندسة والتكوين / الجمي
 .م2010 أساليب البحث العممي / مركز البحرين لمدراسات والبحوث / .5
 2010أسس البحث البرلماني / مجمس النواب /  .6
مجمس  /األدوات التشريعية والرقابية في ظل الدستور والالئحة الداخمية .7

 م.2010النواب/
 م.2011ريع واإلفتاء القانوني/عقود األشغال العامة ذات الطبيعة الدولية / ىيئة التش .8
 م.2012البحث البرلماني / مجمس النواب ومجمس الشورى /  .9
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 م.2014إعداد المستشار القانوني / مجمس النواب /  .10
الميارات الشاممة في إعداد مشاريع القوانين واألعمال البرلمانية / مجمس األمة  .11

 م.2015الكويتي / 
 م.2015أسس الصياغة التشريعية / معيد الدراسات القضائية والقانونية /  .12
اآلليات اإلقميمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان / المؤسسة الوطنية  .13

 م.2016لحقوق اإلنسان / 
إعداد الدليل التشريعي / ويست مينيستر بالشراكة مع البرلمان المغربي / المممكة  .14

 م.2016المغربية 
برنامج تطوير القانون التجاري بالشراكة بين مجمس النواب ووزارة التجارة األمريكية  .15

 م.2017/ واشنطن م2016/ سنغافورة م2015)مدتو سنتين( البحرين 
 

 األعمال المناطة بو في البرلمان ومدى ومالءمتيا: -
 .ُيشارك في اجتماعات المجان البرلمانية ويقدم الدعم القانوني .1
التقارير البحثية القانونية من خالل تحميل البيانات المتوفرة لديو، بعد أن يضع إعداد  .2

 ويصمم خطط التقارير البحثية وأدواتيا.
إعداد أوراق العمل في المجاالت القانونية لموفود البرلمانية التي تشارك الفعاليات  .3

 المحمية والعربية والدولية.
عاممة بالمجمس بخدمات استشارية وبحثية، تزويد أصحاب السعادة النواب والمجان ال .4

 بحسب حاجات المجان والنواب.
 إعداد البحوث القانونية الفقيية. .5
ُيساىم في إعداد البحوث والمسوحات في المجال القانوني التي تيدف إلى قياس  .6

 اتجاىات الرأي العام حول بعض القضايا التي يناقشيا المجمس.
بداء الرأي القانوني بشأنيا وفق أحكام دراسة الموضوعات القانونية التي  .7 تحال إليو وا 

 التشريعات النافذة في المممكة.
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ُيساىم في إعداد خطة واطار عمل الدراسة أو البحث المزمع إجرائو داخميا أو بالتعاون  .8
مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة عمى أحد القوانين السارية، أو أحد مشروعات 

 المعنية. القوانين المعروضة عمى المجان
ُيساىم في إجراء البحوث والدراسات المتعمقة بانعكاسات بعض القوانين السارية عمى  .9

 المجتمع من الناحية القانونية.
 يحضر جمسات مجمس النواب العادية واالستثنائية اذا طمب منو ذلك. .10
ر يساىم في توفير المادة العممية المتعمقة بإصدارات اإلدارة من بحوث ودراسات وتقاري .11

ونشرات في المجاالت التشريعية والقانونية لصفحة اإلدارة عمى الموقع االلكتروني 
 لمجمس النواب عمى شبكة اإلنترنت.

ُيساىم في تعميق الثقافة البرلمانية من خالل المشاركة في تنظيم  الندوات  .12
 والمحاضرات التوعوية. 

في دول مجمس التعاون متابعة تطور التشريعات والقوانين التي تصدر في المممكة و  .13
 الخميجي وفي الدول العربية واألجنبية.

 
 ـ األداء واإلنجاز:2

أعد الباحث : في المجال البرلماني األبحاث التي أعدىا الباحث أو شارك في إعدادىا -
 .بحثًا ودراسة في الموضوعات المعروضة أمام المجان البرلمانية 81من أكثر 

 
 :ونوعيتياممخص عن عدد البحوث المقدمة  -

 واألمة والوطني الشورى لمجالس العامين األمناء اجتماع نظام تعديل اقتراح بشأن ورقة .1
 .العربية الخميج لدول التعاون مجمس بدول والنواب

 مممكة في البيئة وتنمية لحماية صندوق إنشاء بشأن بقانون االقتراح حول دراسة .2
 .البحرين

