السريةالذاتية
(  ) 1البطاقة الشخصية:
االس ــم  :مسفر بن علي بن محمد القحطاني .
تاريخ الميالد

1991/4/9 :هـ 1991/6/2 -م.

مكان الميالد

 :اخلرب.

السجل المدني 1553133011 :

العنوان الحالي  :ص.ب  – 1116 :الظهران  – 91261اململكة العربية السعودية.
ت .مكتب 568-2918 ، 568-9151 :
ت .منزل  5891888 - 5686191 :الفاكس )88966( 95896864 :
جوال 8169966555 :
البريد الكترونيmesfer@kfupm.edu.sa :
الموقع الشخصي www.alwaai.net :
( )2المؤهالت العلمية :
 البكـالوييو مــل كليــة ال ـريعة مــرا جامعــة انمــام امـال بــل الــعود انالـ مية بان ســا ــام 1419ه ـ
بتقالير جيال جالا مرتفع.
 املاجستري يف السياالة ال ر ية "ال عبة العامة" مل املعهال العايل للقضا بالرياض بتقالير جيـال جـالا ـام
1419/1416ه ـ وكــان نــوان حبــا املاجســتري "المقاصــد الشــرعية مــن االمامــة الكبــر عنــد ابــن
تيمية".

 صــلع لــا ةــهاد الــالكتويا يف أصــول الفق ـ مــل جامعــة أم القــر وكانــع بعن ـوان "مــن

اســتنبا

أحكـا النــوا الفق يــة المعاصــرد ا دراســة تأصـيلية تطبيقيــة" يف تـايي 1422/2/22ه ـ و صــلع
لا تقالير ممتاز.

(  ) 3الخبرات العملية :

 ااض ـ ــر بقس ـ ــإل الالياال ـ ــات امالـ ـ ـ مية والعربي ـ ــة مامع ـ ــة امللـ ـ ـ مه ـ ــال للبـ ـ ـ ول واملع ـ ــادن م ـ ــل ت ـ ــايي
1419/9/12هـ.
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أالــتاس مســا ال بقســإل الالياالــات امال ـ مية والعربيــة مامعــة املل ـ مهــال للب ـ ول واملعــادن مــل تــايي
1422/9/29هـ.
أالــتاس م ــاي بقســإل الالياالــات امال ـ مية والعربيــة مامعــة املل ـ مهــال للب ـ ول واملعــادن مــل تــايي
1429/12/29هـ.
يئـ ـ ــيس دسـ ـ ــإل الالياالـ ـ ــات امال ـ ـ ـ مية والعربيـ ـ ــة مامعـ ـ ــة املل ـ ـ ـ مهـ ـ ــال للب ـ ـ ـ ول واملعـ ـ ــادن مـ ـ ــل تـ ـ ــايي
1421/9/22هـ ىت 1425/9/28م .
أالتاس زائر يف املعهال األوييب للالياالات امنسانية بفرنسـا ملـاد األصـول والب ـا العلمـ يف الفـ مـل
2812-2889م

(  )4الجوائز :
-1جائز األمري امال بل مهال للتفوق العلم 1418هـ.
 -2جائز كلية العلوم مامعة املل مهال للب ول واملعادن للتميز لعام 1424/1429هـ.

أوال  :النشر من الكتب والبحوث
( ) 0الكتب المنشورد :
 -1فقـ ــح الحقـ ــائ ن ـ ــر ـ ــام 1428هـ ـ ـ  ،مـ ــل من ـ ــويات داي الـ ــلدائر بالـ ــالمام ولبـ ــع ال بعـ ــة ال انيـ ــة
1424هـ.
 -2فق ــح الموا ان ــات ن ــر ــام 1428ه ـ ـ  ،م ــل من ــويات داي ال ــلدائر بال ــالمام ولب ــع ال بع ــة ال اني ــة
1424هـ.
 -9منــاه الفتيــا فــي النــوا الفق يــة المعاصــرد  .ن ــر ــام 1429ه ــ ،لبعت ـ داي األنــاللس اخلض ـرا
مال .
 -4فقح االستطاعة ن ر ام 1424هـ ،مل من ويات داي اللدائر بالالمام.
 -1المرأد  ..والعودد إلى الذات ن ر ام 1424هـ ،مل من ويات داي اللدائر بالالمام  ،كما دامع
النالو العاملية لل باب امال م وم روا تيسري الزواج بالالمام ب با ت وتوزيع جماناً.
 -6مـن

اســتنبا أحكــا النــوا الفق يــة المعاصـرد  .دياالــة تيصــيلية ت بيقية.ن ـر ــام 1424هــ،

لبعت ـ داي األنــاللس اخلض ـرا مــال  ،وداي اب ــل ــزم يف بــريوت .وه ــو مــنهي دياال ـ يف ــالد م ــل
اجلامعات ل لبة الالياالات العليا.
 -9كلمات في الوعي  .مؤالسة امال م اليوم بالرياض 2889.م.
 -5أثر المن

األصولي في ترشيد العمل اإلسالمي  .ال بكة العربية لألحباث والن ر 2885م .

 -9الوعي المقاصدي  .ال بكة العربية لألحباث والن ر 2885م .
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الــوعي الحيــاري .مقايبــة مقاصــالية لفق ـ العم ـران امال ـ م  .ال ــبكة العربيــة لألحبــاث
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والن ر يف 2812م.
وتحت الطبع واإلعداد الكتب التالية :
 الضوابط الفقهية للمعام ت املالية املعاصر . مقاصال امص ح املالين .(  ) 1البحوث المنشورد في دوريات مح ّكمة:

" -1المقاصد الشرعية فـي فقـح شـيخ االسـال ابـن تيميـة" ،ن ـر يف جملـة الب ـوث الفقهيـة املعاصـر ـالد ()96
ام 1415هـ.

" -2فقـح األولويــات ا أهميتــح واــوابطح فـي الشـريعة اإلســالمية"ا ن ــر يف جملـة احكمــة ــالد ()29
لعام1421هـ.
" -9أثر المن

األصولي فـي ترشـيد العمـل الـدعوي"  ،دياالـة أصـولية .ن ـر يف جملـة مؤتـ للب ـوث

والالياالات اجمللال ()51العالد (2889 )1م .

" -4إج اض الجنين المشود ا وحكمح في الشـريعة اإلسـالمية"  ،ن ـر يف جملـة ال ـريعة والالياالـات
امال مية مامعة الكويع الد ( )14يجب 1424هـ.

" -1المرأه ..والعودد إلى الذات"دياال حقوق املـرأ املسـلمة يف ـمل املتتـريات املعاصـر  ،ن ـر يف جملـة
البيان الكويتية يف الد ديسمرب 2889م يدإل العالد (.)481
" -6التطرف الفكري وأ مة الـوعي الـديني" ن ـر يف جملـة " دراسـات إسـالمية" التابعـة لـوزاي ال ـؤون
امال مية واألوداف والال و واميةاد باململكة يف العالد ( )11يبيع اآلدر 1426هـ.
 " -9التكييــا الفق ــي للعمــا المصــرفية المعاصــرد .مف ومــح وأهميتــح واــوابطح" ن ــر يف جملــة
العالل التابعة لوزاي العالل السعودية يف العالد يدإل (  ) 25ةوال 1426هـ.
 " -5مالمــا التجديــد فــي علــم أصــو الفقــح" ن ــر ضــمل احبــاث مــؤ ر منــاهي التلاليــال يف العلــوم
امال مية والعربية يف الف مل 2881/9/9-1م ومت حتكيم ودبول و رض يف املؤ ر.
" -9أث ــر مقاص ــد الشـ ـريعة ف ــي تعميـ ـ ال ــوعي الحي ــاري" ن ــر ضــمل أحب ــاث كتــاب ياب ــة الع ــا
امال م العالد( )1مايو 2889م.
 " -18فقح النوا لطبية" دبمل للن ر ضمل كتاب الب وث الفقهية ال بية املعاصر 2885 .م.

