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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 ناصر بن إبراهيم المحيميد/ الشيخ :االســم بالكامـــل  

 م3/6/5661 -هـ 3/2/5331 :مكان وتاريخ الميالد  

 عضو المجلس األعلي للقضاء/ رئيس التفتيش القضائي :ة الوظيفة الحاليــ
 

 رئيس محاكم منطقة عسير :الوظائف السابقــة  
 

 دكتوراه :المؤهالت  العلمية  
 

 أنظمة قضائية+ فقه مقارن  :مجال التخصص
 

الشرعية بالمملكة العربية االنهاءات الثبوتية بالمحاكم  :المؤلفات 
 .خادم الحرمين الشريفين العدل في عهد –السعودية 

 

وظيفة القضاء في التعامل مع اإلرهاب ، العدالة / كثيرة :البحوث 
الجنائية ومعالم رعاية الشريعة اإلسالمية لها، رعاية 

 .القضاء في المملكة العربية السعودية لحقوق اإلنسان
 

 االنجليزية محادثة يسيرة –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 :فاكس  -تليفون 

 

996662330900- 2330903 
d-naser@hotmail.com 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 محمد أمين بن عبد المعطي سليمان مرداد/ الشيخ :االســم بالكامـــل  

 م5610 -هـ 5/0/5300كة المكرمة م :مكان وتاريخ الميالد  

 (درجة رئيس استئناف)عضو المجلس األعلى للقضاء  :الوظيفة الحاليــة 
 

 عضو محكمة االستئناف بمكة المكرمة :الوظائف السابقــة  
 

بكالوريوس قسم القضاء بكلية الشريعة بجامعة أم القرى  :المؤهالت  العلمية  
 .بمكة المكرمة 

 

 القضاء :مجال التخصص
 

التصنيف الموضوعي لألحكام الجنائية مما هو من  :المؤلفات 
 .اختصاص المحكمة الجزائية

 

تطوير مسيرة المعامالت الجنائية في الدوائر المختصة من  :البحوث 
 .الضبط وإلى التنفيذ

 

 اإليطالية – العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 :فاكس  -تليفون 

 

 ى للقضاءالمجلس األعل –الرياض 
 952330906: فاكس – 9191603690/ ج
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 ناصر بن زيد بن ناصر بن داود/ الشيخ :االســم بالكامـــل  

 م22/5/5613 –الرياض  :مكان وتاريخ الميالد  

 عضو مجلس الشورى :الوظيفة الحاليــة 
 

 قاضي :الوظائف السابقــة  
 

 (معامالت)دكتوراه في الفقه المقارن  :المؤهالت  العلمية  
 

 المعامالت المالية :مجال التخصص
 

 نظرية الشكل في الفقه اإلسالمي :المؤلفات 
 

 ...................... :البحوث 

 العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 :فاكس  -تليفون 

 

 9191395216: الرياض 
 950255633: فاكس 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 محمد بن عبد الكريم العيسي. معالي الشيخ د :االســم بالكامـــل  

 م5661 :الميالد  مكان وتاريخ 

رئيس المجلس األعلى للقضاء وعضو  -وزير العدل :الوظيفة الحاليــة 
 .هيئة كبار العلماء

 

 . قاضي في وزارة العدل  - :الوظائف السابقــة  
باحث علمي في األمانة العامة لهيئة كبار العلماء   -

 .وعضو في الهيئة
 .قاضي تمييز بديوان المظالم  -
 .ة التمييزرئيس محكم  -
 .نائب لرئيس ديوان المظالم  -
 .مستشار في مجلس الوزراء  -
 

 .دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء :المؤهالت  العلمية  
 

 .أنظمة قضائية+ فقه مقارن  :مجال التخصص
 

 .التأخير وأحكامه في الفقه اإلسالمي -5 :المؤلفات 
القضاء أحكام غير المسلمين في مجلس  -2

 .الشرعي

 محكم : تأسيس الحكم القضائي -3

الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة  -0
 .العربية السعودية

 .محاضن في الفكر والمنهج -1

البطالن اإلجرائي في الفقه ونظام المرافعات  -6
 .الشرعية

 .االعتداء الجنائي باألدواء النفسية والعقلية -0

 .المظالم قراءة في اآللية التنفيذية لنظام ديوان -3

 .الرقابة الدستورية في المملكة العربية -6
 

 .العديد من البحوث العلمية المتنوعة :البحوث

 االنجليزية -العربية  :اللغات

 :العنوان 
 :فاكس/ تليفون

 952336565: ت: الرياض  -
 952332020: فاكس    
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 عيسى بن عبد هللا بن عبد الرحمن الغيث/ الشيخ الدكتور :االســم بالكامـــل  