 من( 25) المادة من( أ) الفقرة تعديل بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .3
 .العمل سوق تنظيم بشأن م2006 لسنة( 19) رقم القانون
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 ضوء في القانونية الناحية من توبمي خميج في التموث مشكمة حول موجزة دراسة .4
 .البحرين مممكة عمييا صادقت التي واالتفاقيات التشريعات

 الطبية. لألبحاث الممكي المعيد إنشاء بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .5
 الثقافي. التنوع حماية قرار مشروع تنفيذ إمكانية دراسة بشأن دراسة .6
 البيئة. بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .7
 األىمي. القطاع في العمل بقانون المشروع دراسة بشأن .8
 واالستشارات التوجيو مكاتب إنشاء بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .9

 األسرية.
 في العربية المغة استعمال وجوب بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .10

 المممكة. في والالفتات المكاتبات
( 1) رقم بقانون المرسوم أحكام بعض بتعديل قانون مشروع مواد بين مقارنة دراسة .11

 تعديميا. المراد بقانون المرسوم ومواد والماء الكيرباء شأن في م1996 لسنة
 والمواد المنافذ لموظفي عالوة منح بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .12

 المدنية. الخدمة قانون في بالعالوات المتعمقة
 الدخل ذوي رعاية بطاقة إصدار بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .13

 المحدود.
 المتعثرين المواطنين أوضاع لمعالجة صندوق إنشاء بشأن بقانون االقتراح بشأن دراسة .14

 االستثمار. وشركات البنوك تجاه ومقسطة استيالكية قروض سداد في
 الدم أمراض وعالج أبحاث مركز إنشاء بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .15

 الوراثية.
 المحدود. الدخل ذات األسر دعم بشأن بقانون المشروع مواد حول مقارنة دراسة .16
 وأثرىا العالمية المالية األزمة احتواء في البرلمانات دور حول قرار مشروع بشأن .17

 البرلمانات دور حول قرار والنامية ومشروع المتقدمة الدول من كل عمى االقتصادي
 عمى والدولية والمالية االقتصادية لألزمة والسياسية االجتماعية اآلثار من التخفيف في

 فريقيا.أ في والسيما العالمي المجتمع في ضعفاً  األكثر القطاعات
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 ديوان بتعديل بقانون المشروع في الموجودة اإلدارية الرقابية الوظائف بشأن دراسة .18
 اإلدارية. الرقابة ديوان إنشاء بشأن بقانون والمشروع المالية، الرقابة

 إنشاء بشأن بقانون االقتراح بخصوص التجربة ذات الدول في المماثمة لمقوانين دراسة .19
  الفقر. لمكافحة الوطنية الييئة

 بعض بتعديل بقانون االقتراح بخصوص التجربة ذات الدول في المماثمة لمقوانين دراسة .20
 تعديل) السياسية الحقوق مباشرة بشأن م2002 لسنة( 14) رقم بقانون المرسوم أحكام
 .(االنتخابية الدوائر

 بعض بتعديل بقانون االقتراح بخصوص التجربة ذات الدول في المماثمة لمقوانين دراسة .21
 والتجارية. المدنية المرافعات قانون أحكام

 البحرين مممكة بين العامة األموال لحماية المنظمة القوانين بشأن مقارنة دراسة .22
 الكويت. ودولة العربية مصر وجميورية

 القوانين. دستورية في المباشر الطعن لألفراد تجيز التي الدساتير حول دراسة .23
 والخاصة. العامة الدولة أمالك بشأن قانون مشروع نص بين مقارنةقانونية  دراسة .24
 الجية تحديد بخصوص التجربة ذات الدول في المماثمة القوانين بين مقارنة دراسة .25

 القوانين. تفسير في االختصاص صاحبة
 مشروع بخصوص( تونس – ليبيا – مصر) في المماثمة القوانين بين مقارنة دراسة .26

 اإلدارية. الرقابة ديوان بإنشاء قانون
 السمطة قانون تعديل بشأن بقانون المشروع وبين األصمي النص بين مقارنة دراسة .27

 لسنة( 42) رقم بقانون بالمرسوم الصادر( مكرراً  34 ،69 ،22: المواد) القضائية
 .م2002

 تعديل بشأن بقانون االقتراح وبين السياسية الحقوق مباشرة قانون بين مقارنة دراسة .28
 .(المغربية المممكة – المبنانية الجميورية) من كل وبين السياسية الحقوق مباشرة قانون

 المرسوم أحكام بعض بتعديل بقانون المشروع ونص األصمي النص بين مقارنة دراسة .29
 الشورى. لمجمس الداخمية الالئحة بشأن م2002 لسنة( 55) رقم بقانون

