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 .محمد جاد بن أحمد صالح املصري 

 ( .  0112442001)  سعودي الجنسية بموجب السجل املدني رقم 

 .م 0990/ 2/ 22هـ املوافق  02/9/0311من مواليد 

 .ر ممتاز بتقدياملدرسة الرحمانية بالرياض  هـ في9/9/0394 في االبتدائيةأنهى الشهادة -0

  معهد إمام الدعوة العلمي بالرياضهـ في 00/2/0392أنهى الشهادة املتوسطة في -2
 
 .بتقدير جيد جدا

 .بتقدير ممتاز  في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض هـ9/9/0413في  أنهى الشهادة الثانوية-3

بتقـدير اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية هـ في كلية الشريعة بجامعة 24/01/0412شهادة البكالوريوس في  حصل على-4

 .ممتاز

هــــ فـــي قســـم الدراســـال اإلســـالمية بكليـــة الس بيـــة بجامعـــة امللـــ  ســـعود 0402/  2/ 03فـــي  شـــهادة املاجســـت    حصـــل علـــى-0

 .   4991بتقدير ممتاز وبنسبة  دراسة فقهية مقارنة "استثمار املدخرال في ضوء الشريعة اإلسالمية " بعنوان 

" هـ في قسم الدراسال اإلسالمية في جامعة املل  سعود بالريـاض بعنـوان 23/0/0429شهادة الدكتوراه في  حصل على-9

دراسـة فقهيـة مقارنـة ويطبيقيـة علـى النـدوة العامليـة للشـبا  ومؤسسـة ال ـرم ن   " عمليال املالية للمؤسسال الخ  يةال

 .   4913بنسبة و وبتقدير ممتاز الخ  ية 

  هـ2/0/0411بوزارة الس بية والتعليم ابتداء من  فقه وأصوله وفرائضمعلم . 

  هـ 0429ــ 0424خالل الفس ة من في كلية الس بية بجامعة املل  سعود ملدة ثالث سنوال محاضر. 

  هـ .0404خب ة في املحاماة منذ عام 

 هـ .20/4/0440 ويم يجديده حتى، هـ20/4/0430في  (040/30رقم ) لى يرخيص محاماةحصل ع 

  هـ 0/1/0432ياريخ و ( 99/32موثق برقم )حصل على يرخيص . 

  هـ .1/0/0431( وياريخ 0192برقم ) )قضاء( السعودية ئيةالقضا العلمية ةجمعيالحصل على عضوية في 

  م .2101للعام ( 192329برقم ) الهيئة السعودية للمحام نحصل على عضوية 

ًكتب عدد
 
ًمن البحوث والدراسات ومنها : ا

 األْيمان وكفارتها أحكامها ويطبيقاتها . -0

 .ب ن التنظ   والتطبيق "    لاالضرر يز  " قاعدة -2

 . "وأثرها في حياينا املعاصرة   املشقة يجلب التيس  " قاعدة  -3

 ا في الشريعة مقارنة بالنظم والقوان ن العربية .مالدية والغرامة أحكامه -4

 بالقانون . االغتصا  وأثره -0
 
 في الفقه مقارنا

   .والقانون الدولي غسيل األموال ب ن الشريعة اإلسالمية  -9

 العفاف النسائية .  مدرسةوعلى  بجامع أبي هريرة اإلشراف على حلقال التحفيظ -2

                             مشارك في برامج اإلفتاء في قنوال املرقا  والدانة وغ  هما . -1
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 غير متفرغ لعدد من الشركات واملؤسسات ومنها :
 
ًيعمل مستشارا

 شركة فواز ال ك    . -0

 العربية . املراكز  شركة -2

 شركة األطعمة والس فيه .  -3

 شركة موس ى املوس ى العقارية . -4

 شركة األولون . -0

 شركة الهليل . -9

 اإلشراف على مستودع الخ  ال بالعريجاء األوسط .  -2

 ة : التحالف مع مكايب املحاما -1

 الشيخ د. محمد العامر قاض ي استئناف سابق .  املحامي / مكتب -

 بق في ديوان املظالم . اد. عبد هللا الدخيل قاض ي س املحامي / مكتب -

 الشيخ محمد بن إبراهيم بن قعود قاض ي استئناف سابق في وزارة العدل . املحامي/ مكتب -

 .ي ال م ز  إبراهيم بن محمد بن خالد الشيخ الشيخ املحامي /مكتب  -

 الشايقي . بن محمد عبد الرحمن الشيخ املحامي /مكتب  -

 د. نمر بن محمد ال ميداني .  الشيخ / املحاميمكتب  -

 

–

E-mail: d.m.gad@hotmail.com   

Abuhrirah@yahoo.com 
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