 م55/3/5602 -هـ5/0/5362الرياض  :مكان وتاريخ الميالد  

 عضو مجلس الشورى والقاضي بوزارة العدل :الوظيفة الحاليــة 
 

مستشار معالي وزير العدل، والقاضي بالمحكمة العامة  :الوظائف السابقــة  
 .بالرياض

 

بكالوريوس شريعة من كلية الشريعة بكلية اإلمام بالرياض  :المؤهالت  العلمية  
وماجستير فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض، 
ودكتوراه فقه مقارن من كلية الشريعة بجامعة األزهر، 

ش عمل وحلقات النقاش الشرعية وعشرات الدورات وور
 .والقانونية والقضائية

 

قضاء مدني : والعملي. فقه مقارن وقانون عام: العلمي :مجال التخصص
 .وجزائي

 

 .أحكام اإلقالة في الفقه اإلسالمي -5 :المؤلفات 
 .الشروط المعتبرة في القاضي في الفقه اإلسالمي -2

 .أحكام الخدمة الخاصة في الفقه اإلسالمي -3

مار المال وأثره في التنمية االقتصادية استث -0
 .دراسة فقهية قانونية مقارنة

 



 78 

 

أحكام اإلقالة في الفقه اإلسالمي، الشروط المعتبرة في  :البحوث
، أحكام الخدمة الخاصة في القاضي في الفقه اإلسالمي

الفقه اإلسالمي، استثمار المال وآثره في التنمية 
البحوث  االقتصادية دراسة فقهية، وعشرات

والدراسات الفقهية والقانونية والقضائية والفكرية 
 .واالجتماعية

 

 االنجليزيةالعربية وبعض  :اللغات

 :العنوان 
 :فاكس/ تليفون

 
 

 الرياض –المملكة العربية السعودية 
 32160: ب.ص – 99666191519263: جوال

 55033: الرمزي البريدي
issacom@gmail.com 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 فهد بن سعد آل ماجد/ الشيخ :االســم بالكامـــل  

 هـ5/0/5363 –القويعية  :مكان وتاريخ الميالد  

جلس عضو الم –األمين العام لهيئة كبار العلماء  :الوظيفة الحاليــة 
 .األعلى للقضاء

 

 .مستشار بالديوان الملكي –قاضي بوزارة العدل  :الوظائف السابقــة  
 

 .بالرياضبكالوريوس كلية الشريعة   - :المؤهالت  العلمية  
 .ماجستير المعهد العالي للقضاء  -
 .كلية الشريعة والقانون بالقاهرة -دكتوراه األزهر  -
 

 الفقه المقارن :مجال التخصص

 .أثر الغيبة في الفقه اإلسالمي  - :المؤلفات 
 .الفتوى أصول وفصول  -
 .أحكام الكسوة في غير العبادات  -
 .فصل الصحابة وحقوقهم على األمة  -

قراءة لموقع هيئة األمر  -في سبيل الحوار  - :البحوث 
بالمعروف والنهي عن المنكر في النسيج الثقافي 

عدد من ( تشياقرؤية واس)للمجتمع السعودي 
المقاالت العلمية والفكرية في عدد من المجاالت 

 ..والصحف
 

 ................... :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

 9191293022: الرياض
 950105566: ت
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 ديةالمملكة العربية السعو :اســم الدولــــة  

 مبشر بن محمد بن مبشر آل غرمان/ الشيخ :االســم بالكامـــل  

 هـ 5305بني شهر النماص  :مكان وتاريخ الميالد  

 .عضو المجلس األعلى للقضاء :الوظيفة الحاليــة 
 

 رئيس محكمة االستئناف بعسير :الوظائف السابقــة  
 

 .في القضاءبكالوريوس   :المؤهالت  العلمية  
 

 قضاء :جال التخصصم
 

 ......................... :المؤلفات 
 

 ...................... :البحوث 

 العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

 المجلس األعلي للقضاء بالرياض
 952330931: ف:  952330936: ت
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :لدولــــة  اســم ا

