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 12372 الرمز الربيدي الرايض املدينة 4363 ب.  ص. العنوان الربيدي
 اللغة اإلجنليزية اليت  جتيدها اللغات

اتريخ بداية التدريس 
 اجلامعي

 الرتبة العلمية  ه15/06/1430
 مشاركأستاذ 

 السنة وعلومها التخصص الدقيق الدراسات اإلسالمية التخصص العام 
 

 املؤهالت العلمية 
  عنوان الرسالة احلصول عليهااتريخ  اجلامعة املاحنةاسم  الدولة  التخصص الدرجـة

جامعة اإلمام حممد  السعودية السنة وعلومها الدكتوراه
 بن سعود اإلسالمية

 كتاب العلل البن أيب حامت 1425

 املاجستري
التفسري 
 واحلديث

ضوابط تصحيح اإلمام مسلم يف  1418 جامعة امللك سعود السعودية
الزبري عن صحيحة لرواية أيب 

 جابر ابلعنعنة

جامعة اإلمام حممد  السعودية السنة وعلومها البكالوريوس
 بن سعود اإلسالمية

 ه1410

 
  اخلربات الوظيفية 

 التاريخ  جهة العمل املسمى الوظيفي 
مدير املعهد العلمي يف 

رأس اخليمة بدولة 
 اإلمارات العربية املتحدة

 ه1427-1425 اإلسالميةجامعة اإلمام حممد بن سعود 

وكيل املعهد العلمي يف 
 امللز

 ه1430-1427 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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 لمقررات ية لخربات التدريس
 اسم اجلامعة / الكلية  املقررات اليت مت تدريسها م
 جامعة امللك سعود / كليات متعددة اإلعداد العاممقررات  1
 جامعة امللك سعود/ كلية الرتبية مصطلح احلديث 2
 جامعة امللك سعود/ كلية الرتبية ختريج احلديث 3
 جامعة امللك سعود/ كلية الرتبية مناهج السنن األربع  4
 جامعة امللك سعود/ كلية الرتبية مناهج احملدثني 
 جامعة امللك سعود/ كلية الرتبية علوم احلديثاملدخل إىل  
 / دراسات عليا جامعة امللك سعود/ كلية الرتبية احلديث التحليلي 

 املناصب العلمية واالدارية خربات 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
 1430-1428 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وكيل املعهد العلي يف امللز 1

املعهد العلمي يف رأس مدير  2
 اخليمة بدولة اإلمارات

 1427-1425 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

وكيل املعهد العلمي يف رأس  3
 اخليمة بدولة اإلمارات

 1425-1423 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 1438-1433 جامعة امللك سعود / كلية الرتبية رئيس وحدة اإلعداد العام 4

 
 اإلنتاج العلمي واملؤلفات 

 نوع االنتاج  العنوان م

،  بحث علمي ، كتاب)

 ( أوراق عمل

 سنة النشر  اسم المجلة

حوليةةةةةةةةةةةةةةةة مركةةةةةةةةةةةةةةةز البحةةةةةةةةةةةةةةةو   حبث منهج اإلمام البخاري يف التفسري  1
 والدراسات اإلسالمية

 هة1432

 هة1435 اإلسالميةجملة الدراسات  حبث الوسطية مفهومها ومعانيها يف السنة النبوية 2
  جملة اإلسالم يف آسييا حبث الوسطية معاملها يف العقيدة والعبادة مناذج تطبيقية 3
  مل ينشر بعد حبث أصحاب قتادة 4
 ه1436 جملة الدراسات اإلسالمية حبث حديث العبادة يف اهلرج كهجرة إيل 5

 
 الرسائل العلمية املشاركة يف  
مشرف  نوع املشاركة )إشراف ، الرسائل العلمية عنوان  م

 (   مناقشة مساعد، 
 إشراف املدخل البن احلاج 1
 إشراف مصطلح ال أبس به عند ابن معني 2



