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 مراحل الدراسة واملؤهالت العلمية
 

 ة:ــيـدائـتـاالب  
سة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، درست من السنة األولى إلى السنة الخامسة في مدر  -

ىاا وحلامت ىماى ادبتدا ياة مان مدرساة المما  1397بعدىا انتقمت إلى أبياا فاي العاام 
 . ىبد العزيز بأبيا

 

 :المتوسطة والثانوية  

درساااات فااااي معيااااد أبيااااا العممااااي ماااان الساااانة األولااااى المتوساااا ة إلااااى ال الااااث ال ااااانوي،  -
 ىا. 1444وتخرجت منو في العام 

الكفااا ة المتوساا ة حلاامت ىمااى المركااز السااادس ألاامن العااارة األوا اا  وفااي ااايادة  -
 . -بحمد اهلل  –ىمى مستوى المممكة 

 

 وس:ـوريـالـالبك  

حلاامت ىمااى درجااة البكااالوريوس ماان فاارم جامعااة اعمااام محمااد باان سااعود اعساا مية  -
بأبيااااااااا، تخلااااااااي  ادقتلاااااااااد اعساااااااا مي  بتقاااااااادير  ممتاااااااااز  فااااااااي العااااااااام الدراسااااااااي 

 ىا. 4/11/1448وتحديدًا في ىا 1447/1448
 

 ر:ـيـتـالماجس   

حلاااامت ىمييااااا مااااان جامعااااة اعمااااام محماااااد باااان سااااعود اعسااااا مية بالرياااااض بتااااااري   -
ىااا، بتقاادير ممتاااز مااا مرتبااة الااارا األولااى، ىنااوان الرسااالة   مااني  اباان 4/2/1415

باان اقدامااة فااي تقرياار ىقياادة السااما وموقفااو ماان المخااالفين ليااا . المااارا  أ.د. سااالم 
 محمد القرني. التخلي  ىقيدة ومذاىب معالرة. 

 

 وراه:ـدكــتـال  

حلاااااامت ىمييااااااا ماااااان جامعااااااة اعمااااااام محمااااااد باااااان سااااااعود اعساااااا مية بالرياااااااض فااااااي  -
ىاااا، بتقااادير ممتااااز ماااا مرتباااة الاااارا األولاااى، ىناااوان الرساااالة   جياااود 12/3/1421

المااارا  د. ىممااا  السااما فااي تقرياار العقياادة والاادفام ىنيااا  القاارن السااابا اليجااري . 
 ىمي بن حسن بن نالر ىسيري. التخلي  ىقيدة ومذاىب معالرة. 
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 التاريخ الوظيفي واملناصب اإلدارية
 

 هـ41/1/4159بتاريخ  :  معـيــــد

 هـ66/8/4141بتاريخ  : محـاضــر

 هـ 8/9/4164عينت عمى هذه الرتبة العممية بتاريخ  :  أستاذ مساعد

 هـ 49/9/4161خ رقيت إليها بتاري : أستاذ مشارك

 هـ 61/46/4169رقيت إليها بتاريخ  : أســــتاذ

 
 

 األعمــال اإلدارية: 
 

  ىا. 1449/1414العم  في إدارة ادمتحانات بالكمية لمعام الجامعي 

  ىا. 18/7/1424ىا حتى 18/7/1418وكي  قسم العقيدة والمذاىب المعالرة من 

  ىاااااا حتااااااى 14/3/1423يمياااااة مااااان وكيااااا  كمياااااة الااااااريعة وألاااااو  الاااااادين لمااااااؤون التعم

 ىا. 29/6/1429

  ه ود يزا  .2/4/1435ىميد الدراسات العميا من 

  .باعألافة إلى ىدد من األىما  األخرى وىألوية ىدد من المجان سيأتي ذكرىا 
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 عضوية اللجان واجملالس واجلمعيات العلمية
 
 : ( اللجــــان1

 ىألو لجنة األس مة في الكمية لعدة سنوات . 

  لجنة إىداد مناى  الدراسات العميا بقسم العقيدة والمذاىب المعالرة. ىألو 

   مقرر لجنة الخ   والمناى  الدراسية بقسام العقيادة والماذاىب المعالارة ومنساا أىماا
 ىا. 28/5/1421ىا حتى 28/5/1424القسم اعدارية من 

  ىا. 29/6/1429ىا حتى 28/2/1425ر يس لجنة التقرير السنوي بالكمية من 

  المجناة الر يساية فاي الجامعاة بالمعموماات ر يس المجنة الفرىية في الكمياة المكمفاة تزوياد
 ىا. 5/2/1424والبيانات والتلورات ال زمة ىن الكمية منذ تاري  

  ىا.1423/1424ىألو المجنة ال قافية في الكمية لمعام الجامعي 

  ىااااا وحتااااى 1424/1425ر اااايس المجنااااة ال قافيااااة فااااي الكيااااة ماااان بدايااااة العااااام الجااااامعي
 ىا. 29/6/1429

  ر ااايس المجناااة المكمفاااة بجماااا المعموماااات والبياناااات والتلاااورات حاااو  الخ اااة الخمساااية
 ال امنة.

