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مراحل الدراسة واملؤهالت العلمية

 االبـتـدائـيــة:

 درست من السنة األولى إلى السنة الخامسة في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض،بعدىا انتقمت إلى أبياا فاي العاام 1397ى ا وحلامت ىماى ادبتدا ياة مان مدرساة المما

ىبد العزيز بأبيا.

 المتوسطة والثانوية:

 درس اات ف ااي معي ااد أبي ااا العمم ااي م اان الس اانة األول ااى المتوسا ا ة إل ااى ال ال ااث ال ااانوي،وتخرجت منو في العام 1444ىا.

 وفااي ااايادة الكفااا ة المتوس ا ة حلاامت ىمااى المركااز السااادس ألاامن العا ارة األوا اىمى مستوى المممكة – بحمد اهلل .-

 البكـالـوريـوس:
 حلاامت ىمااى درجااة البكااالوريوس ماان فاارم جامعااة اعمااام محمااد باان سااعود اعس ا ميةبأبي ا ا ااا ،تخل ا ا ااي ادقتل ا ا اااد اعسا ا ا ا مي بتق ا ا اادير ممت ا ا اااز ف ا ا ااي الع ا ا ااام الد ارس ا ا ااي

1448/1447ىا وتحديداً في 1448/11/4ىا.

 الماجسـتـيـر:

 حلا اامت ىمييا ااا ما اان جامعا ااة اعما ااام محما ااد با اان سا ااعود اعس ا ا مية بالريا اااض بتا اااري1415/2/4ىاا ،بتقاادير ممتاااز مااا مرتبااة الااارا األولااى ،ىناوان الرسااالة مااني اباان
قدامااة فااي تقرياار ىقياادة السااما وموقفااو ماان المخااالفين ليااا  .المااارا أ.د .سااالم اباان

محمد القرني .التخلي ىقيدة ومذاىب معالرة.

 الـدكــتـوراه:
 حل ا اامت ىميي ا ااا م ا اان جامع ا ااة اعم ا ااام محم ا ااد ب ا اان س ا ااعود اعسا ا ا مية بالري ا اااض ف ا ااي1421/3/12ىا اا ،بتق اادير ممت اااز م ااا مرتب ااة الا اارا األول ااى ،ىنا اوان الرس ااالة جي ااود
ىممااا السااما فااي تقرياار العقياادة والاادفام ىنيااا القاارن السااابا اليجااري  .المااارا د.
ىمي بن حسن بن نالر ىسيري .التخلي ىقيدة ومذاىب معالرة.
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التاريخ الوظيفي واملناصب اإلدارية
معـيــــد :
محـاضــر

بتاريخ 4159/1/41هـ
:

بتاريخ 4141/8/66هـ

أستاذ مساعد :

عينت عمى هذه الرتبة العممية بتاريخ 4164/9/8هـ

أستاذ مشارك :

رقيت إليها بتاريخ 4161/9/49هـ

أســــتاذ :

رقيت إليها بتاريخ 4169/46/61هـ

األعمــال اإلدارية:
 العم في إدارة ادمتحانات بالكمية لمعام الجامعي 1414/1449ىا.
 وكي قسم العقيدة والمذاىب المعالرة من 1418/7/18ىا حتى 1424/7/18ىا.
 وكيا ا ا كمي ا ااة الاا ا اريعة وأل ا ااو ال ا اادين لما ا ااؤون التعميمي ا ااة م ا اان 1423/3/14ى ا ا ا حت ا ااى
1429/6/29ىا.
 ىميد الدراسات العميا من 1435/4/2ه ود ي از .
 باعألافة إلى ىدد من األىما األخرى وىألوية ىدد من المجان سيأتي ذكرىا.
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عضوية اللجان واجملالس واجلمعيات العلمية
 )1اللجــــان:
 ىألو لجنة األس مة في الكمية لعدة سنوات.
 ىألو لجنة إىداد مناى الدراسات العميا بقسم العقيدة والمذاىب المعالرة.
 مقرر لجنة الخ

