
 ؤهل العلميملا 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  /عة يالشر بكالوريوس كلية 

 املعهد العالي للقضاء من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  /الشرعية ماجستير السياسة 

افعات" الفواكه البدرية في بيان أطراف القضايا الشرعية" دراسة فقهية مقارنة بنظام  الرسالة: وكان عنوان  وهي   الشرعية، املر

،  واملدعياء ، وهي ما يتعلق بالقاض ي ، القض باب في مهمة فصول  الحنفي تناول فيه من قبل العالم محمد بن الغرسألف مخطوط 

 . بها إل  التي ال يقوم القضاء املهمة املسائلبه ، وطريق الحكم . و كلها من  واملحكومعليه ، والحكم ،  واملدعى

 املجال الوظيفي 

هـ  1429وعملت به من عام   السعودية،صدر األمر امللكي الكريم بتعيني بالسلك القضائي في اململكة العربية   •

   هـ ، وعملت في املحاكم التالية :1437إلى عام  

 سنتين باملحكمة العامة بالقنفذة.  

 سنتين في املحكمة العامة بالجبيل. 

 أربعة سنوات في املحكمة العامة بالرياض. 

 والقانونية. الشرعية    والستشاراتوالتحكيم  املحاماة  مجال    حاليا فيأعمل   •

 مجال التدريب 

 وقانوني. قضائي    ومستشار   مدرب -

 إتمام أكثر من ألف ساعة تدريبية في مجالت متعددة.     -

افعات  مجال أنظمة  من الدورات التدريبية: في  تقديم عدد -  والتنفيذ   الجزائية،واإلجراءات    الشرعية،  املر

 • البحوث

 : ذات العالقة القضائية ومنها املوضوعات في    واملسائلم كتابة عدد من البحوث ت

   .الشهودالشهادة وتعديل  - .                                                   أحكام القضاء على الغائب -

 أحكام الوقف.   –                                            عنها. النكول  و  اليمين الشرعية -

 العضويات   •

 عضو أساس ي معتمد في الهيئة السعودية للمحامين.     -

 عبدهللا بن عبداللطيف بن صالح الجاسر
 هـ .1405مواليد مدينة الرياض عام 
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 . عضو في الجمعية العلمية القضائية السعودية " قضاء "  –
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