  لجنة الع قات العامة واعى م في ندوة مني  الاي  ابن بااز فاي العما  لمسا م ر يس
 والدىوة إلى اهلل. 

 ن بدايااااااة العاااااام الجااااااامعي ر ااااايس لجناااااة الجااااااودة والت اااااوير األكاااااااديمي فاااااي الكميااااااة مااااا
 ىا. 29/6/1429ىا حتى 1425/1426

  ىااااااااا حتااااااااى 27/6/1427ىألااااااااو ىي ااااااااة تحرياااااااار مجمااااااااة جامعااااااااة المماااااااا  خالااااااااد ماااااااان
 ىا. 27/6/1431

  ىاااااااا حتاااااااى 4/7/1423ىألاااااااو المجناااااااة الدا ماااااااة لمجاااااااداو  الدراساااااااية بالجامعاااااااة مااااااان
 ىا. 29/6/1429
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  ىاا 9/8/1424مان ىألو المجناة الداخمياة لمجاداو  الدراساية فاي مجماا  رياا ال اا ا
 ىا. 1/4/1428حتى 

  ىألااو المجنااة المكمفااة باعىااداد والتنظاايم واعاااراا ىمااى مساايرة الخااريجين فااي الجامعااة
 ىا. 1427ىا وىام 1426لعام 

  ىااا 1425/1426اعاااراا ىمااى الدراسااات العميااا فااي الكميااة ماان بدايااة العااام الجااامعي
 ىا. 29/6/1429حتى 

 راساااة التنظيماااات ال زماااة للااارا باااد  الساااكن ىألاااو المجناااة المااااكمة مااان الجامعاااة لد
 ألىألا  ىي ة التدريس السعوديين من حممة الدكتوراه. 

  ىاا حتاى 1/4/1423ىألو لجنة ىمادة خدمة المجتما والتعمايم المساتمر بالجامعاة مان
 . ىا34/6/1424

  ىااا 8/9/1421ىألاو المجناة المؤقتاة دقتااراح خ اة ىماادة خدماة المجتمااا السانوية مان
 ىا. 8/9/1422حتى 

 لجامعااة ماان ىألااو المجنااة الدا مااة ل بتعاااث والتاادريب واااؤون المعياادين والمحاألاارين با
  . 1/1/1434ىا وحتى 27/8/1431

 
 عضوية المجالس: ( 2

 .ىألو مجمس قسم العقيدة والمذاىب المعالرة بالكمية 

  ىا. 29/6/1429ىا حتى 14/3/1423ىألو مجمس كمية الاريعة وألو  الدين من 

 1/1/1436ىا وحتى 1/1/1432الجامعة من العممي ب ىألو المجمس . 

 . ىألو مجمس جامعة المم  خالد 
 
 : الجمعيات العلميةعضوية ( 3

  .ىألو الجمعية العممية السعودية لعموم العقيدة واألديان والفرا والمذاىب 
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 األنشطة وخدمة اجلامعة واجملتمع
 

 ت ىناااوان   ىقيااادة الساااما وماااا اعااااراا ىماااى الااادورة العممياااة التاااي أقامتياااا الكمياااة تحااا
 . لمدة أسبوم ىا29/12/1417التي ىقدت بتاري  ينافييا  

   اعاراا ىمى الدورة العممية التي أقامتيا الكمية لبعض الادوا ر الحكومياة تحات ىناوان
  خ ر السحر والاعوذة . 

  .إقامة ىدد من المحاألرات داخ  الجامعة وخارجيا 

  ىا حتى اآلن. 1424منذ ىام  ىألو التوىية اعس مية في الح 

  .ىألو البرنام  التوىوي الذي أقامتو الجامعة لمنا ا تيامة 

 بمن قاة ىساير فاي  والادىوة واعراااد التعاون ما فرم وزارة الاؤون اعس مية واألوقااا
 ىدد من األنا ة والدورات والمحاألرات. 