والمناى الدراسية بقسام العقيادة والماذاىب المعالارة ومنساا أىماا

القسم اعدارية من 1424/5/28ىا حتى 1421/5/28ىا.
 ر يس لجنة التقرير السنوي بالكمية من 1425/2/28ىا حتى 1429/6/29ىا.
 ر يس المجنة الفرىية في الكمياة المكمفاة تزوياد المجناة الر يساية فاي الجامعاة بالمعموماات
والبيانات والتلورات ال زمة ىن الكمية منذ تاري 1424/2/5ىا.
 ىألو المجنة ال قافية في الكمية لمعام الجامعي 1424/1423ىا.
 ر اايس المجن ااة ال قافي ااة ف ااي الكي ااة م اان بداي ااة الع ااام الج ااامعي 1425/1424ى ا ا وحت ااى
1429/6/29ىا.
 ر اايس المجنااة المكمفااة بجمااا المعمومااات والبيانااات والتلااورات حااو الخ ااة الخمس ااية
ال امنة.
 ر يس لجنة الع قات العامة واعى م في ندوة مني الاي ابن بااز فاي العما لمسا م
والدىوة إلى اهلل.
 ر ا اايس لجن ا ااة الج ا ااودة والت ا ااوير األك ا اااديمي ف ا ااي الكمي ا ااة ما ا ان بداي ا ااة الع ا ااام الج ا ااامعي
1426/1425ىا حتى 1429/6/29ىا.
 ىأل ا ا ااو ىي ا ا ااة تحري ا ا اار مجم ا ا ااة جامع ا ا ااة المما ا ا ا خال ا ا ااد م ا ا اان 1427/6/27ى ا ا ا ا حت ا ا ااى
1431/6/27ىا.
 ىأل ا ا ااو المجن ا ا ااة الدا م ا ا ااة لمج ا ا ااداو الد ارس ا ا ااية بالجامع ا ا ااة م ا ا اان 1423/7/4ى ا ا ا ا حت ا ا ااى
1429/6/29ىا.
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 ىألو المجناة الداخمياة لمجاداو الد ارساية فاي مجماا رياا ال اا ا مان 1424/8/9ى ا
حتى 1428/4/1ىا.
 ىألااو المجنااة المكمفااة باعىااداد والتنظاايم واعااراا ىمااى مساايرة الخاريجين فااي الجامعااة
لعام 1426ىا وىام 1427ىا.
 اعا اراا ىمااى الد ارسااات العميااا فااي الكميااة ماان بدايااة العااام الجااامعي 1426/1425ىا ا
حتى 1429/6/29ىا.
 ىألااو المجن ااة الماااكمة م اان الجامع ااة لد ارسااة التنظيم ااات ال زم ااة للاارا بااد الس ااكن
ألىألا ىي ة التدريس السعوديين من حممة الدكتوراه.
 ىألو لجنة ىمادة خدمة المجتما والتعمايم المساتمر بالجامعاة مان 1423/4/1ى ا حتاى
1424/6/34ىا.
 ىألاو المجناة المؤقتاة دقتاراح خ اة ىماادة خدماة المجتمااا السانوية مان 1421/9/8ى ا
حتى 1422/9/8ىا.
 ىألااو المجنااة الدا مااة ل بتعاااث والتاادريب واااؤون المعياادين والمحاألارين بالجامعااة ماان
1431/8/27ىا وحتى . 1434/1/1
 )2عضوية المجالس:
 ىألو مجمس قسم العقيدة والمذاىب المعالرة بالكمية.
 ىألو مجمس كمية الاريعة وألو الدين من 1423/3/14ىا حتى 1429/6/29ىا.
 ىألو المجمس العممي بالجامعة من 1432/1/1ىا وحتى . 1436/1/1
 ىألو مجمس جامعة المم خالد .
 )3عضوية الجمعيات العلمية:
 ىألو الجمعية العممية السعودية لعموم العقيدة واألديان والفرا والمذاىب.
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األنشطة وخدمة اجلامعة واجملتمع
 اعاا اراا ىم ااى ال اادورة العممي ااة الت ااي أقامتي ااا الكمي ااة تحا ات ىنا اوان ىقي اادة الس ااما وم ااا
ينافييا التي ىقدت بتاري 1417/12/29ىا لمدة أسبوم.
 اعاراا ىمى الدورة العممية التي أقامتيا الكمية لبعض الادوا ر الحكومياة تحات ىناوان
خ ر السحر والاعوذة .
 إقامة ىدد من المحاألرات داخ الجامعة وخارجيا.
 ىألو التوىية اعس مية في الح منذ ىام 1424ىا حتى اآلن.
 ىألو البرنام التوىوي الذي أقامتو الجامعة لمنا ا تيامة.
 التعاون ما فرم و ازرة الاؤون اعس مية واألوقااا والادىوة واعراااد بمن قاة ىساير فاي
ىدد من األنا ة والدورات والمحاألرات.
 إقامااة درس أساابوىي فااي العقياادة ااارح كتاااب لمعااة ادىتقاااد فااي جاااما األميارة العنااود
بأبيا منذ 1432/5/15ىا حتى اآلن.
 أحد المارفين ىمى المقا ال

