المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك خالد
عمادة الدراسات العليا
السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس
أولا  :البيانات الشخصية :

أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي

السم
الرتبة العلمية

أستاذ مشارك

العمل الحالي

وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون الفنية

الكلية

الشريعة وأصول الدين

القسم

الفقه

التخصص

الفقه المقارن

جوال

6666570500

هاتف العمل

6451140710

ص.ب.

4144

اإليميل amalsaad @kku.edu.sa :
ثانيا  :المؤهالت العلمية :
المؤهل

التخصص

الكلية و الجامعة

المدينة والدولة التابعة لها الجامعة

تاريخ الحصول عليه

البكالوريوس

الفقه

كلية الشريعة وأصول الدين ـ جامعة الملك خالد

أبها ـ السعودية

4114هـ

الماجستير

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ جامعة أم القرى

مكة المكرمة

4110هـ

الدكتوراه

الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ جامعة أم القرى

مكة المكرمة

 4141هـ
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ثالث ا  :المراتب العلمية :
المرتبة العلمية

تاريخ التعيين

الجهة

معيد

 4114/1/41هـ

جامعة الملك خالد

أستاذ مساعد

 4141/44/10هـ

جامعة الملك خالد

أستاذ مشارك

4145/4/44هـ

جامعة الملك خالد

رابع ا  :المهام اإلدارية :
فترة التكليف

م

المهـمـة اإلداري ـة

4

أمين ومقرر مجلس قسم الفقه

1

وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون الفنية

بداية من شهر شوال عام  4144هـ
من 4146/44/4هـ

خامسا  :الخبرات العملية قبل اللتحاق بالجامعة :
م

الخبرة

الجهة

بداية الخبرة ونهايتها

4

معلم بالمرحلة الثانوية

وزارة التربية والتعليم

4114/0/0ـ 4114/1/44هـ

1

وكيل مدرسة ابتدائية ومتوسطة

وزارة التربية والتعليم

الفصل الدراسي األول لعام 4111هـ

4

مدير مدرسة ابتدائية ومتوسطة مكلف

وزارة التربية والتعليم

الفصل الدراسي الثاني لعام 4111هـ

1
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سادسا  :المج ـ ــالس :
م

اسم المجلس

فترة العمل في المجلس

4

عضو مجلس قسم الفقه

بداية من شهر ذي القعدة عام  4141هـ إلى اآلن

1

عضو مجلس اإلرشاد األكاديمي بكلية الشريعة

بداية من 4144/44/11هـ

سابعا  :اللجـ ـ ــان :
م

اسم اللجنة

فترة العمل في اللجنة

4

عضو جلنة التنظيم واملتابعة يف شئون االمتحانات بالكلية

 4110هـ

1

عضو جلنة التطوير واجلودة بالكلية

4144هـ ـ  4141ـ 4146هـ

4

عضو جلنة وضع مقررات الفقه لربنامج الدراسات العليا
بنظام املقررات

 4144هـ

1

عضو جلنة تطوير مقررات برنامج الشريعة بالكلية

4144هـ 4141،ـ4146 ،هـ4140 ،هـ

6

عضو جلنة وضع مقررات برنامج األنظمة مرحلة
البكالوريوس .

 4141هـ4146/هـ

عضو جلنة تطوير مقررات الثقافة اإلسالمية

4146هـ

عضو جلنة اختبار املتقدمني لإلعادة يف ختصص الفقه

4144هـ ـ  4141ـ 4146هـ

عضو جلنة اختبار املتقدمني لربامج الدراسات العليا يف ختصص

4144هـ ـ  4141ـ 4146هـ
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الفقه (ماجستري ودكتوراه)
عضو اللجنة املكلفة بتطوير املرك اجلامعي لدراسة الطالبات
(أكادميياً وإدارياً)

4140هـ

عضو جلنة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العليا

4140هـ

ثامنا  :المشاركات في خدمة الجامعة والمجتمع :
م

اسم المشاركة

الجه ــة المستفيدة

الفترة

4

عدد من الدروس العلمية والخطب

المجتمع

ما بعد مرحلة البكالوريوس

والمحاضرات
1

 16ـ 4141/6/15هـ

المشاركة مع وفد الجامعة في فعاليات
الجنادرية ()10

4

وزارة التعليم العالي

المؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات

 40ـ  4141/0/11هـ

التعليم العالي بالمملكة
1
6

عضو الهيئة التدريسية في برنامج تأصيل

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد

الفصل الدراسي األول للعام

العلمي التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية.

