
 

 الشيخ/ عبدهللا بن سليمان المنيع
Sheikh / Abdullah bin Suleiman Al-Manea 

 

Academic and 

scientific 

qualifications 

 

Bachelor's degree in Arabic from Imam Mohammed ad bin 

Saud University in Saudi Arabia, 1957. 

MA in Comparative Jurisprudence from the Higher Judicial 

Institute in the Kingdom of Saudi Arabia, 1969. 

 

 

البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة اإلمام محمد بن سعود في المملكة العربية 

 م.1957السعودية، عام 

هد العالي للقضاء في المملكة العربية السعودية، ماجستير في الفقه المقارن من المع

 م.1969عام 

 المؤهالت 

 األكاديمية والعلمية

Current positions  

2008 - Shari Legal advisor at the Saudi Royal Court. 

1990 - Member of a group of private and public Legal boards 

and bodies, most of which are Legal boards of financial 

institutions. 

1980 - Member of the Islamic and International High Academy. 

1971  - Member of the Council of Senior Scholars in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

 

 

 مستشار شرعي في الديوان الملكي السعودي.  –م 2008

هيئات شرعية خاصة وعامة، أغلبها عضو في مجموعة من مجالس و –م 1990

 هيئات شرعية لمؤسسات مالية.

 عضو مجمعي الفقه اإلسالمي والدولي. –م 1980

 عضو في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. –م 1971

 المناصب الحالية

Previous 

work experience 

 

1996 - 2000: Head of the Court of Cassation in the Western 

Region in Makkah Al Mukarramah. 

1976 - 1996: Cassation judge in the Court of Cassation in the 

Western Region in Makkah Al-Mukarramah. 

1975 - 1976: Deputy General to the Grand Mufti of the 

Kingdom, Sheikh Abdulaziz bin Baz, may God have mercy on 

him, in legal, administrative and financial affairs. 

1969 - 1971: Member of the Supreme Judicial Council in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

1957  - 1969 : Member of Iftaa under the chairmanship of the 

Grand Mufti of the Kingdom of Saudi Arabia, Sheikh 

Mohammed ad bin Ibrahim, may God have mercy on him. 

 

 

 م: رئيس محكمة التمييز في المنطقة الغربية في مكة المكرمة.2000 –م 1996

م: قاضي تمييز في محكمة التمييز في المنطقة الغربية في مكة 1996 –م 1976

 المكرمة.

ائب عام لمفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه هللا في م: ن1976 –م 1975

 الشؤون الشرعية واإلدارية والمالية.

 م: عضو في الهيئة القضائية العليا في المملكة العربية السعودية.1971 –م 1969

م: عضو إفتاء تحت رئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية 1969 –م 1957

 م رحمه هللا.الشيخ محمد بن إبراهي

 الخبرة العملية السابقة

  