 " -11اليــوابا الفق يــة للمعــامالت الماليــة المعاصــرد مــن عــال ن ريــة العقــد " حبــا مــال وم مــل
جامعة املل مهال مت حتكيم وإجازت يف يونيو 2818م .
 " -12العمـران اإلســالمي والموقــا مــن المعطيــات الحيــارية المعاصــرد " حبــا مــال وم مــل كرالـ
األمري الل ان ألحباث الوال ية يف جامعة املل العود  ،مت حتكيم وإجازت يف يوليو 2818م.
 " -19التحــديات المعاصــرد للمصــرفية اإلســالمية  .ر"يــة مقاصــدية " حبــا اكــإل من ــوي يف جملــة
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احكمة يف يونيو 2818م ون ر يف العالد ( )49يف ةهر يجب مل ام 1492هـ.
 " -14الــوعي بالمســتقبل فــي فقــح الن يــة" حبــا اكــإل من ــوي بالعــالد( )94يف جملــة ام يــا التابعــة
للراب ة احملمالية للعلما بالرباط .
 " -11أحكــا التذكيــة المعاصــرد " حبــا اكــإل جمــاز ينتظــر الن ــر يف جملــة العــالل التابعــة لــوزاي العــالل
باململكة العربية السعودية.

 " -16مقاصد اإلصالح القيائي " حبا اكإل من وي يف العالد ( )41ل هر يونيو 2811م يف جملة
كلية الالياالات امال مية باليب يف دولة اممايات العربية املت ال .
" -19حكم العمل في الشركات المباحـة اات النشـا المحـر " حبـا اكـإل ومقبـول للن ـر يف جملـة

ال ايدة للعلوم ال ر ية والقانونية العالد ( )2اجمللال  9يف ةهر يونيو 1021م.

 " -15الموقا الديني من قيايا المرأد المعاصرد .من جية الفتيا أنمواجا " م ـ

مـع ـو األمـري

انال ــتاس ال ــالكتوي ال ــاي بن ــع بالاحملس ــل ب ــل جل ــول لل ال ــعود  ،اك ــإل ومقب ــول للن ــر يف جمل ــة
إال مية املعرمة العالد ( )69السنة  19ام 2812م.
(  ) 7بحوث منشورد في دوريات علمية وثقافية غير َّ
محكمة:
"تربي ــة الناش ــية أهميت ــح ومش ــكالتح ف ــي أوروب ــا ال ربي ــة" ن ــر يف كت ــاب أص ــاليت كلي ــة امم ــام
-1
األوزا يف بريوت ـام 2889م بعنـوان " :اجلاليـات امالـ مية يف أويوبـا التربيـة" لبعـة داي النفـائس
ببريوت 2889م.
" -2فقح المرور وآدابح في اإلسـال " ن ـر هـلا الب ـا يف جملـة األمـل العـالد( )15يف سل احلـة
1424هـ .واليت تصاليها امداي العامة للع دات والتوجي بوزاي الالادلية.
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"من ـ ـ ــاه الفتي ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي القي ـ ـ ــايا المعاص ـ ـ ــرد" ن ـ ـ ــر يف جمل ـ ـ ــة اجملتم ـ ـ ــع الكويتي ـ ـ ــة يف األ ـ ـ ــالاد

()1184و( )1181و()1186و( )1189م ـ ـ ــل ت ـ ـ ــايي  29يبي ـ ـ ــع األول إ  15يبي ـ ـ ــع اآلد ـ ـ ــر
1429هـ.
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"م الً يادعاد التحرير" ن ر يف جملة اجملتمع الكويتية العالد (1421/1/28)1999هـ.

"الشـ ـ ــباا ف ـ ـ ــي مواج ـ ـ ــة التحـ ـ ــديات" ن ـ ـ ــر يف جملـ ـ ــة اجملتمـ ـ ــع الكويتيـ ـ ــة العـ ـ ــالد ()1266

1215/1/9هـ.
" -6بن ــاق القناع ــة ف ــي النف ــو" بالعم ــل ل ــدين ا " ن ــر يف جمل ــة اجملتم ــع الكويتي ــة الع ــالد ()1918
1428/2/9هـ.

" -9حاجــة الج ــات الخيريــة والــدعود اإلســالمية إلــى مصــرف وفــي ســبيل ا " ن ــر يف جملــة اجملتمــع
العالد ( )1626بتايي 2884/11/6م.
 -5امل ايكة يف كتاب "براقد اإلسال من االرهاا" مبقال لم
وصالي الكتاب يف يبيع ال اين 1426هـ .
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نوان  " :سماحة الدين اإلسالمي "

 -9مقال يف جملة "لبيك" العالد اخلامس حبي ام 1421هـ ول ضيوف الرمحل وواجبنا جتاههإل.
 -18مراجعة جز مل موالو ة " إلى اإلسال " اليت أ الهتا مؤالسة امال م اليوم ل مجتهـا بلتـات امليـة
متنو ة.
 -11امل ايكة بب ا جملمع الفق امال م مال ل " معايير الطعا الحـال .مسـائل معاصـرد " ودـال
دالم للملمع يف  18تمرب 2889م .
 -12امل ــايكة بب ــا بعن ـوان " الت ييـ ـرات المناعي ــة  ..ر"ي ــة مقاص ــدية " يف جمل ــة الوص ــية يف ــالدها

اخلــامس الــيت ــرج مــل الللنــة امال ـ مية لله ـ ل ال ــالويل أ ــال املؤالســات املت صص ــة يف منظمــة امل ــؤ ر
امال م .
 -19امل ــايكة يف تقريــر مركــز صــنا ة الفكــر والــلل كــان بعنـوان " امالـ ميون يف ــام 2818م" و نـوان
الويدــة " "اإلســالميون الســعوديون وحصــاد التجربــة المدنيــة" ن ــر يف واةــن ل مركــز صــنا ة الفكــر
لألحباث والالياالات.

 -14امل ــايكة بب ــا " حماي ــة الم ــدنيين أثن ــاق النزاع ــات المس ــلحة ف ــي الشـ ـريعة والق ــانون ال ــدولي

اإلنساني" الين ر يف جملة الوصية التابعة للللنة امالـ مية للهـ ل الـالويل أ ـال املؤالسـات املت صصـة يف
منظمة املؤ ر امال م .
هن ــا العالي ــال م ــل املق ــانت العلمي ــة مت ن ــرها يف ــالد م ــل اجمل ـ ت ال قامي ــة والفكري ــة م ــمل جمل ــة ال ــال و
السعودية وجملة امال م اليوم وجملة اجملتمع الكويتية وجملة األمة السعودية وغريها مما يصعب تتبع .

ثانيا :أنشطة خدمة المجتمع
( )8الدورات العلمية الداعلية والخارجية :


امل ــايكة يف تقــالم دوي لمي ــة صيص ــية يف مالين ــة اجلبي ــمل ــول (مق ــدمات ف ــي عل ــم أصـ ـو الفق ــح) ــام
1428هـ ،ملال يوم وا ال.

 دوي لمية يف الظهـران صـي
بالالو ة.

1428ه ـ ـول (مقـدمات فـي أصـو الفقـح) يف جـامع القصـي

 دالمع دوي لمية يف (مناه الفق اق) يف مالينة اجلبيمل ام 1422هـ .
 ةــايكع يف تقــالم دوي ــول ( أحكــا الم ـرأد فــي أبــواا العبــادات ) حتــع ي ايــة إداي تعلــيإل
البنات يف املن قة ال ردية  .يف يجب 1429هـ.
 دــالمع دوي بعن ـوان (مــن

النبــي صــلى ا عليــح وســلم فــي الــدعود إلــى ا ) يف مقــر النــالو

العاملية لل باب يف فر البالل يف ةعبان 1422هـ.
 د ــالمع دوي لمي ــة لألئم ــة يف بلتايي ــا ــول (فق ــح المع ــامالت المالي ــة) يف مالين ــة (يوال ــو) يف
مجاد األو 1428هـ.
1

 دالمع دوي يف (أحكا الصيا وبعض القيايا الفق ية) ـام 1416ه ـ يف ت ـاد بالتعـاون مـع جلنـة مسـلم
أمريقيا.