بأبها

4141ـ4146هـ

البرنامج الثقافي والتوعوي لطالب وطالبات

طالب وطالبات الجامعة

 0/1ـ 4146 / 5/0هـ

جامعة الملك خالد
البرنامج الدعوي لمنسوبي الدفاع المدني

الدفاع المدني بمنطقة عسير
-4-

 6/45ـ 4146 / 0/ 40

تاسعا  :األنشطة العلمية :
المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها آخر أربع سنوات :
م

اسم المقرر

رقم المقرر

4

فقه الجنايات

 047فقه

دراسات عليا

الفقه الطبي

 040فقه

دراسات عليا

1

فقه النوازل في العبادات

 044فقه

دراسات عليا

4

فقه المعامالت ( لقسم :محاسبة مهنية)

616فقه

دراسات عليا

1

فقه المعامالت (لقسم :أصول الفقه)

011فقه

دراسات عليا

6

فقه العبادات 1

 441فقه

بكالوريوس

0

فقه 1

 411فقه

بكالوريوس

5

فقه المستجدات 4

 414فقه

بكالوريوس

0

فقه المستجدات 1

 111فقه

بكالوريوس

7

فقه المستجدات 4

 114فقه

بكالوريوس

46

الفرائض ()4

 444فقه

بكالوريوس

44

السياسة الشرعية

 454فقه

بكالوريوس

41

البحث العملي

 447فقه

بكالوريوس

44

الثقافة اإلسالمية 4

444سلم

بكالوريوس

41

الثقافة اإلسالمية 4

 444سلم

بكالوريوس
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المرحلة (بكالوريوس ـ دراسات عليا )

اإلنتاج العلمي ( الكتب العلمية و المؤلفات  /البحوث المحكمة  :المنشورة  -المقبولة للنشر)
تاريخ الطباعة  /النشر

م

عن ــوان اإلنتاج العلمي

نوع ـه

4

القواعد الفقهية عند اإلمام ابن حزم الظاهري في قسم العبادات

رسالة الماجستير

1

كتاب (المستصفى شرح الفقه النافع) ألبي البركات النسفي ،دراسة وتحقيق قسم العبادات.

رسالة الدكتوراه

4

منهج اإلمام ابن حزم الظاهري في التقعيد الفقهي

محكم ومنشور

 4144هـ

1

منع غير المتوافقين طبيا من الزواج فيما بينهما دراسة فقهية

محكم ومقبول للنشر

4146هـ

6

استيعاب المساكين المستحقين لإلطعام في الكفارات والتسوية بينهم

محكم ومقبول للنشر

4146هـ

0

المشروع والممنوع في موضع نظر المصلي في صالته

محكم ومنشور

1641م

5

إثبات خطأ الممارس الصحي في الفقه اإلسالمي

محكم ومقبول للنشر

1646م

تحكيم البحوث العلمية والدراسات وما في حكمها
الموضوعات المحكمة

م

الجهة

4

الحتجاجات المعاصرة بين فقه المقاصد وفقه الموازنات ،دراسة نظرية تأصيلية .

وزارة التعليم العالي

1

الترجيح بناء على المصلحة .

وزارة التعليم العالي

4

قاعدة  :الجواز الشرعي ينافي الضمان ،وتطبيقاتها في المذاهب األربعة .

وزارة التعليم العالي

1

األحكام الفقهية المتعلقة بشبكة التواصل الجتماعي (الفيس بوك) .

وزارة التعليم العالي

6

انتفاع المتراهنين بالمرهون عرض ومناقشة .

وزارة التعليم العالي
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الدورات والبرامج التدريبية :
م

