




ِ َولَ  اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء ّلِِلَّ َن ۚ إِن يَُكْن َغنِيًّا اْْلَْقَربِيْو َعلَٰى أَنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن وَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َّبِعُوا اْلَهَوٰى أَن تَْعِدلُ  ُ أَْولَٰى بِِهَما ۖ فَََل تَت َ أَْو فَِقيًرا فَاّلِلَّ َما تَْعَملُوَن  َكاَن بِ وا ۚ َوإِن تَْلُووا أَْو تُْعِرُضوا فَإِنَّ ّللاَّ

َخبِيرً  )135(

سورة النساء



قال رسول هللا صلى هللا : عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال 

إن المقسطين عند هللا على منابر من نور ، عن يمين : (( عليه وسلم 

الرحمن عز وجل ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعلون في حكمهم وأهليهم 

))وما ولوا 

رواه مسلم



- أول مؤسسة للقسم النسائي بشرطة أمارة الرياض إدارة تنفيذ الحقوق التنفيذية و

١٤٣١مشرفه عليه سابقاً عام 

- أول دفعة تحصل على ماجستير في القانون الخاص بالرياض من كليات الشرق 

٢٠١٣العربي عام 

انجازات 



الجهات التي عملت بها المحامية قبل االلتحاق بمهنة المحاماة

تنفيذ األحكام مشرفة ومؤسسة القسم النسائي بإدارة 
أمارة الرياضاحلقوقية بشرطة 

مة الكربى جبدةإدارية مبكتب االستقبال النسائي باحملك



الجهات التي عملت بها المحامية قبل االلتحاق بمهنة المحاماة

إدارية بمكتب التوجيه النسائي في محكمة 

االحوال الشخصية بجدة

ادارية بمكتب اْلدلة الجنائية في شرطة محافظة جدة



الجهات التي عملت بها المحامية قبل االلتحاق بمهنة المحاماة

احملققني بالنيابة ية مع حضور جلسات التحقيق النسائو النسائي التنسيق كاتبة مبكتبة 
هـ 1436العامة عام 



ة مساعدة النساء في تقديم و متابعة قضايهن ومعرفة حقوقهن الشرعي

و و القانونية فيما يتعلق بالقضايا اْلسرية و الحقوقية و التجارية

.العقارية و غيرها

تعزيز الوعي القانوني لدى النساء

حسب المقتطف الحقوق ْلصحابها إيصال 
و القانونيالشرعي 

الهدف



انجازات المكتب

عددمنذ بداية العمل تم استقبال 

متنوعةالقضايا في عدة مجاالت من 

أسرية و اتفاقيات صلح من قضايا 



ا اصَلح ذات البين، قام المكتب بعمل اتفاقية صلح وإنهاء القضاي

 ً في المحكمة صلحا

تفعيل االستشارات القانونية االلكترونية من خَلل موقع المودة 

االلكتروني 

انجازات المكتب



مناتاحة الفرصة للمتدربات من خَلل ممارسة المهنة بالحصول على المعلومات القانونية 

و من ورش العمل المقامة في المكتب و عن طريق اإللتقاء أثناء الترافع و الجلسات مصادرها 

في المحاكمبالقضاة والمختصيين 

مساهمة نسائية يتميز بالثقة و مؤهل للخوض في مهنة المحاماة

تثقيف المتدربات بآلية مطالبة المرأة بحقوقها من االرث في مرحلة التقاضي

انجازات المكتب



مشاركات

الختامي لبرنامج اإلشراف و التنظيم للحفل 

جمعية المودة بالرياض-الحاضنة القانونية في  

١



مشاركة في ندوة نسائية في مؤسسة 

خبيرة و ناشطة١٤عكاظ بجدة بحضور 

مشاركات

٢



تعريف عن أقسام

و منسوبي المكتب

نجود عداوي/ اإلدارة

علي الغامديمحمد / الفنيقسم االصَلح و الدعم 

مشكاة/ الملفات و شوؤن الموظفات

المحاميات ابتهال مهنا، النا شعبين، حنان الهاجري، نائلة الضاهري/ القضايامعالجة و بحث 





تدريبهمفترة االضافات التي اضافها المكتب لمتدرباته خَلل 

االجنبيةاالطَلع على االنظمة السعودية و مقارنتها باْلنظمة • 

بيئةاعطانا فرصة للتدريب و ممارسة المهنة في مكتب نسائي مستقل و • 

خصوصيةعمل مريحة و 

فيهاالخبرة في مجال االحوال الشخصية و التعمق • 

مختلفةاالستفادة و االطَلع على عدة استشارات قانونية في مجاالت • 

التقاريرتعلم فهرسة الملفات بشكل صحيح واتقان االعمال االدارية و كتابة • 

بمهارة) االستئناف–االلتماس ( االعتراضية صياغة المذكرات و اللوائح • 

الوقتالتعامل مع ضغوط العمل و جدولة المهام االهم فالمهم و تنظيم • 

بعضهمالعمل الجماعي و روح التعاون بين منسوبات المكتب مع • 

القضائيابداء الرأي القانوني بشكل الصحيح و المؤثر لتغير و تطوير المرفق • 



صفات يتحلى بها المحامي

• الصبر على الحقيقة و عدم استعجال االمور للحصول 

على العائد المادي

• المواظبة على القراءة و االطَلع

• عدم جعل الموكل صديقا

• حضور الجلسات مبكرا و نشيطا

• عدم الثرثرة والصراحة مع الكَلم في المفيد



اشكر هللا تعالى أن من عليا بالصحة والنجاح وأكرمني بهذا 

المنير بضيوفه المكان 

والديا الغاليين ْلنهما تذكروني بالدعاء ونلت ما أنا أشكر 

ببركة وجودهما فيه 

أشكر كل من ساندني ْلرتقي في سلم المحاماة وأخيرا 

ليشاركني االفتتاح وحضر 

كلمة شكر