بي الذي أقي اام بأبي ااا1412/5/26 – 21ى ا فارم جامعاة

اعمام محمد بن سعود اعس مية بأبيا.
 أحد المارفين ىمى المقا ال

باي الاذي أقايم بساراة ىبيادة 1415/11/13 – 9ى ا فارم

جامعة اعمام محمد بن سعود اعس مية بأبيا.
 التعاون ما كمية األمير سام ان لمساياحة واعدارة فاي تادريس مقاررات ال قافاة اعسا مية
منذ ىام 1424ىا حتى اآلن.
 التعاااون مااا كميااة التربيااة لمبنااات بأبيااا األقسااام األدبيااة فااي حألااور جمسااات البحااث
المعقودة بقسم الدراسات اعس مية.
 التعاون ما كميات البنات قب ألميا لجامعة المم خالد فاي تادريس الباات الد ارساات
العميا تمييدي الدكتوراه .
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 مناقاااة رسااالة دكتااوراه فااي جامعااة أم الق اارى بعن اوان الحكمااة والتعمي ا ىنااد الف س اافة
والمتكممين لم الب /حامد بن ىمي الفقيو بتاري 1429/1/24ىا.
 مناقاااة رسااالة دكتااوراه فااي جامعااة اعمااام محمااد باان سااعود اعس ا مية بعن اوان مسااا
ادىتق ا ا اااد ف ا ا ااي كت ا ا اااب يمتا ا ا ااابو القا ا ا ارآن لمقاأل ا ا ااي ىب ا ا ااد الجب ا ا ااار ىرألا ا ا ااً ونقألا ا ا ااً
لم الب /ىبد الرحمن الخالدي بتاري 1433/3/9ىا.
 اعاراا ىمى رسالة دكتوراه عحدى ال البات بالجامعة.
 تحكاايم ىاادد ماان األبحاااث العمميااة المعاادة لمنااار العممااي فااي ىاادد ماان المجا ت العمميااة
المحكمة.
 تحكاايم ىاادد ماان األبحاااث العمميااة المعاادة لترقيااة ىاادد ماان أىألااا ىي ااة التاادريس فااي
الجامعات السعودية.
 تم ي ا ا ا الجامعا ا ااة فا ا ااي إقاما ا ااة دورة اا ا اارىية لممسا ا ااممين فا ا ااي إي اليا ا ااا ،لما ا اادة أسا ا اابوىين
1422/12/26-15ىا بالمركز اعس مي في روما.
 ىألو فريا العما المكماا بد ارساة ظااىرة انتااار المخادرات ومسابباتيا واقتاراح الحماو
المناسبة لمقألا ىميياا بمن قاة ىساير بالتعااون باين الجامعاة مواماارة من قاة ىساير مان
1424/7/14ىا حتى 1426/7/14ىا.
 ىألو ىي ة تحكيم جا زة أبيا لمتعميم العالي لمعام 1422ىا.
 ىألو فريا العم المكما من الجامعة بدراسة قيم التسامح لدى الاباب الجامعي.
 ىألو لجنة المنالحة بمن قة ىسير من 1427ىا حتى اآلن.
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املؤمتــرات والنـدوات
أ ) المؤتمرات:
 -1حألور مؤتمر الت ور ال قافي في األردن وفمس ين في القرن العارين المعقود بجامعة
الزرقا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ألىميا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،بالمممكا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة األردنيا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة اليااا ا ا ا ا ا ا ا ا اامية ،خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