 المدنية المواد في اإلثبات قانون أحكام بعض بتعديل القانون لمشروع مقارنة دراسة .30
 .م1996 لسنة( 14) رقم بقانون بالمرسوم الصادر والتجارية
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 السمطة قانون تعديل بشأن بقانون والمشروعين األصمي النص بين مقارنة دراسة .31
 السمطة قانون وبينم 2002 لسنة( 42) رقم بقانون بالمرسوم الصادر القضائية
 .(قطر دولة – الياشمية األردنية المممكة – عمان سمطنة) من كل في القضائية

 الصادر المدنية الخدمة ديوان قانون أحكام بعض بتعديل لمشروع مقارنة دراسة .32
   .م2006 لسنة( 35) رقم بالقانون

 .دراسة حول مشروع قانون بإنشاء ىيئة مكافحة الفساد .33
( 54دراسة مقارنة بين نص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) .34

بشأن الالئحة الداخمية لمجمس النواب وبين القوانين المماثمة في الدول  م2002لسنة 
 .ذات التجربة 

دراسة مقارنة بين نص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر  .35
ن المماثمة في مع النص األصمي وبين القواني م2001( لسنة 19بالمرسوم بقانون رقم )

  .الدول ذات التجربة
دراسة مقارنة بين االختصاصات الواردة في مشروع القانون بإنشاء ىيئة عميا لمتخطيط  .36

 .تصاصات مجمس التنمية االقتصاديةوبين اخ
( 55بقانون رقم ) دراسة مقارنة بين نص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم .37

ن المماثمة في الدول بشأن الالئحة الداخمية لمجمس الشورى وبين القوانيم 2002لسنة 
  .ذات التجربة

( لسنة 8دراسة مقارنة بين المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) .38
بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز وبين القوانين المماثمة في  م1989

 .الدول ذات التجربة
بإصدار قانون الخدمة  م2010( لسنة 48بين المرسوم بقانون رقم ) بحث مقارن .39

 .بإصدار قانون الخدمة المدنية م2006( لسنة 35ون رقم )المدنية وبين القان
بتعديل بعض  م2010( لسنة 34دراسة مقارنة بين كل من: المرسوم بقانون رقم ) .40

 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية م2006( لسنة 60أحكام القانون رقم )
المشروع و  لقانونيةبشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون ا م2006( لسنة 60القانون رقم )و 
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بشأن إعادة تنظيم م 2006( لسنة 60بقانون ببشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )
 دائرة الشئون القانونية.

دراسة مقارنة بين توصيات المجنة بخصوص المشروع بقانون بتعديل قانون السمطة  .41
نون م بتعديل بعض أحكام قا2010( لسنة 35القضائية وبين المرسوم بقانون رقم )

 .م2002( لسنة 42السمطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
دراسة مقارنة لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية  .42

مع إبداء المالحظات م، 1996( لسنة 14مرسوم بقانون رقم )والتجارية الصادر بال
 .القانونية

دراسة مقارنة بين النص األصمي وبين المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  .43
بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز مع  م1989( لسنة 8بقانون رقم )

 .إدراج رأي الحكومة وىيئة الفتوى والتشريع
دارية وبين دراسة مقارنة بين المرسوم بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية واإل .44

 .المشروع بقانون بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية
 .دراسة مقارنة بين النص األصمي وبين مشروع بتعديل بعض مواد الدستور .45
( 27( من المرسوم بقانون رقم )18بتعديل المادة ) ن مشروع قانونأدراسة مقارنة بش .46

 .بإنشاء المحكمة الدستورية م2002لسنة 
دراسة مقارنة بين النص األصمي وبين المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون  .47

 .بشأن حماية المؤلف والحقوق المجاورة م2006( لسنة 22رقم )
دراسة مقارنة بين المشروع بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري وبين القوانين المماثمة  .48

 .في الدول ذات التجربة
بقانون تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية  دراسة مقارنة بين المشروع .49

وبين القوانين المماثمة في الدول  م2002( لسنة 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 .ذات التجربة

دراسة مقارنة بين المشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر  .50
صمي وبين القوانين المماثمة وبين النص األ م1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )
 .في الدول ذات التجربة
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دراسة مقارنة بين المشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية  .51
وبين النص األصمي وبين القوانين  م2002( لسنة 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 .المماثمة في الدول ذات التجربة

