
 

 

 سيرة ذاتية

 

د. منصور بن عبدالرحمن الحيدري أ.  
قسم السياسة الشرعية –املعهد العالي للقضاء   

11432الرياض  5810العنوان: ص. ب   

 mahidry@imamu.edu.saالبريد اإللكتروني 

 

:التعليم   

  .م2012الدكتوراه: جامعة كانسس، الواليات املتحدة األمريكية  •

  .م2007، الواليات املتحدة األمريكية املاجستير: جامعة فالباريسو •

  .هـ 1424ء، قسم السياسة الشرعية، املاجستير: املعهد العالي للقضا •

  .هـ1421، ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةالبكالوريوس: كلية الشريعة •

:الخبرات املهنية   

(. -14/3/1441وكيل الجامعة ) •
ً
 حاليا

-9-14مام محمد بن سعود اإلسالمية للشؤون القانونية )مستشار معالي مدير جامعة اإل  •

 (هـ13/3/1441 -هـ1440

(. -هـ1443-1-23) املعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الشرعية ،أستاذ •
ً
 حاليا

 هـ(.1439-12-16 -هـ 1437-10-15مدير عام مركز البحوث بوزارة العدل ) •

 هـ(.1439-12-16 -هـ 1436-11-16مستشار معالي وزير العدل ) •

وكيل عمادة الدراسات العليا لشؤون االبتعاث بجامعة اإلمام محمد بن سعود  •

 هـ.30/10/1435 -هـ 17/10/1433اإلسالمية، 

 

 عضوية اللجان: 

 فحص العروض.لاللجنة الدائمة رئيس  •

 عمل اإلضافي.تكليف بالللاللجنة الدائمة رئيس  •

 لترقيات العليا.لاللجنة الدائمة رئيس  •

 لجنة الدائمة للترقيات االستثنائية.رئيس ال •

 .املالية السلفاللجنة الدائمة رئيس  •

 االستقطاب والتعاقد الخارجي.اللجنة الدائمة رئيس  •

 .اللجنة العليا الدائمة لتحقيق كفاءة اإلنفاق والتوازن املالينائب رئيس  •

 



 

 

 نائب رئيس اللجنة العليا للمشروعات. •

 قضائية بوزارة العدل.أمين لجنة مراجعة مدونة األحكام ال •

 عضو هيئة تحرير مجلة )قضاء( الصادرة عن الجمعية السعودية القضائية. •

 هـ1436-11-16 -هـ24/5/1435امللك عبدهللا للترجمة والتعريب  ضو مجلس معهدع •

عضو اللجنة التحضيرية إلعداد مدونة املعامالت املالية بكرس ي الشيخ سعد بن غنيم  •

 .هـ23/2/1436حكام الشرعية ات تقنين وتدوين األ لدراس

:البحوث   

 املشرف على إصدارات مركز البحوث بوزارة العدل في اململكة العربية السعودية: •

o  هـ.1435مجموعة األحكام القضائية لعام 

o  املبادئ والقرارات الصادرة عن الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة

 هـ.1437-1391والعامة بمجلس القضاء األعلى واملحكمة العليا 

o  هـ.1436-1430قرارات الهيئات الصحية الشرعية 

o  2400هـ وتزيد عن 1439األحكام التجارية املنشورة لعام .
ً
 حكما

 هـ.1437لواليات املتحدة األمريكية(، كتاب )دليل دراسة القانون في ا •

دراسة مقارنة بين الفقه  –تقدير الضرر والتعويض الناش ئ عن املعلومات االئتمانية  •

 .اإلسالمي، والنظام السعودي، والقانون األمريكي، رسالة دكتوراه )إنجليزي(

 دراسة مقارنة، بحث تكميلي ملرحلة املاجستير )عربي(. –جرائم الشركات  •

 )املجلة القضائية(. ر أتعاب املحاماةل املؤثرة في تقديالعوام •

السياسة الشرعية في تعدد الجمع في املسجد الواحد في البالد غير اإلسالمية )مجلة  •

 العلوم الشرعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية(.

 الفصل في نزاعات غير املسلمين في الدولة اإلسالمية )مجلة جامعة اإلمارات(. •

 طرق تقدير الضرر املعنوي )مجلة العدل(. •

 دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي: التعويض العقابي في القانون األمريكي •

 جامعة املجمعة(. –)املجلة العربية للدراسات الشرعية والقانونية 

 التعزير بدون إثبات اإلدانة )مجلة قضاء(. •

 مصر( –البحوث والدراسات الشرعية  الخطأ العمدي في القانون األمريكي )مجلة •

أحكام إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل )مجلة كلية الحقوق بجامعة  •

 امللك سعود(.

 صور املنشأة الدائمة في نظام ضريبة الدخل السعودي واستثناءاتها )مجلة قضاء(. •

 



 

 

 )مجلة جامعة املجمعة(. مبادئ ضريبة القيمة املضافة والتسجيل فيها •

 (.مجلة قضاء) وريدات الخاضعة للنسبة الصفرية في ضريبة القيمة املضافةالت •

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم ) التوريدات املعفاة من ضريبة القيمة املضافة •

 (.اإلنسانية

 (.مصر-مجلة جامعة األزهر) االلتزامات املتعلقة باملنشأة الدائمة في نظام ضريبة الدخل •

 )تحت النشر(. تقدير الضرر غير املعنوي  •

  .(غير منشور  قيود حرية التعبير في القانون اإلسالمي، )إنجليزي  •

 )إنجليزي غير منشور(.القواعد الفقهية في الضمان في القانون اإلسالمي،  •

 خيار الرؤية في القانون اإلسالمي والقانون األمريكي، )إنجليزي غير منشور(. •

 

:اللغات   

  .العربية واإلنجليزية •
 

 