 دالمع دوي يف ( مقاصد الشريعة اإلسالمية ) واليت أديمع يف يجب 1421هـ يف جامع املبـاي
بالالمام.

 دــالمع دوي بعنـوان (التعريــا بالفقــح ا مذاهبــح ومؤلفاتــح) يف الفـ مــل 1422/2/98-29ه ـ
للضــباط العــاملن يف ال ــؤون الالينيــة وكانــع حتــع ي ايــة مــرا وزاي ال ــؤون امال ـ مية واألودــاف
والال و واميةاد باملن قة ال ردية.
 دالمع الالوي لمية بعنوان ( اليـوابا الفق يـة للمعـامالت الماليـة المعاصـرد) يف جـامع املبـاي
ملال مخسة أالابيع كمل يوم البع ابتالا مل صفر 1421هـ.
 دالمع ماد لمية يف الالوي اليت قالهتا إداي تعليإل البنات باملن قة ال ردية ملال يـوم كامـمل بعنـوان
(حقوق المرأد في ظل المت يرات المعاصرد) وسل يوم السبع 1426/9/29هـ.

 دالمع الالوي لمية بعنـوان ( اليوابا الفق يـة للمعـامالت الماليـة المعاصـرد) يف إمـاي ال ـايدة
مبركز األمري بال احملسل بل جلول لل العود يف 21و1426/11/26هـ.
 دــالمع دوي لميــة يف ( مبــادا االقتصــاد اإلســالمي) يف جزيــر مويي ــويس يف الفـ مــل -22
 29يوليو 2885م يف املركز ال قايف يف بويت لويس بال و مل جملس ال وي امال م .
 ةايكع يف الالوي العلميـة الـيت تقيمهـا جامعـة امللـ مهـال للبـ ول واملعـادن ملبتع ـ ةـركة الـاب يف
الف مل 25-22اغس س 2885م مب اضر ول ( األمن الفكري).

 دالمع دوي لمية يف (فقح المعامالت المالية المعاصرد ) يف جال لبعض املهتمن مل ال ركات
التمويلية يف  25-29يونيو 2889م.

 د ــالمع دوي لمي ــة يف ( القواع ــد الفق ي ــة وتطبيقات ــا المعاص ــرد) يف املعه ــال األوييب للالياال ــات
امنسانية يف مالينة ةاتو ةينو يف مرنسا يف الف مل  12-9مرباير 2818م .
 دـالمع دوي يف (اعالقيــات الم نـة ) يف إمــاي املالينـة املنــوي يف  28-19ةـوال 1491ه ـ حتــع
ي اي ــة وكي ــمل األم ــاي  ،و د ــالمع يف اامظ ــة ينب ــع يف  4-9سل القع ــال 1491ه ـ ـ .ود ــالمع يف
اامظة الع يف  21-24سل القعال 1491هـ.

(  ) 9الندوات الداعلية والخارجية :
 ةايكع يف نالو (عالمية الثقافة اإلسالمية) يف النادل ال يب بالتنسيق مع الللنة ال قامية بقسإل
الالياالات امال مية والعربية يف الفصمل ال اين 1429هـ.
6

 ةايكع يف النالو اليت أدامتها الللنة ال قامية بقسإل الالياالـات انالـ مية والعربيـة يف الفصـمل األول
1419هـ بعنوان (تحصين الشباا في مواج ة التحديات).

 ةايكع يف نالو ل (أعطار المخدرات) يف فـر البـالل يف يجـب 1429ه ـ،بالتنسـيق بـن كليـة اجملتمـع
باحفر وإداي مكام ة امل اليات باملن قة ال ردية.

 ةـ ـ ــايكع يف نـ ـ ــالو (المناش ـ ـ ــا الخيري ـ ـ ــة الواقـ ـ ـ ــع والتح ـ ـ ــديات) يف النـ ـ ــالو العامليـ ـ ــة لل ـ ـ ــباب بالريـ ـ ــاض
1421/1/9هـ.
 ةايكع يف نالو (اإلرهاا وعواقبح علـى المجتمـع) يـوم ال اـا 1421/12/25ه ـ يف جامعـة
املل ميصمل بالالمام.

 ترأالــع نــالو ( دور المؤسســات الخيريــة فــي محاربــة التطــرف واإلرهــاا ) والــيت أديمــع يــوم
األ ال 1426/1/4هـ يف الترمة التلايية بالالمام بالتعاون مع النالو العاملية لل باب امال م .
 ةـ ـ ــايكع يف نـ ـ ــالو ( بطاقـ ـ ــات االئتمـ ـ ــان مال ـ ـ ــا ومـ ـ ــا علي ـ ـ ــا ) والـ ـ ــيت أديمـ ـ ــع يـ ـ ــوم انانـ ـ ــن
1426/2/4هـ ،يف مبىن  28يف جامعة املل مهال للب ول واملعادن.
 ة ــايكع يف ن ــالو ( األم ــن  ..رس ــالة اإلس ــال ) ي ــوم األيبع ــا 1426/1/9ه ـ ـ يف مب ــىن  28يف
جامعة املل مهال للب ول واملعادن مبناالبة احملة الولنية للتضامل ضال اميهاب.
 امل ايكة يف نالو " اليو الوطني  .تاسيس وبناق ..هوية وانتماق" يف دا ة األناللس بالالمام حتـع
ي اية أمري املن قة ال ردية يف 1426/5/29هـ.

 لقــا يــوم مــمل يف كليــة البنــات بالــالمام دــالمع ويدــة حبــا ــول" التيــارات العقالنيــة وأثرهــا فــي
المن جية االسالمية" .يف 1429/2/6هـ.
 امل ايكة يف ملتقـا اخلـرب لرةـراف ال بـول بـدداي ال بيـة والتعلـيإل (بنـات) يف نـالو كانـع بعنـوان "
الوعي المعرفي طري المستقبل" يف 1429/9/1هـ.

 امل ــايكة يف ااضــر " انكتتــاب واملتــاجر يف األالــهإل " والــيت ألقاهــا مضــيلة ال ــي الــالكتوي /بــال
الــرمحل بــل صــا األلــرم .كمــالادمل يئــيس وكانــع بعن ـوان " التكيي ــا الفق ــي للسـ ـ م "وال ــيت
أديمـ ـ ــع يف جامعـ ـ ــة املل ـ ـ ـ مهـ ـ ــال للب ـ ـ ـ ول واملعـ ـ ــادن بالتعـ ـ ــاون مـ ـ ــع اجلمعيـ ـ ــة الفقهي ـ ـ ـة السـ ـ ــعودية
يف1429/9/19هـ.
 امل ـ ـ ـ ــايكة يف اللق ـ ـ ـ ــا ال ب ـ ـ ـ ــول األول ب ـ ـ ـ ــانداي العام ـ ـ ـ ــة لل بي ـ ـ ـ ــة اخلاص ـ ـ ـ ــة للبن ـ ـ ـ ــات بالري ـ ـ ـ ــاض يف
1429/4/19،15هـ ـ ودــال دــالمع ااضــر بعن ـوان  ":مفــاهيم وآليــات فــي التعامــل مــع اوي

االحتياجات الخاصة" .

 امل ــايكة مب اض ــر " يف امللتق ــا الق ــرلين ال ــاين ب ــاليب" وكان ــع احملاض ــر بعنـ ـوان  ":ص ــناعة ال ــوعي
الحي ـ ــاري"وال ـ ــيت نظمه ـ ــا مرك ـ ــز الص ـ ــاليق لت ف ـ ــي الق ـ ــرلن الك ـ ــرم بالول ـ ــة انم ـ ــايات يف الفـ ـ ـ
1429/9/25هـ.
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 امل ــايكة يف اللقــا العلم ـ باملن قــة ال ــردية يف 1429/4/22ه ـ املوامــق 2886/1/28م الــلل
نظمت ـ مؤالســة الــرواد لل بيــة والتعلــيإل ضــمل "أنشــطة دراســة تطــوير العمليــة التعليميــة لصــالا

مشروع تطوير التلعيم الجامعي (آفاق)".