 فهد بن سعد آل ماجد/ الشيخ :االســم بالكامـــل  

 هـ5/0/5363 –القويعية  :مكان وتاريخ الميالد  

عضو المجلس  –األمين العام لهيئة كبار العلماء  :الوظيفة الحاليــة 
 .األعلى للقضاء

 

 .مستشار بالديوان الملكي –قاضي بوزارة العدل  :الوظائف السابقــة  
 

 .بالرياضبكالوريوس كلية الشريعة   - :المؤهالت  العلمية  
 .ماجستير المعهد العالي للقضاء  -
 .كلية الشريعة والقانون بالقاهرة -دكتوراه األزهر  -
 

 الفقه المقارن :مجال التخصص

 .أثر الغيبة في الفقه اإلسالمي  - :المؤلفات 
 .وفصولالفتوى أصول   -
 .أحكام الكسوة في غير العبادات  -
 .فصل الصحابة وحقوقهم على األمة  -

قراءة لموقع هيئة األمر  -في سبيل الحوار  - :البحوث 
بالمعروف والنهي عن المنكر في النسيج الثقافي 

عدد من ( رؤية واستشياق)للمجتمع السعودي 
المقاالت العلمية والفكرية في عدد من المجاالت 

 ..لصحفوا
 

 ................... :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

 9191293022: الرياض
 950105566: ت
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 الشريف ل معجبسعود بن عبد هللا بن مبارك آ/ الشيخ :االســم بالكامـــل  

 هـ5336اإلفالج عام  –المملكة العربية السعودية  :مكان وتاريخ الميالد  

المجلس األعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة عضو  :الوظيفة الحاليــة 
 .استئناف

 

األحوال الشخصية بالرياض بدرجة قاضي رئيس محكمة  :الوظائف السابقــة  
 .استئناف

 

 .كلية الشريعة بالرياض :المؤهالت  العلمية  
 

 شريعة :مجال التخصص
 

المشاركة في إصدار نظامي التوفيق والمصالحة في جامعة  :المؤلفات 
 .الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي

 

 ...................... :البحوث 
 

 العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 :فاكس  -تليفون 

 :جوال

 2330932: هاتف –الرياض 
2330930 

9191320330 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 محمد بن إبراهيم بن عبد هللا الهويش :االســم بالكامـــل  

 هـ 5313شقراء عام  :مكان وتاريخ الميالد  

 قاضي تمييز بمحكمة التمييز بالرياض :الحاليــة  الوظيفة
 

 .مدرس بالمدارس الثانوية  - :الوظائف السابقــة  
 .قاضي تحقيق بديوان المظالم  -
 مفتش قضائي بوزارة العدل  -
 

 .بكالوريوس من كلية الشريعة بمكة المكرمة   - :المؤهالت  العلمية  
 .بالرياض ماجستير من المعهد العالي للقضاء   -
 

 .هـ5336االجتهاد في الشريعة اإلسالمية عام   - :المؤلفات 
العقوبات الشرعية وكيفية تطبيقها في المملكة   -

 .العربية السعودية
قضايا الشباب عبر العصور اإلسالمية تاريخيا   -

 .وبدراسة ومعالجة في ضوء الشريعة اإلسالمية

الجريمة وبعضها حول أكثر من أربعين بحثا حول   - :البحوث 
العقوبة وبعضها حول القضاء ومصادره وتنظيماته 
في المملكة ، وقد شاركت في ندوات وحلقات 
ومؤتمرات علمية على المستوى العربي وثالث 

 .بحوث على المستوى الدولي
 

 .اللغة العربية   - :اللغــات 

 :العنوان 
 

 .محكمة التمييز / الرياض   -
 911013931/ جـ  0252362/ أو ت    
 55011/ الرمز  - 29360: ب .أو ص   
 

 
 
 
 
 
 

 استبيـــان
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 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 يننعبد هللا بن محمد بن سعد الخ :االســم بالكامـــل  

لخرج بالمملكة العربية السعودية بلدة نعجان في محافظة ا :مكان وتاريخ الميالد  

 .هـ5306

الكبرى بالرياض ، ومشارك بالتدريس في  قاضي بالمحكمة :الوظيفة الحاليــة 
المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .قسم الفقه المقارن وقسم السياسة الشرعية  -اإلسالمية 

 .لمحكمة الكبرى بالرياض مالزم قضائي با - :الوظائف السابقــة  
 .قاضي بمحكمة محافظة جرطة ببني تميم   -

الفقه  -كلية الشريعة بالرياض  -ليسانس في الشريعة   - :المؤهالت  العلمية  
 .وأصوله 

مطبوع )تسبيب األحكام القضائية في الشريعة اإلسالمية   - :المؤلفات 
.) 