   جاااما األمياارة العنااود ادىتقاااد  فااي  لمعااةإقامااة درس أساابوىي فااي العقياادة  ااارح كتاااب
 ىا حتى اآلن. 15/5/1432بأبيا منذ 

 ىاا فارم جامعاة 26/5/1412 – 21أحد المارفين ىمى المقا  ال  بي الذي أقيااام بأبياااا
 اعمام محمد بن سعود اعس مية بأبيا. 

  ىاا فارم 13/11/1415 – 9أحد المارفين ىمى المقا  ال  باي الاذي أقايم بساراة ىبيادة
 جامعة اعمام محمد بن سعود اعس مية بأبيا. 

  التعاون ما كمية األمير سام ان لمساياحة واعدارة فاي تادريس مقاررات ال قافاة اعسا مية
 ىا حتى اآلن. 1424منذ ىام 

  التعااااون ماااا كمياااة التربياااة لمبناااات بأبياااا  األقساااام األدبياااة  فاااي حألاااور جمساااات البحاااث
 الدراسات اعس مية.  المعقودة بقسم

  التعاون ما كميات البنات قب  ألميا لجامعة المم  خالد فاي تادريس  الباات الدراساات
 العميا  تمييدي الدكتوراه . 
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  مناقااااة رساااالة دكتاااوراه فاااي جامعاااة أم القااارى بعناااوان   الحكماااة والتعميااا  ىناااد الف سااافة
 ىا. 24/1/1429والمتكممين  لم الب/ حامد بن ىمي الفقيو بتاري  

    مناقاااة رسااالة دكتااوراه فااي جامعااة اعمااام محمااد باان سااعود اعساا مية بعنااوان   مسااا
 ادىتقااااااااد فاااااااي كتااااااااب يمتااااااااابو القااااااارآن  لمقاألاااااااي ىباااااااد الجباااااااار  ىرألاااااااًا ونقألاااااااًا 

 ىا.9/3/1433لم الب/ ىبد الرحمن الخالدي بتاري  

  .اعاراا ىمى رسالة دكتوراه عحدى ال البات بالجامعة 

  ماان األبحاااث العمميااة المعاادة لمنااار العممااي فااي ىاادد ماان المجاا ت العمميااة تحكاايم ىاادد
 المحكمة. 

  تحكاايم ىاادد ماان األبحاااث العمميااة المعاادة لترقيااة ىاادد ماان أىألااا  ىي ااة التاادريس فااي
 الجامعات السعودية. 

  تم ياااااا  الجامعااااااة فااااااي إقامااااااة دورة ااااااارىية لممسااااااممين فااااااي إي اليااااااا، لماااااادة أساااااابوىين 
 ركز اعس مي في روما. ىا بالم15-26/12/1422

   ىألو فريا العما  المكماا بدراساة ظااىرة انتااار المخادرات ومسابباتيا واقتاراح الحماو
ماارة من قاة ىساير مان  المناسبة لمقألا  ىميياا بمن قاة ىساير بالتعااون باين الجامعاة وام

 ىا. 14/7/1426ىا حتى 14/7/1424

  ىا. 1422ىألو ىي ة تحكيم جا زة أبيا لمتعميم العالي لمعام 

  .ىألو فريا العم  المكما من الجامعة بدراسة قيم التسامح لدى الاباب الجامعي 

  ىا حتى اآلن. 1427ىألو لجنة المنالحة بمن قة ىسير من 
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 املؤمتــرات والنـدوات
 

 المؤتمرات: أ ( 

حألور مؤتمر  الت ور ال قافي في األردن وفمس ين في القرن العارين  المعقود بجامعة  -1
 ألىميااااااااااااااااااااة، بالمممكااااااااااااااااااااة األردنيااااااااااااااااااااة الياااااااااااااااااااااامية، خاااااااااااااااااااا   الفتاااااااااااااااااااارة الزرقااااااااااااااااااااا  ا

 . ىا25-26/2/1423

حياااا   -2 المااااركة ببحاااث فااي الماااؤتمر العممااي األو  لااادار البحااوث لمدراساااات اعساا مية وام
دباااي،     ،التاااراث بحكوماااة دباااي، المعقاااود تحااات ىناااوان   القاألاااي ىباااد الوىااااب الب ااادادي 

كاااااان ىناااااوان البحاااااث   ماااااني  م  و 2443ماااااارس  21-16ىاااااا ي1424محااااارم  13-18
 القاألي ىبد الوىاب الب دادي في ألو  الدين . 