دراسة مقارنة بين النص األصمي وبين المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  .52
 .بشأن التوثيقم 1971( لسنة 14بقانون رقم )

دراسة مقارنة بين النص األصمي وبين المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  .53
  .بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييزم 1989سنة ( ل8بقانون رقم )

 .حول المشروع بقانون بإصدار قانون المحاماة دراسة مقارنة .54
( لسنة 26حول المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) دراسة مقارنة .55

 .م2012( لسنة 36م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق لممرسوم رقم )2005
إلى المرسوم  مكرراً ( 12حول المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ) دراسة مقارنة .56

 .بشأن نظام المحافظات م2002( لسنة 17بقانون رقم )
دراسة مقارنة بين المشروع بقانون بشأن حماية معمومات ووثائق الدولة وبين القوانين  .57

 .المماثمة في الدول ذات التجربة
 ( مكرر في المرسوم بقانون رقم12بشأن االقتراح بقانون بإضافة المادة ) دراسة مقارنة .58

 .بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة م1985( لسنة 3)
مرسوم بقانون دراسة مقارنة بين التعديالت الدستورية وبين المواد المرتبطة بيا في ال .59

 2002( لسنة 54بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم )م 2012( لسنة 41رقم )
 .بشأن الالئحة الداخمية لمجمس النواب

لمقوانين المماثمة في الدول ذات التجربة بشأن االقتراح بقانون بشأن  دراسة مقارنة .60
 .تضارب المصالح

( من قانون التسجيل العقاري الصادر 76دراسة حول مشروع بقانون بتعديل المادة ) .61
 .(76وذلك بإلغاء الفقرة األخيرة من المادة )م 1979( لسنة 15مرسوم بقانون رقم )بال

( لسنة 54ع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )دراسة مقارنة بين المشرو  .62
بشأن م 2012( لسنة 41مرسوم بقانون رقم )بشأن الالئحة الداخمية وبين ال م2002

 تعديل بعض أحكام الالئحة الداخمية لمجمس النواب
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بين النص األصمي لقانون السمطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون  دراسة مقارنة .63
م 2012( لسنة 44مرسوم بقانون رقم )وتعديالتو وبين ال م2002( لسنة 42رقم )

 .بتعديل بعض أحكام قانون السمطة القضائية
مرسوم بين النص األصمي لالئحة الداخمية لمجمس النواب الصادرة بال دراسة مقارنة .64

( لسنة 21وبين تعديالت المرسوم بقانون رقم )م 2002( لسنة 54بقانون رقم )
 .بشأن الالئحة الداخمية لمجمس النواب م2012

بإنشاء  م2002( لسنة 27بين النص األصمي لممرسوم بقانون رقم ) دراسة مقارنة .65
بتعديل بعض أحكام م 2012( لسنة 38مرسوم بقانون رقم )المحكمة الدستورية وبين ال

 .بإنشاء المحكمة الدستوريةم 2002( لسنة 27المرسوم بقانون رقم )
مرسوم بين النص األصمي لالئحة الداخمية لمجمس الشورى الصادرة بال دراسة مقارنة .66

 2012( لسنة 42وبين تعديالت المرسوم بقانون رقم )م 2002( لسنة 55بقانون رقم )
 .بشأن الالئحة الداخمية لمجمس الشورى

بشأن  م2002( لسنة 15بين النص األصمي لممرسوم بقانون رقم ) دراسة مقارنة .67
بتعديل بعض  م2012( لسنة 39مجمسي الشورى والنواب وبين المرسوم بقانون رقم )

 .بشأن مجمسي الشورى والنواب م2002( لسنة 15أحكام المرسوم بقانون رقم )
بشأن إعادة تنظيم  م2006( لسنة 60بين النص األصمي لمقانون رقم ) دراسة مقارنة .68

بتعديل  م2012( لسنة 43المرسوم بقانون رقم )ىيئة التشريع واإلفتاء القانوني وبين 
بشأن إعادة تنظيم ىيئة التشريع واإلفتاء  م2006( لسنة 60بعض أحكام القانون رقم )

 .القانوني
دراسة مقارنة بين النص األصمي وبين المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام  .69

كمة ن محبشأن تعديل بعض أحكام قانو  م1989( لسنة 8المرسوم بقانون رقم )
 .التمييز

فقرة ثانية( وبين المرسوم  9( والمادة )69بين النص األصمي لممادة ) دراسة مقارنة .70
بتعديل بعض أحكام قانون السمطة القضائية الصادر م 2013( لسنة 26بقانون رقم )