الفت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارة

1423/2/26-25ىا.
 -2المااااركة ببحااث فااي المااؤتمر العممااي األو لاادار البحااوث لمد ارسااات اعس ا مية مواحيااا
الت اراث بحكومااة دبااي ،المعقااود تحاات ىن اوان القاألااي ىبااد الوىاااب الب اادادي  ،دبااي،
 18-13مح ا اارم 1424ى ا ا ا ي 21-16م ا ااارس 2443م وك ا ااان ىنا ا اوان البح ا ااث م ا ااني
القاألي ىبد الوىاب الب دادي في ألو الدين .
 -3حألااور المااؤتمر الاادولي العاااار لمفمساافة اعس ا مية المعقااود بكميااة دار العمااوم ،جامعااة
القاىرة ،جميورية ملر العربية 1426/3/12-11ىا.
 -4الماا اااركة ببحا ااث فا ااي الما ااؤتمر العا ااالمي ىا اان العا ااالم اعس ا ا مي وال ا اارب الح ا اواجز
والجس ااور  ،المعق ااود ف ااي المعي ااد الع ااالمي لوح اادة األم ااة اعسا ا مية ،الجامع ااة اعسا ا مية
العالميااة ،ماليزيااا  14-12اااعبان 1427ى اا ،وىن اوان البحااث التعام ا مااا ال اارب ماان
منظور ىقدي .
 -5حألور مؤتمر وألا المارأة المساممة فاي المجتمعاات المعالارة حقاا ا وآفااا  ،المعياد
العالمي لوحدة األمة اعس مية ،ماليزيا  3 – 1اعبان 1428ىا.
 -6المااركة ببحث في المؤتمر العالمي ىن ادجتياد واعفتا

تحديات وآفاا  ،الجامعاة

اعسا مية العالميااة ،ماليزيااا1429/8/13-11 ،ى ا الموافااا  14-12أغسا س 2448م
وىنوان البحث حرية ادىتقاد رؤية ارىية .
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 -7حأل ا ا ا ااور م ا ا ا ااؤتمر ى ا ا ا ااا لمي ى ا ا ا اان اس ا ا ا ااتراتيجيات البح ا ا ا ااث العمم ا ا ا ااي ف ا ا ا ااي جامع ا ا ا ااات
العا ا ا ا ااالم اعس ا ا ا ا ا مي الواقا ا ا ا ااا واآلفا ا ا ا اااا  ،الجامعا ا ا ا ااة اعس ا ا ا ا ا مية العالميا ا ا ا ااة ،ماليزيا ا ا ا ااا،
1431/7/26-24ىا الموافا  8 – 6يوليو 2414م.
 -8المااااركة ببحااث فااي المااؤتمر العااالمي الحااادي ىااار لمناادوة العالميااة لماااباب اعسا مي،
المعقااود تحاات ىن اوان الاااباب والمسااؤولية ادجتماىيااة فااي مدينااة جاكرتااا ،إندونيساايا،
1431/14/25-23ىا ا ا الموافا ااا  4-2أكتا ااوبر 2414م ،وكا ااان ىن ا اوان البحا ااث أ ا اار
العقيدة اعس مية في بنا المسؤولية ادجتماىية .
 -9حألا ا ااور الما ا ااؤتمر الا ا اادولي ىا ا اان اعما ا ااام أبا ا ااي حاما ا ااد ال ازلا ا ااي بعا ا ااد تسا ا ااعما ة سا ا اانة
م ا اان ت ا اااري وفات ا ااو المعق ا ااود ف ا ااي كمي ا ااة اعليي ا ااات ،جامع ا ااة مرما ا ارة ،اسا ا ا نبو  ،تركي ا ااا،
1432/11/11-9ىا الموافا  9-7أكتوبر 2411م.
ب ) الندوات:
 -1ناادوة مااني الاااي اباان باااز فااي العم ا لمس ا م والاادىوة إلااى اهلل ىااام 1421ى اا ،التااي
أقامتيا الكمية ،وقد ىممت فييا ر يساً لمجنة الع قات العامة واعى م.
 -2نادوة نحااو تربيااة بي يااة أفألا

