
 

 

       بدر بن عبدهللا بن   

 سليمان الفاضل 

 .  ه1403 عام الرياض مدينة مواليد 

 سيرة ذاتية مختصرة.  •

     

                              

 

 

             

 العلمي:املؤهل   •

 بالرياض.بكالوريوس شريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  -

 األولى.ماجستير أنظمة وقانون من الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف  - 

 والتطوعي:  العملي  املجال •

 . 1437-1435 الشرقية باملنطقة قضاء جمعية إدارة مجلس عضو 

 الهيئة السعودية للمحامين. عضو  

 تاريخه.  حتى 1438 والتحكيم للمحاماة ثقة  ملكتب التنفيذي الرئيس 

 تاريخه.  حتى 1438 للتدريب  قدوة مركز  إدارة مجلس  ورئيس مؤسس 

 قدوة  ومؤسسة والتنمية للتدريب  العاملية قدوة منظمة إدارة مجلس  ورئيس مؤسس 

 تاريخه.  حتى 1434 الوقفية

 التدريب:   مجال 

 وقانوني. قضائي ومستشار مدرب 

 والتقني املنهي للتدريب العامة املؤسسة من املعتمدة املدربين تدريب شهادة على حاصل 

 السعودية. العربية باململكة

   السعودية  العربية باململكة  والتقني املنهي للتدريب  العامة املؤسسة لدى معتمد  قانوني مدرب 

 للتدريب.  الهولندي  املركز في ومعتمد  مدرب 

 للتدريب.   األوروبي االتحاد في ومعتمد  مدرب 

تنمية بشرية . –إدارية  –قضائية  متنوعة:ساعة تدريبية في مجاالت  1000حضور أكثر من   

  التي الحقائب ومن متنوعة مجاالت في والخارج الداخل  في التدريبية الساعات مئات تقديم 

 أقدمها:

  اإلجراءات ، الشرعية املرافعات" القضائية:   لألنظمة ملدخل القانوني: املجال 

 – الشركات نظام من ملحات – املحامي صناعة مفاتيح –"   التنفيذ  ، الجزائية

 . وغيرها..  الشخصية  واألحوال التركات قضايا في األساسية القواعد 

 التخطيط – االستراتيجي التخطيط  – الذاتي التخطيط : اإلداري  لاملجا . 

  املشاريع – القادة صناعة  – العاملين وتحفيز  العمل فرق  إدارة – التشغيلي

 . وغيرها...  الياء إلى األلف  من الصغيرة

 : املجال الوظيفي   •

  ملدة  بها وعملت السعودية  العربية اململكة   في القضائي بالسلك للعمل بترشيحي الكريم امللكي األمر  صدر

  عشر أحد 
 
 : التالية املحاكم في عملت د     وق  ه1438 عام وحتى ه1427 عام من عاما

 سنوات باملحكمة العامة باملدينة املنورة في القضاء العام .  3 -

 سنتين باملحكمة العامة بالرياض في القضاء العام .  -

 سنتين رئيس الدوائر األحوال الشخصية باملحكمة العامة بالجبيل . -

 قاض ي باملحكمة العامة بالخبر في الدوائر العامة.  -

 في مجال املحاماة والتحكيم واالستشارات القانونية .  -
ً
 أعمل حاليا

 

 جهة االتصال 

 الهاتف:
0535322888 

 
 البريد اإللكتروني: 

sa.com-balfadhel@theqah 

 