 إشراف مصطلح أرجو أنه ال أبس به عند ابن عدي 3
 إشراف تلفة عن الصحايب الواحدخالرواايت امل 4
 إشراف األحاديث اليت توقف اإلمام ابن خزمية يف تصحيحها 5
 إشراف زوائد منتقى األخبار على بلوغ املرام 6
 مناقشة األحاديث املعلة ابالختالف يف كتاب معرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين )رسالة دكتوراه( 7
 مناقشة خمتلف احلديث عن القاضي ابن العريب يف كتابه ) املسالك يف شرح موطأ مالك( ) رسالة دكتوراه( 8
 مناقشة واثره يف علوم احلديث ) رسالة ماجستري(ابن السكن  9
 مناقشة زوائد منتقى األخبار على بلوغ املرام ) رسالة ماجستري( 10
 مناقشة ) رسالة ماجستري( اإلجابة عن أتخر بعض الصحابة يف االستجابة للنيب  11

 
 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير

 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة نوع اجلائزة م
 سالميةقسم الدراسات اإل 29/7/1435 انتهاء العام اجلامعي شهادة تقدير 1
 قسم الدراسات اإلسالمية 14/8/1436 انتهاء العام اجلامعي شهادة تقدير 2
انتهاء أنشطة اندى الطلبة  شهادة تقدير 3

 السعوديني يف نيوزلندا
 السعوديني يف اوكالندا بنيوزلندااندي الطلبة  2012

 
 التنمية املهنية )احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات واحملاضرات والدورات وورش العمل  

/ندوة/ رمؤمت العنوان م
 ورشة

 اجلهة املنظمة املكان التاريخ

دورة تدريبيةةةةةةةةةةةة ملةةةةةةةةةةةدة عةةةةةةةةةةةام  1
 لدراسة اللغة اإلجنليزية

 ابتعا  من عمادة تطوير املهارات يف اجلامعة نبوزلندا 2012/2013 دورة 

املةةةةةةةةةةةةةدور القةةةةةةةةةةةةةرآ  الةةةةةةةةةةةةةدويل  2
 السنوي )مقدس(

 جامعة مالاي ماليزاي 7/2/1432 مدور

ـــــــــــــــــة يف  3 ـــــــــــــــــدوة الدولي الن
تكنولوجيـــــــــا الرايضـــــــــيات 
واملعلوميـــــــــات يف خدمـــــــــة 
القـــــــرمين الكـــــــر  والســـــــنة 

 النبوية

 1/6/1432 ندوة

 جامعة سيدي حممد بن عبدهللا املغرب

أمهيـــة األخـــالا يف حياتنـــا  4
  املعاصرة

 14/8/1432 مؤمتر
 مركز الدعوة اإلسالمية ألمريكا الالتنية الربازيل

البحةةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةةي وأ يتةةةةةةةةة   5
 23/1/1434 مدور لطالب الدراسات العليا

اندي الطلبة السعوديني يف أوكالند ابلتعاون مع احتاد الطلبة املاليزيني  نيوزلندا
 يف أوكالند

امللتقةةةةو الوق لفقةةةة  اجلاليةةةةة  6
 املسلمة يف الربازيل

 5/4/1434 ملتقو
 مركز الدعوة اإلسالمية لمريكا الالتنية الربازيل

املنتدى التعليمةي السةنوي )  7
املةةدارس اإلسةةالميةجن اإلجنةةاز 

 17/5/1434 مدور
 Islamic Society of North America(ISNA أمريكا



 واخلدمة(
بعنةةةةةةةوان ) امللتقةةةةةةةو العلمةةةةةةةي  8

التسةةةةةةةةةةةةةامح واالعتةةةةةةةةةةةةةةداق يف 
القةةةةةةةةةةةةةرآن الكةةةةةةةةةةةةةر  والسةةةةةةةةةةةةةنة 