 امل ــايكة يف نــالو احــي الالوليــة بويدــة لميــة بعنـوان ":التيســير فــي الفتيــا .معــالم واــوابا" والــيت
تقيمها وزاي احي كمل ام د ل الف مل 1429/12/4-2هـ.

 امل ــايكة يف دورد األئمــة والدعــة الصــينيين والــيت أديمــع يف ماليزيــا يف اجلامعــة امال ـ مية العامليــة
بكوانمبـوي يف الفـ مــل 29-29يونيــو 2889م بالتعــاون مــع النــالو العامليــة لل ــباب امالـ م
واجلمعية الصينية يف ماليزيا.

 امل ــايكة يف لقــا اخل ـربا يف التعلــيإل ــول " تــدعيم ثقافــة الحــوار " يف جــال حتــع ي ايــة املكتــب
اخلليل العريب لل بية ووزاي ال بية والتعليإل يف اململكة يف الف مل 9و5ابريمل 2889م.

 امل ــايكة بنــالو " رســالة المعلــم " لــا مســرح كليــة املعلمــن مامعــة املل ـ ميصــمل بالــالمام يف 9
يونيو 2885م .
 امل ــايكة ب ــامللتقا الراب ــع ريب ــات األم ــر ب ــاملعروف والنهـ ـ ــل املنك ــر ال ـلل اد ــيإل يف اخل ــرب -29
25اكتوبر 2885م بويدة ممل ول ثقافة التعاطي االيجابي مع المت يرات االجتماعية .
 امل ــايكة بالنــالو الرئيســة ملركــز مق ـ القضــايا املعاصــر بالريــاض يف فــمل امتتا ـ يــوم  22نــوممرب
2889م بويدة ممل ول " التحديات والطموحات من المركز".

 امل ــايكة بالويةــة العالليــة الــيت أدامتهــا وزاي الع ــالل ــول تط ــوير مرفـ ـ القي ــاق يف املركــز ال ق ــايف
بالرياض يف يوم  11يناير 2889م.
 امل ايكة يف لقة النقاش ال ال ة ملودع الفق امال م يف الرياض يوم  29ماي 2889م وكانـع
الويدة الرئيسة يف احلقة بعنوان" حكم العمل في الشركات المحرمة" .
 امل ــايكة يف إداي ويةــة العمــمل الــيت نظمتهــا هيبــة األمــر بــاملعروف والنه ـ

ــل املنكــر مــع جامعــة

املل مهال يف الرياض يف امتتاح م روا " حسبة " لت وير اريبة يف  19يونيو 2889م.
 امل ـايكة يف نــالوتن داصــة مب ــروا امالـ اتيلية الولنيــة لت ــوير مرمــق القضــا والتوايــق يف الظهـران
19يوليو ويف الرياض 24يوليو .
 امل ايكة يف دوي مقهية ول " السياسة الشرعية مفاهيم وأحكا " دالمع ميها ااضر ـول ":
أسس السياسة الشرعية في اإلسال " يف جامع محال املباي بالالمام يف 12أكتوبر 2889م.

 امل ــايكة يف النــالو األو الــيت أدامهــا مركــز التميــز الب ـ للتمويــمل واملصــرمية امال ـ مية يف جامعــة
املل مهال للبـ ول واملعـادن بويدـة نوا:ـا  ":التحـديات المسـتقبلية للمصـرفية اإلسـالمية  .ر"يـة

مقاصدية" يف  22ديسمرب 2889م .
 امل ــايكة يف نــالو ــول " مــن

دراســة النا لــة الفق يــة" بــالتعليق لــا أوياق البــا ن يف مركــز
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التميــز الب ـ للقضــايا الفقهيــة املعاصــر يف جامعــة اممــام امــال بــل الــعود امالـ مية بالريــاض يف
 19يناير 2818م.
 امل ايكة يف النالو األو ريبة قوق امنسان يف اململكة ول "الحريات الدينية " يف الريـاض يف
الف مل  18-6مرباير 2818م للتعليق لا حبوث "اإللزا بالمذهب ".

 امل ايكة يف إلقا ويدة لمية يف النالو الفكرية اليت نظمتها دا ال املل

بـالالعزيز اجلويـة بـالظهران

ول " الفكر اليا ا عطره وآثاره" يف  1ابريمل 2818م .
 امل ايكة يف إلقا ويدة لمية يف النالو اليت نظمتها هيبة األمر باملعروف والنه

ل املنكر باملن قـة

ال ردية  ،ول " األمن الفكري " يف منالق كويال ان ناةونال باخلرب يف يوم  18مايو 2818م.
 امل ايكة يف الالوي العلمية اليت أدامها مركز التميـز الب ـ للقضـايا الفقهيـة املعاصـر مـل دـ ل يـوم
دياال ـ بعن ـوان " مدارس ــات ف ــي قي ــايا البحـ ـ الفق ــي " يف جامع ــة امم ــام ام ــال ب ــل ال ــعود
امالـ مية بالريــاض يف  91اكتــوبر 2818م.كمــا دــالمع الــالوي ساهتــا لقســإل ال البــات يف مــاي
2811م.

( )15الدورات اإلدارية التي حصلت علي ا :

 دوي (اإلشراف الفعا ) اليت أدامها معهال انداي الصنا ية وتقنية املعلومات وسل يف الف مـل
 4/28ا 1415/4/24هـ و صلع لا ةهاد يف سل .
 دوي (متطلبات القيادد الفاعلة) مل 1928/9/16-9/12هـ .


دوي (م ارات التعامل مع قواعد البيانات والبرام الجاهزد ) مل 1419/18/21-18/28هـ.

 دوي (هندسة الت يير) يف 1428/9/4هـ .
 دوي (اتخاا القرار) يف 91428/9/9هـ .

 دوي (بوصلة التفكير) يف 1428/9/1هـ .
 دوي (فن القيادد) يف 1428/9/2هـ وهلا الالويات األيبع كانع بر اية ةركة القاليات الب رية
للتالييب بالرياض .


دوي (كيـا تــدير جلســة نفســية) مـالهتا مخســة أيـام يف الفصــمل األول 1429ه ـ ـل لريــق مركــز
الراةال يف الالمام .

 الالوي اليت أدامتها مجعية الرب بالالمام ـل (ال اتا االستشـاري النـاجا) والـيت ألقاهـا وكيـمل وزاي
ال ؤون انجتما ية الالكتوي بال اهلل السال ان يف يبيع 1429هـ.
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 دوي يف الل ــة االنجليزيــة فــي جامعــة اكســتر فــي بريطانيــا مــن  27يونيــو حتــى  21أغســطس
. 2551
 احص ــول ل ــا ة ــهاد

ض ــوي لل ــالوي ال ــيت ك ــان موض ــو ها " دور المستش ــار الق ــانوني ف ــي

المؤسسات وال ييات الحكوميـة " والـيت نظمتهـا املنظمـة العربيـة للتنميـة امداييـة دـ ل الفـ
2886/11/ 11-12م يف مالينة ةرم ال ي ممهويية مصر العربية.
 احصول لا دوي يف " التعليم االلكتروني " مل ماد الت وير األكادمي مامعة امللـ مهـال
للب ول واملعادن يف  91ماي 2818م.

 احصول لا ةهاد اجتياز و ضوي دورد في الل ة االنجليزية يف املاليالة العاملية لتعليإل اللتـة
انجنليزية مبالينة الكايبرا يف بري انيا د ل الف مل  28يونيو إ  29يوليو 2811م.