اسم الدورة

مك ـان النعقاد

تاريخ النعقاد

4

دورة يف احلاسب اآليل ملدة ثالثة أشهر

وزارة التربية والتعليم ـ نجران

 4111/5/4هـ

1

برنامج مديري املدارس ووكالئها

وزارة التربية والتعليم ـ نجران

أسبوعان  41ـ  4111/5/14هـ

4
1

برناجمان تدريبيان يف تنمية الذات وتطوير ال ُق ُدرات

مركز إطالق القدرات للتدريب والستشارات ـجدة

يومان  4146 / 0/ 7 ، 1هـ

معايري اجلودة يف تطوير املقررات اإللكرتونية

جامعة الملك خالد ـ أبها

يومان  4ـ 4144 / 4/ 1هـ

6

الربنامج التدرييب لرؤساء وحدات التطوير واجلودة

جامعة الملك خالد ـ أبها

يومان  41ـ 4144/44/46هـ

0

نظام الفصول االفرتاضية ()Elluminate

جامعة الملك خالد ـ أبها

1641/44/41م

5

مهارات التدريس اإللكرتوين

جامعة الملك خالد ـ أبها

1641/44/15م

برنامج تدريبي بعنوان( :تطوير القدرات البحثية بالمملكة  :صياغة الفكرة

جامعة الملك خالد ـ تنفيذ مدينة الملك

4141/1/14هـ

0

التخطيط االسرتاتيجي يف مؤسسات التعاليم العايل

جامعة الملك خالد ـ أبها

يومان  40ـ 4141/4/47هـ

7

مؤشرات األداء واملقارنات املرجعية

جامعة الملك خالد ـ أبها

يومان  40ـ 4141/ 1 /45هـ

46

التقومي الذايت وتقرير الدراسة الذاتية (تقرير املقرر
والربنامج)

جامعة الملك خالد ـ أبها

يومان  4ـ  4141/1/1هـ

44

التعلّم النشط (للمدرب :يوسف سعادة)

مركز بناء األجيال للتدريب والتطوير

خمس ساعات في يوم واحد 4141/44/0هـ

41

التعلّم النشط (للمدرب :حممد الدويش)

مركز بناء األجيال للتدريب والتطوير

44

لقاء علمي (علم احلديث وعالقته بالعلوم

جامعة الملك خالد

وإدارة البحث)

عبدالعزيز للعلوم والتقنية

دورة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني
دورة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني
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خمس ساعات في يوم واحد 4146/1/1هـ
4146/4/11هـ

األخرى)
41

برنامج تأهيل املراجعني اخلارجيني ملتطلبات
االعتماد األكادميي

الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد األكاديمي

ثالثة أيام 41ـ4146/1/41هـ

46

اإلدارة اإلسرتاتيجية والقيادة يف التعليم العايل

أكاديمية خبراء اإلدارة ـ تركيا ـ اسطنبول

خمسة أيام 40ـ4140/46/11هـ

المؤتمرات و الندوات و ورش العمل :
م

اسم المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل

مك ـان النعقاد

تاريخ النعقاد

4

المؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة

جامعة أم القرى

 40ـ  4141/0/11هـ

1

استراتيجيات إعداد ورقة علمية

جامعة الملك خالد ـ مؤتمر النشر العلمي األول

4146/4/15هـ

المؤتمر العلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة

الرياض

 6/28إلى 1435 /7/2هـ.

الندوة العلمية الدولية (فقه األولويات تأصيالا وإعمال)

جامعة القرويين ـ دولة المغرب

 11ـ 4146/6/ 16هـ

4
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عاشرا  :الجوائز وشهادات الشكر والتقدير
م

الجائزة أو الشهادة

الجهة المانحة

تاريخ الحصول عليها

4

شهادة الطالب األمثل

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 4145هـ

1

عدد من شهادة التفوق العلمي والمشاركة في األنشطة الطالبية

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مرحلة البكالوريوس

4

عدد من شهادات الشكر والتقدير والمشاركة في الفعاليات المختلفة

وزارة التربية والتعليم

4111هـ 4114هـ

1

شهادة التفوق العلمي لمرحلة الماجستير

جامعة أم القرى

4110هـ

6

درع التفوق العلمي لمرحلة الماجستير

جامعة أم القرى

 4110هـ

0

شهادة شكر وتقدير للتميز والتفاعل الجاد مع عمادة كلية الشريعة

كلية الشريعة وأصول الدين ـ جامعة

4144هـ 4141هـ

5

شهادة شكر وتقدير بمناسبة المشاركة في تحكيم المشاركات

وزارة التعليم العالي

4141هـ1644 /م

0

شهادة شكر وتقدير بمناسبة المشاركة في تحكيم األبحاث الطالبية

وزارة التعليم العالي

4141هـ1644 /م

7

شهادة شكر وتقدير للتعاون والتفاعل مع عمادة كلية الشريعة

كلية الشريعة وأصول الدين ـ جامعة

4141هـ 4146هـ

46

شهادة شكر وتقدير للمشاركة في األنشطة الطالبية للعام

عمادة شؤون الطالب

4141هـ 4146هـ

44

شهادة شكر وتقدير للمشاركة في اللجان المنظمة لفعاليات مهرجان

مدير جامعة الملك خالد

4146هـ

41

شهادة شكر من سعادة عميد الدراسات العليا

عميد الدراسات العليا

4140/1/11هـ

الطالبية في المؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي
في المؤتمر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي

4146/4141هـ

صيف جامعة الملك خالد الثاني لعام 4146هـ
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وجامعة الملك خالد

الملك خالد

الملك خالد

4145هـ ـ 4114هـ