ة نظام التحكيم مع دراس -التحكيم في الشريعة اإلسالمية   -
 (.مطبوع ) السعودي 

 (مطبوع ) المدخل إلى فقه المرافعات   -
دراسة  -توصيف األقضية في الشريعة اإلسالمية   -

 (.تحت الطبع ) مؤصلة لنظرية التكييف القضائي 

بحث  -تدوين المرافعة القضائية في الشريعة اإلسالمية   - :البحوث 
العدل ، وهي مجلة منشور في العدد الثاني من مجلة 

فصلية علمية محكمة تعني بشؤون الفقه والقضاء ، 
 .تصدر عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

بحث منشور في  -تسبيب قرار التحقيق في الجريمة   -
 .العدد العاشر من مجلة العدل المشار إليها آنفا

مزرعة  بثمن قضية فيها المطالبة" عرض وتحليل لـ   -
بحث  -" فع بصورية العقد وأنه رهن ال بيع والد

" أحكام وقضايا " قضائي تطبيقي منشور تحت باب 
 .في العدد التاسع من مجلة العدل المشار إليها آنفا

بحث في أصول  -أدلة شرعية األحكام وأدلة وقوعها   -
الفقه محاز للنشر في مجلة جامعة اإلمام محمد بن 

 .بية السعوديةسعود اإلسالمية بالمملكة العر
وهناك بحوث ودراسات في الفقه اإلجرائي لم      

 واالختصاصإحضار الخصوم، : تنشربعد ، مثل 
 .القضائي ، وغيرهما

 .اللغة العربية   - :اللغــات 

 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
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 وديةالمملكة العربية السع :اســم الدولــــة  

 صالح بن عبد العزيز بن محمد العقيل :االســم بالكامـــل  

 .م 5669 -هـ  5339 :مكان وتاريخ الميالد  

 .وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية  :الوظيفة الحاليــة 
 

جامعة اإلمام محمد بن  -وكيل قسم أصول الفقه   - :الوظائف السابقــة  
 .تاذ مساعد بقسم أصول الفقهاس -سعود اإلسالمية 

 

قسم أصول الفقه جامعة  -كلية الشريعة  -الدكتوراه   - :المؤهالت  العلمية  
 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 

 .قوادح القياس عند األصوليين   - :المؤلفات 
 .والية غير المنظم عند المتكلمين وأثرها   -
 

 .تحقيق المناط   - :البحوث 
 .ق المتهم في الشريعة اإلسالمية حقو  -
 .القياس في الدقة  -
 

  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

 35060: ب .وزارة العدل ، ص  -
 955060الرياض /  55530: ب .ص  -

E. mail ; saleh - Ageel @ hotprail . com 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ

 

 المملكة العربية السعودية :الدولــــة  اســم 

 عبد الرحمن بن عبد العزيز محمد الكليه :االســم بالكامـــل  

 5613حسب البطاقة عام  –الشقة السفلى  –القصيم  :مكان وتاريخ الميالد  

 .م5636الموافق 

 .رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة  :الوظيفة الحاليــة 
 

هـ 5/0/5336في مجال القضاء الشرعي من   - :ة  الوظائف السابقــ
م تدرج من مالزم قضائي إلى رئيس 5666الموافق 

 .محكمة التمييز
 

بكالوريوس شريعة من جامعة اإلمام محمد بن   - :المؤهالت  العلمية  
هـ الموافق 5336سعود اإلسالمية بالرياض عام 

م ماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع 5666
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام ل

 . م5666هـ الموافق 5336
 

 ال يوجد :المؤلفات 
 

بحوث متفرقة في الفقه وأصوله وفي مجال القضاء لم  :البحوث 
 .تنشر 

 

 . اللغة العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

محكمة  –مكة المكرمة  –المملكة العربية السعودية  -
 .التمييز 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 حسين بن عبد العزيز بن حسن آل الشيخ :االســم بالكامـــل  

 هـ 5330منطقة الرياض  :مكان وتاريخ الميالد  

النبوي الشريف ، والقاضي  أمام وخطيب الحرم :الوظيفة الحاليــة 
 .بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة 

 

