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 املعلومات الشخصية 

 أحمد بن محمد أبوهادي /القانوني المستشار
 الجنسية : سعودي

 م14/6/1977هـ    27/6/1397تاريخ الميالد : 
 الحالة االجتماعية : متزوج

 العنوان : المملكة العربية السعودية ـ جازان 
 السجل التعليمي والمؤهالت العلمية

بكالوريوس أصول الدين من جامعة االمام محمد بن سعود بالرياض العام  -
 (1419الجامعي )

 

 الدورات 

 ة مناهج متقدمة في قضايا  التحكيم دور -
 من غرفة التجارة الدولية ابوظبي دورة التحكيم التجاري -
 دورة مهارات التفاوض الفعال  -
 دورة التسويق في المؤسسات والمنظمات  -
  إدارة المشترياتدورة  -
  دورة إدارة الموارد البشرية -
 تنمية المهارات لدى المحكم .دورة التحكيم و -
  االسالمي المشاكل والحلول .دورة التحكيم في العالم  -
دسي من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول دورة التحكيم الهن -

 ة الخليج العربي
 والتجارية والقانونية والعمالية حضور العديد من الندوات والملتقيات العلمية  -

 

 اخلربات 

  بكالوريوس أصول الدين من جامعة االمام محمد بن سعود بالرياض العام

 (1419الجامعي )

 جازان .نائب رئيس الغرفة التجارية ب 

 . نائب الرئيس وعضو مؤسس في الجمعية السياحية بجازان 

 . رئيس لجنة االستثمار في غرفة جازان 



 . عضو المجلس االستشاري للكلية التقنية العالمية 

 عضو المجلس االستشاري الصناعي لكلية المجتمع في بيش 

 . عضو المجلس االستشاري لمستشفى صبيا 

 برة والتحكيم بوزارة العدل السعودية في محكم معتمد من إدارة شؤون الخ

 حل الخالفات أمام جميع الجهات القضائية بالمملكة .

 محكم تجاري في الكثير من قضايا النزاعات التجارية 

  هـ إلى تاريخ 1419معلم في التعليم العام وزارة التربية والتعليم من

 هـ 1425

 مالك شركة ركاز الجنوب للتجارة 

  ممثل لغرفة جازان في الكثير من الفعاليات واللقاءات على مستو المملكة

 وخارجها

 . عضو االكاديمية السعودية لالستشارات والتحكيم 

  هـ إلى 1429مستشار قانوني للجنة التنمية االجتماعية األهلية بجدة من عام

 هـ1431

  هـ 1425مدير مكتب الثنيان محامون ومستشارون في جازان من عام

 هـ1430إلى

 . محَكم في الكثير من قضايا التحكيم التجاري 

  هـ 1428مستشار قانوني للنادي األدبي بجازان للعام 

  . المستشار القانوني للعديد من الشركات والمؤسسات 

  المحاكم العامة والجزائية  -مترافع أمام الكثير من الجهات القضائية بالمملكة

 ي المنازعات التجارية والمحاكم العمالية .والمحكمة اإلدارية ولجان الفصل ف

 . شريك مؤسس في عدة شركات تجارية 

 المشاركة في الكثير من البرامج التطوعية على مستوى منطقة جازان 

 مستوى متقدم في الحاسب اآللي 



 
 
 

 املشاركات اإلعالمية والثقافية -
 المشاركة في العديد من الندوات في القانون. -

 عن التحكيم وأهدافه وفوائده . إقامة لقاءات توعوية -

 العديد من اللقاءات التلفزيونية مع التلفزيون السعودي . -

 لقاءات متنوعة مع صحف محلية ورقية والكترونية . -

  

 االنتاج العلمي -
 

  مقارنة مع انواع المخدرات األخرى –بحث قضايا القات في منطقة جازان 

  بحث أحكام تولي المرأة للقضاء في االسالم 

 
 

 اللغات  -
 اللغة العربية  -
 مستوى متوسط في اللغة االنجليزية -

 
 التواصل 

 00966013223303تلفون    00966567322228 رقم الجوال -
 ceo@rkjan.comالبريد اإللكتروني -