حألاااور الماااؤتمر الااادولي العااااار لمفمسااافة اعسااا مية المعقاااود بكمياااة دار العماااوم، جامعاااة  -3
 ىا. 12/3/1426-11القاىرة، جميورية ملر العربية 

واجز المااااااركة ببحااااث فااااي الماااااؤتمر العااااالمي ىاااان   العاااااالم اعساااا مي وال اااارب   الحااااا -4
والجساااور ، المعقاااود فاااي المعياااد العاااالمي لوحااادة األماااة اعسااا مية، الجامعاااة اعسااا مية 

ىااا، وىنااوان البحااث   التعاماا  مااا ال اارب ماان 1427اااعبان  14-12العالميااة، ماليزيااا 
 منظور ىقدي . 

  حقاا ا وآفااا ، المعياد ةحألور مؤتمر  وألا المارأة المساممة فاي المجتمعاات المعالار  -5
 ىا. 1428اعبان  3 – 1ة األمة اعس مية، ماليزيا العالمي لوحد

جتياد واعفتا    تحديات وآفاا ، الجامعاة المااركة ببحث في المؤتمر العالمي ىن   اد -6
م 2448أغساا س  14-12ىااا الموافااا 13/8/1429-11اعساا مية العالميااة، ماليزيااا، 

 وىنوان البحث   حرية ادىتقاد  رؤية ارىية . 
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 لمي ىااااااااان   اساااااااااتراتيجيات البحاااااااااث العمماااااااااي فاااااااااي جامعاااااااااات حألاااااااااور ماااااااااؤتمر ىاااااااااا -7
 العااااااااااالم اعساااااااااا مي  الواقااااااااااا واآلفاااااااااااا ، الجامعااااااااااة اعساااااااااا مية العالميااااااااااة، ماليزيااااااااااا، 

 م. 2414يوليو  8 – 6ىا الموافا 24-26/7/1431

المااااركة ببحااث فااي المااؤتمر العااالمي الحااادي ىااار لمناادوة العالميااة لماااباب اعساا مي،  -8
 الاااباب والمسااؤولية ادجتماىيااة  فااي مدينااة جاكرتااا، إندونيساايا، المعقااود تحاات ىنااوان  

م، وكاااااان ىناااااوان البحاااااث   أ ااااار 2414أكتاااااوبر  4-2ىاااااا الموافاااااا 23-25/14/1431
 العقيدة اعس مية في بنا  المسؤولية ادجتماىية . 

 حألااااااور المااااااؤتمر الاااااادولي ىااااااان   اعمااااااام أبااااااي حامااااااد ال زالاااااااي بعااااااد تسااااااعما ة سااااااانة  -9
 المعقاااااود فاااااي كمياااااة اعليياااااات، جامعاااااة مرمااااارة، اسااااا نبو ، تركياااااا، مااااان تااااااري  وفاتاااااو  

 م. 2411أكتوبر  9-7ىا الموافا 9-11/11/1432
 

 : ب ( الندوات

ىااا، التااي 1421ناادوة   مااني  الاااي  اباان باااز فااي العماا  لمساا م والاادىوة إلااى اهلل  ىااام  -1
 م. أقامتيا الكمية، وقد ىممت فييا ر يسًا لمجنة الع قات العامة واعى 

نادوة   نحااو تربيااة بي يااة أفألا   التااي أقامتيااا جامعااة المماا  خالاد، وقااد ىمماات فييااا مقااررًا  -2
 ىا. 22/12/1423لمجمسة ال ال ة من جمسات اليوم ال اني، 

ر ااايس الجمساااة لنااادوة   الفقاااو ال باااي  التااااي ىقااادتيا الجمعياااة العممياااة الفقيياااة السااااعودية  -3
 اىة الاي  ابن باز. بالتعاون ما جامعة المم  خالد في أبيا، ق
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 اللغــات األجنبية والدورات والربامج العلمية
 

  وقااد حلاامت فااي تعمميااا ىمااى ااايادة إنيااا  جميااا مسااتويات المغــة اإلنجميزيــة إجــادة -
ل ا ب السانة الم ة اعنجميزية بتفوا التي تقدميا كمية األمير سم ان لمساياحة واعدارة 

 . التحأليرية

 كما حلمت فييا ىمى ىدة دورات تدريبية وت بيقية داخ  المممكة وخارجيا.

خاااارين  المقاااادم ماااان معيااااد األيااااوب الاااادولي لمتاااادريب مااااا اآلبرنااااام   ميااااارات التعاماااا   -
 ىا. 2/6/1424 – 29/5األىمي، 

الحمقة الت بيقية حو    القيادة والت يير اعستراتيجي  التي نظميا معياد اعدارة العاماة،  -
 ىا. 12-13/7/1424

 باعألافة إلى ىدد من الدورات والبرام  األخرى في الحاسب اآللي وغيره. 
 
 من الشهادات والجوائز التقديرية. حاصل عمى عدد  -

 
 