(  ) 11المحاارات والدرو" العلمية :
 ألقيــع دي لم ـ يف العقيــال ــام 1416هـ ـ االــتمر مخســة أةــهر يف مالينــة اجلبيــمل وكــان الــالي يف ةــرح
(لمعة االعتقاد) للمومق ابل دالامة املقالال .
 ألقيع ديالا لميا يف احاليا بعنوان ( شرح أحاديـ كتـاا عمـدد األحكـا للمقدسـي ) والـالي االـتمر
مخس النوات منل ام 1419هـ ،و ىت 1422ه يا تود يف جامع بالالعزيز أبا سن بالظهران.
 د يب يف جامع اممام أمحال بل نبمل يف اخلرب.
 هنــا العاليــال مــل احملاضـرات الالينيــة والفقهيــة وال بويــة ألقيــع يف بعــض مــالن اململكــة ودايجهــا
.منها لا البيمل امل ال :
" -1أحكا الصيا " مبالينة داييل يف ةعبان 1422هـ .
" -2أحكا الزكاد" بالالمام يف ةعبان  1422هـ.
" -9فقح االستطاعة" الظهران 1421هـ.

" -4فقة الحقائ " يف جامعة املل مهال للب ول واملعادن يف ةوال 1421هـ.
" -1مف و السعادد" يف يأ تنوي يف ةعبان 1422هـ.
" -6السعادد الحقيقية" يف كلية البنات بالالمام يف صفر 1429هـ.
" -9أحكا عاشوراق" يف القا ال اجلوية بالظهران 1429هـ.

" -5مقوم ـ ــات التربي ـ ــة الناجح ـ ــة" يف مالين ـ ــة ام الس ـ ــاه 1428ه ـ ـ ـ ي القي ـ ــع يف مالين ـ ــة
ماال دع يف هولنالا يف مجادل ال اين  1424هـ.
" -9فقة المرور و آدابة في اإلسال " يف يجب 1424هـ يف فر البالل .
18

-18

"المقاصد الشرعية وتطبيقات ا المعاصرد" يف الالمام يف ارم 1424هـ

"الي ــوابا الش ــرعية ف ــي المع ــامالت المالي ــة المعاص ــرد" يف ال ــالمام يف ا ــرم
-11
1422هـ.
-12

"الحاجة إلى علم أصو الفقة" يف الالمام يف ارم 1422هـ.

ااضر نسـائية "حو المرأد والعـودد الـى الـذات" يف السـوق اخلـريل يف ةـعبان
-19
1429هـ.
-14
الالمام .
-11

ااضــر بعن ـوان "مقــدمات فــي االمــن االجتمــاعي" يف يبيــع اندــر 1429ه ـ يف
ااضــر بعنـوان "فاســتقم كمــا امــرت" يف اــرم 1429ه ـ يف داييــل  .كمــا ألقيــع

أيضاً يف جامع احمادل بالالمام 1429هـ.

ااضر بعنوان "الشباا ..وتحديات النجاح" بالربنـامي الصـيف لتيهيـمل تو يـ
-16
ال باب السعودل 1421هـ.
-19

ااضر بعنوان "وصايا للشباا" يف اانوية النعريية 1421/11/1هـ.

-15

أمسية بعنوان "التطرف الفكري" يف فر البالل بلل القعال 1424هـ.

-19

ااضر بعنوان "فيل العشر األو من اي الحجة" مباليرية ةرلة الالمام بتـايي

1424/11/25هـ.
ااضر بعنوان "دور المرأد في صالح المجتمع" يف جامعة كـانو بالـالمام بتـايي
-28
1421/1/5هـ.
-21

ااضــر بعن ـوان "نم ـااج مــن اعــتالف الســلا ووجــوا االئــتالف" يف الرئاالــة

العامة لألمر باملعروف والنه

ل املنكر بالالمام بتايي 1424/9/16هـ.

ااضــر بعن ـوان "الــوعي الفق ــي اــرورد أمنيــة" يف كليــة املعلمــن بالــالمام بتــايي
-22
1424/11/6هـ.
-29

ااضر بعنـوان "منـاه الفتيـا فـي القيـايا المعاصـرد" مامعـة امللـ مهـال للبـ ول

واملعادن بتايي 1421/2/1هـ.
ااضر بعنوان "فقح األلويات في الشريعة اإلسالمية" يف مالينة (إليـاج) ببلليكـا
-24
يف يوليو 2889م.
-21

ااض ــر بعنـ ـوان "تربي ــة الناش ــية ف ــي اإلس ــال " يف مالين ــة م ــا الـ ـ دع يف يولي ــو

2889م.
-26

ااضــر بعن ـوان "المخطوطــات العربيــة فــي الخ ـزائن العالميــة " يف جامعــة املل ـ

-29

ااضر بعنوان "فقح االولويات" يف مالينة الكاكا يف يبيع األول 1421هـ.

مهال للب ول واملعادن يف تايي 1421/18/9هـ.

11

-25

ااض ــر بعنـ ـوان "مف ــو االعت ــدا ف ــي الشـ ـريعة" يف دا ــة امللـ ـ مه ــال الب ري ــة

باجلبيمل 1421/18/19هـ.
-29

ااضر بعنوان "فقح االعتدا " يف اامظة القرية العليا يف 1421/5/11هـ.

-98

ااضــر بعن ـوان "أحكــا العقــار فــي اإلســال " القيــع يف الــالوي التالييبيــة ل ــركة

-91

ااضر بعنوان "دور العلماق في البناق االجتمـاعي والتنميـة االقتصـادية" ألقيـع

بويصة للعقايات يف 1421/18/16هـ.

يف اجلامعة امال مية مبالينة مراول (الفلبن) يف 1421/5/26هـ.
ااضــر بعن ـوان " :الــوعي الحيــاري ..اــرورد وطنيــة " ألقيــع يف جــامع كــانو
-92
بالالمام يوم انانن 1426/2/15هـ.
-99

ااضر بعنوان  ":مبادا في علم أصو الفقح" ألقيع ل البات الالياالات العليا

يف كلية اآلداب للبنات بالالمام يف يوم انانن 1426/2/21هـ.

ااضر بعنـوان " فقح النـوا " ألقيـع يف يـوم ال اـا 1426/1/19ه ـ يف مقـر
-94
النالو العاملية لل باب امال م بالالمام.
-91

ااضــر بعن ـوان " أدا االعــتالف فــي اإلســال " يف الكليــة األويوبيــة للالياالــات

امال مية بفرنسا يف 1426/9/11هـ.
ااضـر بعنـوان " فقــح االعتــدا " ألقيــع مبناالــبة ادتيــاي مكــة اصــمة لل قامــة يف
-96
إداي تعليإل البنات مبكة املكرمة يف 1426/11/29هـ.
-99

ااض ــر بعن ـ ـوان " الشـ ــباا .همـ ــو وشـ ــجون " يف جامع ــة املل ـ ـ مه ــال للب ـ ـ ول

-95

ااضــر بعنـوان" ل ــب االرادد "والــيت نظمتهــا مراكــز األ يــا باملن قــة التربيــة مــال

واملعادن يف 1426/11/5هـ.
يف 1429/2/5هـ.

ااضــر بعن ـوان" لمــااا تــدافع عــن النبــي صــلى ا عليــح وســلم " والــيت نظمتهــا
-99
مجعية امص ح انجتما يف دولة الكويع يف 1429/9/11هـ.
-48

ااض ـ ــر بعنـ ـ ـوان" الوف ـ ــاق الع ـ ــائلي" وال ـ ــلل نظمـ ـ ـ مرك ـ ــز التنمي ـ ــة األالـ ـ ـرية 29

1429/4/هـ وأديمع يف جامع محال املباي بالالمام .
ااضــر ــول " مقاصــد الش ـريعة وتطبيقات ــا المعاصــرد " يف اامظــة جي ـزان يف
-41
1429/5/6هـ.
ااضر ـول " الثبات اإليمـاني للمسـلم الم تـرا" يف اجلمعيـة ال قاميـة يف يومـا
-42
يف 19ماي 2889م.
-49

ااضر ول " الوعي الحياري في اوق الشـريعة" يف جـامع دـادم احـرمن يف
12

جنران يف  6يونيو 2889م .
ااضــر ــول " وقفــات تربويــة للطلبــة المبتعثــين فــي الــدو ال ربيــة " يف منــالق
-44
الظهران الالويل يف  9البتمرب 2889م.
-41

ااضر ول " المدعل إلى فقح العمران اإلسالمي " يف مركز األمـري بالاحملسـل

للب وث والالياالات امال مية بال ايدة يف  24البتمرب 2889م .