  :الوظائف السابقــة  
 

دكتوراه في الفقه اإلسالمي والدراسات على   - :المؤهالت  العلمية  
 .المشائخ في حلقات العلم سابقاً 

 

 . القواعد الفقهية للدعوى القضائية  - :المؤلفات 
 . ه اإلسالميأحكام االحداد في الفق  -
 

 .بحث في مقاصد الشريعة  - :البحوث 
 . بحث جناية البهيمة  -
 .أحكام السالم في الفقه اإلسالمي -
 .أحكام صوم عاشوراء وبحوث أخرى  -
 .بحث في مبدأ السرعة في نظر القضايا   -

 اللغة العربية :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

 
ينة المحكمة الكبرى بالمد –المدينة المنورة 

الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام أو المسجد 
 .  عمل /  3235299النبوى 
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 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــة  

 إبراهيم بن حمد بن عبد الرحمن بن سلطان :االســم بالكامـل  

 هـ 5310/ الرياض  :يخ الميالد  مكان وتار

 قاضي تمييز بمحكمة تمييز الرياض :الوظيفة الحاليــة 
 

مساعد رئيس محاكم / رئيس محاكم الشارقة  - :الوظائف السابقــة  
 .الطائف

 رئيس محاكم الطائف -

الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود  - :المؤهالت  العلمية  
 .لقضاء المعهد العالي -اإلسالمية 

 

تحقيق جزء من الجامع البى بكر  –كتاب أهل الملل   - :مؤلفات ال
 .الخالل

 

  :البحوث 
 

 :اللغات  
 

 

محكمة  –الرياض / المملكة العربية السعودية  :العنوان 
 .التمييز 
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 استبيـان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :ــة  اســم الدول

 محمد بن صالح بن على القاضي :االســم بالكامـل  

 .م 5660/ هـ 26/6/5330مكة المكرمة في  :مكان وتاريخ الميالد  

 .قاضى بمستعجلة الدمام " أ " وكيل محكمة  :الوظيفة الحاليــة 
 

قاضي  –بالرياض مالزم قضائي بالمحكمة الكبرى   - :الوظائف السابقــة  
 .محكمة تيماء 

 

بكالوريوس شريعة من كلية الشريعة بالرياض  - :المؤهالت  العلمية  
 .هـ 5096

ماجستير في الفقه القانوني من المعهد العالي  -
 .للقضاء

/ دكتوراه في الفقه من المعهد العالي للقضاء  -
 .هـ 5029جامعة اإلمام عمر بن سعود 

 .عوىاليمين في الد - :مؤلفات ال
 .تحقيق جزء من كتاب محفوظ عنوانه   -
 .تحقيق المحيط البرهاني في الفقه النعماني - 

 .مذكرة المحيط في العقيدة اإلسالمية  - 

 .مجموعة من البحوث العلمية القضائية   - :البحوث 
 .مذكرة بأعمال المحاكم الكبرى والمستعجلة   -
لوم جمع من الدروس العلمية اإلسالمية في ع  -

 .الشريعة
 .العشرات من المحاضرات   -

 

 :اللغات  
 

 

المحكمة المستعجلة  –المملكة العربية السعودية  :العنوان 
الدمام  – 66033: ب.ص –وزارة العدل  –بالدمام 

 35136: الرمز البريدي 
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 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ

 

 المملكة العربية السعودية : اســم الدولــة 

 حمد بن عبد العزيز بن أحمد الخضيرى :االســم بالكامـل  

 هـ5333الرياض عام  :مكان وتاريخ الميالد  

 .مفتش قضائي بوزارة العدل  :الوظيفة الحاليــة 
 

 .قاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة   - :الوظائف السابقــة  
متعاون بكلية التربية بجامعة عضو هيئة تدريس   -

 .فرع المدينة  –الملك عبد العزيز 
 .رئيس لجنة اإلسالم   بالمدينة المنورة   -
 .عضو مجلس األوقاف بمنطقة المدينة المنورة  -

 .شريعة  سبكالوريو - :المؤهالت  العلمية  
 .ماجستير في الفقه المقارن -

 .دكتوراه في الفقه المقارن -

 .تحقيق ودراسة –شباه والنظائر البن الملقن اال  - :مؤلفات ال

  :البحوث 
 

 :اللغات  
 

 

 363:ب.الرياض ، ص/ المملكة العربية السعودية  :العنوان 
 . 55333الرياض  –

 
 

 
 

 