التااي أقامتيااا جامعااة المما خالاد ،وقااد ىمماات فييااا مقاار اًر

لمجمسة ال ال ة من جمسات اليوم ال اني1423/12/22 ،ىا.
 -3ر اايس الجمس ااة لن اادوة الفق ااو ال ب ااي الت ااي ىق اادتيا الجمعي ااة العممي ااة الفقيي ااة الس ااعودية
بالتعاون ما جامعة المم خالد في أبيا ،قاىة الاي ابن باز.
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الكتب واملؤلفات واألحباث
 -1مني ابن قدامة في تقرير ىقيدة السما وموقفو من المخالفين ليا .م بوم .
 -2ب ية المتأسي في إ بات الكرسي .م بوم .
 -3منظومااة فااي ماادح النبااي  وبيااان ىقياادة أى ا الساانة والجماىااة ،لملرلااري – د ارسااة
وتحقيا .م بوم .
 -4جيود ىمما السما في تقرير العقيدة والدفام ىنيا القرن السابا اليجري .
 -5مني القاألي ىبد الوىاب الب دادي في ألو الدين.
 -6اللوفية اليونسية.
 -7القو المبين في أن كمتا يدي الرحمن يمين.
 -8التعام ما ال رب من منظور ىقدي.
 -9جز في اعس ار والمعراج بالنبي  ،لميونيني – دراسة وتحقيا.
 -14ادمتحان في ادىتقاد.
 -11البيان لمعنى استي اس الرس – ىمييم الل ة والس م .-
 -12أل ة القبار.
 -13أ ر العقيدة في وحدة األمة.
 -14حرية ادىتقاد رؤية ارىية.
 -15أ ر العقيدة اعس مية في بنا المسؤولية ادجتماىية.
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اللغــات األجنبية والدورات والربامج العلمية
 إجــادة المغــة اإلنجميزيــة وقااد حلاامت فااي تعمميااا ىمااى ااايادة إنيااا جميااا مسااتوياتالم ة اعنجميزية بتفوا التي تقدميا كمية األمير سم ان لمساياحة واعدارة ل ا ب السانة
التحأليرية.
كما حلمت فييا ىمى ىدة دورات تدريبية وت بيقية داخ المممكة وخارجيا.
 -برن ااام

مي ااارات التعاما ا م ااا اآلخا ارين المق اادم م اان معي ااد األي ااوب ال اادولي لمت اادريب

األىمي1424/6/2 – 5/29 ،ىا.
 -الحمقة الت بيقية حو

القيادة والت يير اعستراتيجي التي نظميا معياد اعدارة العاماة،

1424/7/13-12ىا.
باعألافة إلى ىدد من الدورات والبرام األخرى في الحاسب اآللي وغيره.
 -حاصل عمى عدد من الشهادات والجوائز التقديرية.
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