ااض ــر ــول " االبتعـ ــاث .فقـ ــح وأحكـ ــا " يف دا ــال املل ـ ـ
-46
بالظهران يف  19مايو 2889م.
-49

ب ــالالعزيز اجلويـ ــة

ااض ــر بعنـ ـوان " يق ـ ــة الـ ــوعي الحيـ ــاري " يف م ــىن داي الي ــوم يف  98اكت ــوبر

2889م.
ااضــر بعن ـوان " أ مــة الــوعي الــديني " يف ديوانيــة انالــتاس جعفــر ال ــايب يف 5
-45
يناير 2885م .
-49

ااضــر بعنـوان " مســتقبل الم ـرأد الســعودية " يف ديوانيــة اللو ــق بال ــائ يف 9

ماي 2885م .
-18

ااضر بعنوان " بنـاق الـوعي فـي حيـاد الشـباا المعاصـر " يف جـامع الـعيال ابـل

جبري يف جال يف  2مايو 2885م .
ااضر بعنوان " صناعة الوعي الوطني" يف منتال الوال ية يف مالينة صفو يف
-11
 29يونيو 2885م.
-12

ااض ــر بعن ـوان  ":منطلق ــات ال ــوعي ال ــديني " يف مرك ــز األم ــري ب ــال احملس ــل ب ــل

جلول للب وث والالياالات امال مية يف ال ايدة يف  6مايو 2885م .

ااضر بعنوان  ":كيـا تحقـ أهـدافك فـي الحيـاد " يف معهـال الالياالـات الفنيـة
-19
بالظهران يف  29مايو 285م .
ال ااضـرات تربويـة واقاميـة يف مسـاجال ومراكـز جزيـر مويي ـويس يف الفـ مـل
-14
 25-22يوليو 2885م .
ااضــر لميــة بعن ـوان ":المــدعل لفقــح العم ـران اإلســالمي" يف ديوانيــة الــالكتوي
-11
امال الباي بالظهران يف  26أكتوبر 2885م .
-16

ااضر لمية بعنوان " الـوعي الـديني قـراقد فـي إشـكالية التأويـل والتنزيـل " يف

النادل ال قايف مامعة املل مهال  24مايو 2889م .
ااض ــر لمي ــة بعن ـ ـوان " رسـ ــالة المبتع ـ ـ السـ ــعودي " يف الن ــادل ال ـ ـ يب يف
-19
ج اللو يف االكتلنالا يف  5اغس س 2889م .
-15

ااضــر يف مركــز األمــري نــاي لل قامــة والعلــوم مامعــة امللـ مهــال ــول " الشــباا

واالنتماق الوطني  .مفاهيم غائبة " يف  1اكتوبر 2889م .
19

-19

ااضــر يف إالــكان لـ ب جامعــة امللـ مهــال بعنـوان "فاعليــة الــوعي فــي عصــر

العولمة" يف  4يناير 2818م.
ااضــر يف املعهــال األوييب للالياالــات امنســانية يف ةــاتو ةــينو يف مرنســا ــول "
-68
فقح التحير اإلسالمي" يف  9مرباير 2818م.
-61

ااض ـ ـر ـ ــول يف منتـ ــال

المعاصر "يف  11ماي 2818م.

بـ ــالالرزاق ال ك ـ ـ بـ ــاخلرب ـ ــول "الخطـ ــاا الفكـ ــري

ااضر ول "الوعي التطوعي ..فريية حيـارية" يف مبـىن األمـري نـاي لل قامـة
-62
والعلوم يف جامعة املل مهال يف  14ماي 2818م.
-69

ااض ــر يف منت ــال ال ــالكتوي ــوض الق ــرين بي ــا بعنـ ـوان " فق ــح الن ي ــة ..ر"ي ــة

مقاصدية " يف  6ابريمل 2818م.
-64

ااض ــر يف املرك ــز امالـ ـ م ب وكي ــو بعنـ ـوان " أث ــر الحي ــارد اإلس ــالمية عل ــى

المجتمع اإلنساني" يف  15يوليو 2818م .
-61
ياماناة
-66

اللسلة مل احملاضرات يف امل يإل الصيف لللاليـة امالـ مية يف اليابـان يف منتلـع
ول التعايش مع اآلعر و المسلم في المجتمعات غير المسلمة .

ااضر يف النادل األديب بالالمام بعنوان " سـؤا الن يـة فـي أدبيـات الخطـاا

اإلسالمي المعاصر " يف  11يمضان 1491هـ.
اللسلة ااضرات أدامها منتال النهضة والتواصمل احضايل يف اخلرلوم ملال أيبعة
-69
أيــام تلــع احملاضـرات التاليــة ":الــوعي الفق ــي اــرورد أمنيــة"  " .الــوعي بالمســتقبل فــي
مسيرد اإلصالح"  ".مدعل لفقح العمران "  ".عطاا الرحمـة فـي الـوعل المعاصـر" .

" س ــؤا الن ي ــة ف ــي الخط ــاا اإلس ــالمي المعاص ــر" يف الف ـ م ــل  29ن ــوممرب إ 9
ديسمرب 2818م.
ااضر ول "الحيارد اإلسالمية " يف القا ال اجلوية بالظهران يوم السبع 11
-65
صفر 1492هـ.
-69

ااضــر ــول " مقاصــد الش ـريعة .األهميــة والتطبيقــات المعاصــرد " يف منتــال

الزكرل بالرياض يوم اجلمعة  9يونيو 2811م.
-98

ااضر ول "مقاصـد التـدبير المـدني " نظمتهـا جلنـة التيصـيمل امالـ م للعلـوم

بالنالو العاملية لل باب امال م بالرياض يوم  22البتمرب 2811م.
ااضر ةبابية مع نادل الع دات العامة مامعة املل مهال للبـ ول واملعـادن ـول
-91
" تجارا في حياتي " يف  19ماي 2812م.
-92

ااضــر بعن ـوان  ":التعــايش مــع اآلعــر فــي اإلســال " يف نــادل الن بــة ال ــبايب

التابع للنالو العاملية لل باب امال م يف  1ابريمل 2812م .
14

-99

ااضر بعنوان "الحيارد اإلسالمية " يف معهال الالياالات الفنيـة بـالظهران بتـايي

5ابريمل 2812م .
(  )12المؤتمرات الدولية:
 .1امل ــايكة يف مــؤ ر (الــدعود فــي ع ــد الملــك عبــد العزيــز) بالريــاض يف 1428/2/21هــ ،والــلل
أدامت وزاي ال ؤون امال مية واألوداف والال و واميةاد.
 .2امل ــايكة يف مــؤ ر (المســلمون والتحــديات المعاصــرد) التــابع لراب ــة العــا امالـ م مبكــة املكرمــة
مل 9-1مل سل احلة ام 1422هـ يف مقر الراب ة مبكة املكرمة.
 .9امل ــايكة يف الملتق ــى الثق ــافي ع ــا 1425/1417ه ـ ـ ف ــي بل اري ــا م ــع الن ــالو العاملي ــة لل ــباب
انال م .

 .4امل ايكة يف مؤ ر (مقتيـيات الـدعود فـي اـوق المعطيـات المعاصـرد) يف ابريـمل 2881م ،والـلل
أديإل يف جامعة ال ايدة بالولة األمايات العربية املت ال .
 .1امل ــايكة يف برن ــامي (اإلس ــال ف ــي المجتمع ــات ال ربي ــة) يف اال ــبانيا 29يولي ــو م ــل ــام ،2884
بالتعاون مع النالو العاملية لل باب وياب ة العا امال م واملركز ال قايف مبالييال – أالبانيا.

 .6امل ـايكة يف مؤتمر (الجالية اإلسالمية في أروبا ال ربية -مشكالت االندماج والتأقلم) يف بـريوت
( )9-1ارم 1429هـ ،بر اية كلية انمام األوزا

يف بريوت -لبنان.