من ذات القانون وبين القوانين في الدول م 2002( لسنة 42مرسوم بقانون رقم )بال
 .ذات التجربة
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( من 127بين النص األصمي وبين االقتراح بقانون بشأن تعديل المادة ) دراسة مقارنة .71
 .الالئحة الداخمية لمجمس النواب

بين النص األصمي لممشروع بقانون بشأن تنازع القوانين في المسائل  دراسة مقارنة .72
ذات المدنية والتجارية ذات العنصر األجنبي وبين قانون تنظيم العالقات القانونية 

 .العنصر األجنبي في دولة الكويت
( لسنة 18( من المرسوم بقانون رقم )11بين النص األصمي لممادة ) دراسة مقارنة .73

( 22بشأن االجتماعات والمسيرات والتجمعات وبين المرسوم بقانون رقم ) م1973
( من ذات القانون وبين القوانين في الدول ذات 11باستبدال المادة ) م2013لسنة 

 .جربةالت
م 2013( لسنة 27مرسوم بقانون رقم )دراسة مقارنة بين النص األصمي وبين ال .74

بشأن إعادة تنظيم ىيئة التشريع  م2006( لسنة 60بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
 .واإلفتاء القانوني

( مكررًا في 316بين المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ) دراسة قانونية مقارنة .75
وبين القوانين في  م1976( لسنة 15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .الدول ذات التجربة
( من قانون العقوبات 320بين المشروع بقانون بتعديل المادة ) دراسة قانونية مقارنة .76

وبين النص األصمي باإلضافة إلى  م1976( لسنة 15) الصادر بالمرسوم بقانون رقم
 .القوانين في الدول ذات التجربة

( لسنة 58( من القانون رقم )11دراسة قانونية بين المشروع بقانون بتعديل المادة ) .77
 .بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرىابية وبين النص األصمي م2006

( لسنة 11( مكررا لمقانون رقم )18دراسة قانونية لممشروع بقانون بإضافة مادة جديدة ) .78
 .بشأن جوازات السفرم 1975

( 11( من القانون رقم )9( و )7دراسة قانونية بين المشروع بقانون بتعديل المادتين ) .79
 .بشأن جوازات السفر وبين النص األصمي م1975لسنة 

 .نون بشأن العقوبات والتدابير البديمةدراسة قانونية لممشروع بقا .80
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 االقتراح بخصوص األصمي النص وبين بقانون االقتراح بين مقارنة قانونية دراسة .81
 .م1963 لسنة البحريني الجنسية قانون أحكام بعض بتعديل بقانون

 
 ـ المبادرات:3
 :بالبرلمانالمبادرات التي قدميا الباحث في مجال تحديث نشاط البحوث والدراسات  -

بحوث أكاديمية في مجال القانون والقضاء الدستوري وقانون العقوبات البديمة وقانون  .1
 تنازع القوانين ذات العنصر األجنبي وقانون الخدمة المدنية.

 مدير تحرير مجمة دراسات قانونية التي تصدر عن مجمس النواب البحريني. .2
 

 روني لبرلمان بالده:مساىمات الباحث في تطوير محتوى الموقع االلكت -
متابعة التحديث المستمر لمحتوى الموقع وتقديم مجموعة من البحوث والدراسات  .1

 القانونية.
متابعة جداول أعمال المجان البرلمانية وأىم القضايا التي ينظرىا البرلمان وتزويد  .2

 الموقع االلكتروني بيا.
 

 ـ التعاون والتفاعل:4
 :والدراسات العربية واإلقميمية والدوليةعالقة الباحث مع مراكز البحوث  -

 المجنة االستشارية لكمية الحقوق بجامعة البحرين.في الباحث عضو 
 

دوره كباحث في دعم المتعاممين مع البرلمان من طمبة الدراسات العميا والباحثين طالبي  -
 المعرفة:

الوطنية المتدربين الموفدين من الجامعات من كل عام دراسي مع عدد في يتعامل الباحث 
، في المجمس العمل كباحثين قانونيينعمى  لمدة شيرين من كميات الحقوق ويقوم بتدريبيم

كما أنو يستقبل كل يومين من كل أسبوع المتدربين في الجيات الحكومية والقضائية الذين 
 يقومون بزيارات لمجمس النواب.
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 :المشاركة وااللتزامـ 5
 المؤتمرات الفنية والمينية التي شارك فييا وما قدمو من مساىمات: -

  م.2014/  األول ممتقى الحقوقيين -