  النبوية(

 ه7/10/1434 ملتقو 

 وقف املنار أوكالند بنيوزلندا نيوزلندا

القةةةةةةةيم احل ةةةةةةةارية يف السةةةةةةةنة  9
  النبوية

 مجعية أجياق لرعاية الشباب كندا ه7/1/1435 ندوة

أسةةا احلةةوار بةةني القليةةات  10
 ه7/4/1435 مدور  املسلمة

 مركز الدعوة اإلسالمية لمريكا الالتنية الربازيل

 University of Riverside أمريكا ه3/7/1435 مدور املدور العاملي للتعليم 11

الةةةدايانت وحقةةةوا النسةةةان  12
 والخالا العاملية

 18/10/1435 مدور
 Florida International University أمريكا

عةةةةن  2015املةةةةدور الةةةةدويل  
التعلةةةةةةةةيم العةةةةةةةةايل والتةةةةةةةةدريا 

  واملشاركة اجملتمعية
 29/3/1436 مدور

 Utah Valley University أمريكا

ملةةةةةةةةدور العةةةةةةةةاملي الوق عةةةةةةةةن  13
 املنطق والدين

 12/6/1436 مدور
( وجامعةةةةةة UFCGجامعةةةةة كامبينةةةةا جرانةةةةد احلكوميةةةةة االلتحاديةةةةة ) الربازيل

الربازيةةل احلكوميةةة ( وجامعةةة UFBPابرايبةةا احلكوميةةة االلتحاديةةة ) 
 (. CNPQ( وجملا البحو  العلمية )  UFRJاالحتادية )

املةةةةةةةةةةةدور الةةةةةةةةةةةدويل التاسةةةةةةةةةةةعجن  14
التعلةةةةةيم واجملتمةةةةةع وحتةةةةةدايت 

 العصر الرقمي
 17/7/1436 مدور

 Universidad del Salvador in Buenos الرجنتني

Aires ,Argentin 

القةةيم احل ةةارية علةةو مفةة ا  15
 26/8/1436 مدور الطرا

 International Society for the Comparative الربازيل

Study of Civilizations 

سةةةةةةةةةةةاعة 800أكثةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةن  16
تدريبيةةةةةةةةةةةةةة يف جمةةةةةةةةةةةةةاق اإلدارة 
والتعلةةةةةةةةةيم والتقنيةةةةةةةةةة وتنميةةةةةةةةةة 

 الذات

دورات تدريبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 وورش عمل

2000-2015 

دوق 
 متعددة

 جهات متعددة
 ولدي شهادات بذلك

 



 اجملتمعخدمة املشاركة يف 
 دةياجلهة املستف نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م
 ةع و جملا اإلدار  1

جلنة التنمية 
االجتماعية حبي 
السويدي ع و

  

1431-
 ه1434

 وزارة الشدون االجتماعية ع و الرايض

املستشار السري يف  2
مكتب الدعوة 
التعاو  ابلربوة 

  مستشار

1432-
 ه1435

  أسرير مستشا الرايض

مشاركة اعالمية يف   3
إذاعة القرآن الكر  

ضيف حلقة لربانمج 
بيوت مطمئنة
  

 املستمعون واملستمعات إلذاعة القرآن الكر  ضيف اخللقة الرايض ه1433

دروس وحماضرات   4
وندوات ابلتعاون مع 

مكاتب الدعوة 
التعاونية ابلرايض 

  وغريها

 احلاضرون احملاضر مدن اململكة 

 
  اللجان

 اجلهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م
-1431  جلنة تفعيل قسم الثقافة اإلسالمية 1

 ه1432
 ع و

 الدراسات  قسم
 اإلسالمية

2 
  جلنة اإلشراف على مقررات اإلعداد العام

1434-
 ه1435

الدراسات   قسم املشرف العام
 اإلسالمية

3 
 املوحدة ملقررات اإلعداد العامجلنة التصحيح اإللكرتوين لالمتحاانت 

1433-
 ه1435

الدراسات   قسم مقرر اللجنة
 اإلسالمية

-1432  جلنة الندوات واللقاءات العلمية 4
 ه1435

الدراسات   قسم ع و
 اإلسالمية

5 
  ملقررات اإلعداد العام األكادمييجلنة االعتماد 

1434-
 ه1435

الدراسات   قسم ع و
 اإلسالمية

 
  



  العلمية واملهنيةالعضويات 
 اجلهة التاريخ مسمى العضوية م
   1431/02/10  اجلمعية السعودية للسنة وعلومها 1

2    

3    

4    
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