 .9امل ايكة يف مـؤ ر (ال ندسة الوراثيـة بـين الشـريعة والقـانون) يف جامعـة انمـايات العربيـة املت ـال يف
العن يف الف 1429/2/24-22هـ.
 .5امل ايكة يف مؤ ر (العمل الخيري في ع د عاد الحرمين الشـريفين واقعـح وتطلعاتـح) يف اخلـرب يف
الف 1429 /1/12-11هـ .واللل كان بر اية هيبة امغااة العاملية امال مية.
 .9امل ـايكة يف مــؤ ر النـالو العامليــة ل ــباب انالـ م حتــع ةـعاي (الشــباا واألنفتــاح) يف الريــاض يف
الف 2882/18/21-22م.
 .18امل ـايكة يف مــؤ ر ( األعمـا المصــرفية اإللكترونيــة بــين الشـريعة والقـانون ) يف ديب يف الفت ـر مــل
1424/9/1-9هـ ،حتع ي اية جامعة انمايات العربية املت ال .

 .11ترأالــع ومــال اململكــة يف م ـؤ ر (إحكــا التعلــيم الن ــامي وغيــر الن ــامي فــي تعلــيم الكبــار ومحــو
األميـ ــة) يف ص ــنعا يف الف ـ ـ م ــل  4/25إ 1424/ 1/2ه ـ ـ وال ــلل ق ــال حت ــع ي اي ــة املنظم ــة
امال مية لل بية وال قامة والعلوم واملنظمة العربية لل بية وال قامة والعلوم.

 .12امل ــايكة يف م ــؤ ر(تفعي ــل العم ــل الجم ــاعي ف ــي أوروب ــا ال ربي ــة) يف هولن ــالا يف الفـ ـ م ــل -19
1424/1/29هـ ،بالتعاون مع النالو العاملية لل باب امال م واملركز ال قايف انجتما

ولنالا.

 .19امل ــايكة يف مـ ــؤ ر (حقـ ــوق اإلنسـ ــان فـ ــي السـ ــلم والحـ ــرا) يف الري ــاض مـ ــل 19-19ةـ ــعبان
1424هـ ،واللل كان بر اية ار ل األمحر السعودل ووزاي الالادلية يف اململكة العربية السعودية.
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 .14امل ايكة يف فعاليات الملتقى السنوي لمشاريع ولجان الزواج بالمملكة بمدينة الريـاض مـن -1
 3محر 1424هـ ،بر اية م روا ابل باز اخلريل يف الرياض.

 .11امل ــايكة يف مــؤ ر المجمــع الفق ــي المنبث ـ عــن من مــة المــؤتمر اإلســالمي فــي دورتــح الخامســة
عشر واللل قال مبالينة مسقط يف دولة مان يف الف مل  28-11ارم1421هـ.

 .16امل ايكة يف مؤ ر مجمع الفقح اإلسالمي بال ند في دورتـح الرابعـة عشـر والتـي أقيمـت فـي مدينـة
حيدر أباد بال ند يف الف مل  4-1مجاد األو 1421هـ.
 .19ةـايكع يف المؤتمر السنوي للجامعة االسالمية الحليمية ببـن الديش فـي اي القعـدد 1425ه ـ
بالتنسيق مع النالو العاملية لل باب امال م .
 .15امل ــايكة يف لقــا اخل ـربا بربنــامي اخللــيي العــريب لــال إل منظمــات األمــإل املت ــال ان ائيــة والــلل كــان
حتــع ن ـوان" :مكافحــة ظــاهرد اإلســاقد للطفــا " ،والــلل قــال يف مالينــة الريــاض يف الف ـ مــل
29و 24صفر 1421هـ.
 .19امل ــايكة يف م ــؤتمر هيي ــة علم ــاق المس ــلمين ب ــالفلبين وال ــذي عق ــد ف ــي مدين ــة مـ ـراوي يف الف ـ
مل1421/5/29-21هـ.
 .28امل ــايكة يف مــؤ ر احتــاد اجلامعــات امال ـ مية والــلل كــان بعن ـوان  " :منــاه التجديــد فــي العلــو
اإلسالمية والعربية" مامعة املنيا يف مصر يف الف مل 1426/1/29-24هـ .

 .21امل ــايكة يف مــؤ ر مركــز األمــري بالاحملســل بــل جلــول لل الــعود للب ــوث والالياالــات امال ـ مية يف
ال ـايدة ــول " :شخصــية األميــر عبدالمحســن بــن جلــوي الراعـي والبــاني " ودــال أديمــع يف مقــر
املركز يف الف مل 26و1426/2/29هـ.
 .22امل ـ ــايكة يف املل تقـ ــا ال قـ ــايف لـ ــلول ان تياجـ ــات اخلاصـ ــة املنعقـ ــال يف ةـ ــركة أيامكـ ــو الس ـ ــعودية يف
15و1426/11/19هـ مب اضر بعنوان  ":ل ب اإلرادد يصنع الحياد"

 .29امل ــايكة يف "اللقــاق الــوطني للحــوار الفكــري الخــامس "والــلل انعقــال يف مالينــة أ ــا يف الف ـ مــل
1426/11/19-11ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ي ت ـ ـ ـ ـ ــرمنا بلق ـ ـ ـ ـ ــا د ـ ـ ـ ـ ــادم اح ـ ـ ـ ـ ــرمن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـريفن ي ـ ـ ـ ـ ــوم الس ـ ـ ـ ـ ــبع
1426/11/11هـ وتسليم وايقة الرؤية الولنية للتعاممل مع ال قامات العاملية
 .24امل ايكة يف مؤ ر " الوطنيـة والر"يـة اإلداريـة" والـلل انعقـال حتـع ةـرف نائـب أمـري املن ـق يف أمـاي

املن قـ ــة ال ـ ــردية يف الف ـ ـ مـ ــل  25-26مربايـ ــر 2886م ودـ ــال ةـ ــايكع بويدـ ــة بعن ـ ـوان  ":الـ ــوعي

الحياري ارورد وطنية" .

 .21امل ايكة يف مـؤ ر " نصـرد النبـي صـلى ا عليـح وسـلم" يف دولـة الب ـريل حتـع ي ايـة وزيـر ال ـؤون
انالـ ـ مية الب ـ ـري ود ــال نظمتـ ـ مجعي ــة الوم ــاق الب ريني ــة ومؤالس ــة امالـ ـ م الي ــوم وامحت ــاد الع ــامل
للعلما املسلمن يف الف 1429/2/22،29هـ.
 .26امل ــايكة مبــؤ ر " اإلســال والشــباا ورفــع الــوعي اإلســالمي " والــلل نظمت ـ وزاي التعلــيإل العــايل
باسيبيلان ووزاي األوداف الكويتية ودال قال مبالينة باكو يف 1و 2ماي 2886م.
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 .29امل ــايكة مب ــؤ ر " مقاصـ ــد الش ـ ـريعة وسـ ــبل تحقيق ـ ــا فـ ــي المجتمعـ ــات المعاصـ ــرد " يف اجلامع ــة
امال مية العاملية مباليزيا مل  18-5اغس س 2886م ودـال ةـايكع بب ـا نوانـ " أثـر مقاصـد
الشريعة في تعمي الوعي الحياري " و أ كل مل احضوي لظرف دـاص ودـال ـرض الب ـا يف
كتاب املؤ ر .
 .25امل ايكة يف املؤ ر الالويل العاةر للنالو العاملية لل باب امال م واللل كان ول " الشباا وبناق
المستقبل " واليت أديمع يف مصر يف الف مل  29-21نوممرب2886م حتع ي اية وزير ال ؤون
امال مية السعودل ومفيت مصر .

 .29امل ــايكة يف مــؤ ر " اإلفتــاق فــي عــالم مفتــوح" بويدــة مــمل ــول " من جيــة التيســير فــي الفتــو

المعاصــرد " يف مالينــة الكويــع حتــع ي ايــة وزاي األودــاف الكويتيــة يف الف ـ مــل 25-26مــايو
2889م .

 .98امل ــايكة يف مــؤ ر " واــع المـرأد المســلمة فــي المجتمعــات المعاصــرد :حقــائ وآفــاق" يف
املعهـال العــامل لو ــال األمـة امالـ مية مباليزيــا التــابع لللامعـة امالـ مية العامليــة يف كونملبــوي يف
الف ـ م ــل  16-14اغس ـ س 2889م  .ود ــال ن ــر الب ـا ض ــمل كت ــاب امل ــؤ ر م ــل غ ــري
احضوي وكان الب ا بعنوان  ":دياالة ملنهلية الفتيا يف دضايا املرأ املعاصر " .
 .91امل ايكة مبؤ ر "األسس المن جية لوحدد األمة" بويدة ممل للتعليق ول " مق املوازنات يف
ال ريعة " يف الف مل  22-28نوممرب 2889م ل وكانع حتع ي اية مجعية امص ح
انجتما

بالكويع.

 .92امل ايكة مبؤ ر  ":الجامعات العربية  .التحديات واآلفاق المستقبلية" بويدة ممل ول " الو

املستقبل وأمهيت يف التعليإل العايل " بالرباط يف الف مل 19-9ديسمرب 2889م  .حتع ي اية

املنظمة العربية للتنمية امدايية .
 .99امل ايكة يف مؤ ر " الحوار اإلسالمي الياباني " اللل أديإل يف مالينة الرياض حتع ي اية وزاي
اخلايجية يف الف مل  21-29ماي 2885م .

 .94امل ايكة يف إ الاد وتنظيإل املؤ ر التياليس لمن مة النصرد العالمية اللل أديإل يف الكويع مل -2
1نوممرب 2885م ،حتع ي اية أمري الكويع  ،وكنع يئيس الللنة العلمية يف املؤ ر.
 .91امل ايكة يف نالو احي الكرب اليت تقام يف مكة املكرمة مل 9-1ديسمرب 2885م بويدة ممل "
األحوا األمنية في الح وعالقت ا بمقاصد الشريعة" حتع ي اية وزير احي باململكة.
 .96امل ايكة يف المؤتمر األو للعمل التطوعي يف املن قة ال ردية مل د ل العضوية يف اجلنة

انالت ايية والعلمية للمؤ ر اللل اديإل يف الف  29-29يناير 2889م حتع ي اية و أمري
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املن قة ال ردية .
 .99امل ايكة مبؤ ر جممع الفق امال م يف دويتة التاالعة

ر بال ايدة يف الف مل  29ابريمل 2-

مايو 2889م .
 .95امل ايكة يف مؤ ر " األمل الفكرل " بالرياض  22-15مايو بويدة ممل  ":التطرف الفكري ..
وا مة الوعي الديني " مت ن رها يف كتاب املؤ ر .
 .99امل ايكة يف مؤ ر " المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمو " مل  98مايو  2-يونيو
2889م بويدة ممل ول  ":التكييا الفق ي  .مف ومح واوابطح" .
 .48امل ايكة يف المؤتمر األو للبح العلمي للطالا والطالبات اللل أدامت وزاي التعليإل العايل
بالرياض يف 15-16ماي 2818م .وكانع امل ايكة يف حتكيإل األحباث وضمل جلنة تقوم
األحباث املرة ة .
 .14امل ايكة يف النالو العاملية اليت ينظمها مركز التميز الب

للقضايا الفقهية املعاصر

جامعة اممام امال بل العود امال مية بالرياض بعنوان " نحو من

علمي أصيل لدراسة القيايا

الفق ية المعاصرد " و يديت يف املؤ ر بعنوان " األعطاق المن جية لدراسة النا لة الفق ية  .االستدال
باألدلة الشرعية إنمواجا" يف الف مل  72-72ابريمل 7242م.
 .14امل ايكة يف النالو العاملية "حو الوعي الحياري .فاعلية وتمكين وش ود" يف مركز األمري
بالاحملسل بل جلول للب وث والالياالات امال مية بال ايدة يف  41مايو 7242م .بويدة ول "
الوعي المستقبلي ودوره الن يوي" .
 .17امل ايكة بويدة ممل ول " البيية من من ور مقاصدي " يف لقا اخلربا الت اويل ملنظمة املؤ ر
امال م يف جلنت اخلاصة (الللنة امال مية لله ل الالول ) واملعقال بعنوان " القانون الدولي
اإلنساني ر"ية اسالمية" يف لهران يف الف مل  3-4مايو 7242م.
 .13امل ايكة يف لقا اخلربا التابعن جملمع الفق امال م مال

ول " الصكوك اإلسالمية ا

ومستجدات ا المعاصرد" يف الف مل 72-71مايو 7242م.

 .11امل ايكة يف املؤ ر السنول ملنظمة موي ةباب اللل أديإل يف مملكة الب ريل يف الف مل 41-42
يوليو 7242م  ،ودال دالمع ااضر بعنوان " صناعة الوعي الحياري" .
 .11امل ايكة يف مؤ ر انحتاد العامل لعلما املسلمن يف الف مل  72يونيو إ  7يوليو 7242م
واللل أديإل يف االتانبول ب كيا حتع ي اية يئيس الوزيا ال ك .
 .12امل ايكة يف مؤ ر النالو العاملية لل باب امال م يف دويت احادية ر حتع ي اية يئيس الوزيا
اننالنويس و وزير ال ؤون امال مية واألوداف والال و وانيةاد السعودل يف جاكرتا مل  1-7اكتوبر
7242م.
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 .12امل ايكة يف مؤ ر "مستقبل التمويل اإلسالمي ..استشراف فرص ال د" يف الف مل 72-71
اكتوبر7242م .يف كوان ملبوي مباليزيا حتع ي اية يئيس الوزيا السابق مهاتري امال .وكان نوان الويدة
" التحديات المستقبلية للمصرفية اإلسالمية ر"ية مقاصدية" .
 .12امل ايكة يف مؤ ر "حماية المدنيين من النزاعات المسلحة بين الشريعة والقانون" يف كوانملبوي
مباليزيا مل تايي  42-2مرباير 7244م .ودال دالمع ويدة بعنوان  ":حماية المدنيين في النزاعات
المسلحة .ر"ية مقاصدية حقوقية" .
 .12امل ايكة يف مؤ ر العممل الت و

بويدة ممل ول "التحديات المستقبلية للعمل التطوعي" وسل

يف الف مل  2-1ماي 7244م يف جامعة املل مهال للب ول واملعادن.

 .12امل ايكة يف املؤ ر السنول اللل تقيم وزاي األوداف وال ؤون الالينية بعمان ول" العلوم الفهية يف
ا متتري " ودال دالمع ويدة حب ية يف املؤ ر بعنوان" تطوير العلو الفق ية ر" ومفاهيم" ودال كانع

يف مسقط يف الف مل  47-2ابريمل 7244م.
 .14امل ايكة يف امللتقا ال اين للعممل الت و

بعنوان " متعة العطاق" واللل اديإل يف مالينة جال يف الف

مل  73-74ابريمل 7244م  ،وكانع الويدة ول "مفاهيم في العمل التطوعي" .
 .17امل ايكة يف املؤ ر التياليس لوحدد الخلي والجزيرد العربية املنعقال يف الب ريل حتع ي اية مل
الب ريل يف الف مل  41-43اكتوبر 7244م .
 .13امل ايكة يف مؤ ر " التنوع المذهبي ومستقبل الخلي العربي " املنعقال بالالو ة مل  32نوممرب
ىت  7ديسمرب 7244م  .ودالمع ويدة ول  ":المف و الطائفي وإشكاليات الواقع المعاصر" .
 .11امل ايكة يف مؤ ر " الن وض باألقليات اإلسالمية في أمريكا الجنوبية والكاريبي "  1-4ماي
يف مالينة بوينس لير اصمة األيجنتن  ،ودالمع ويدة بامل ايكة مع معايل الالكتوي صا الوهي
التعايش ومستقبمل النهوض امال م يف أمريكا اجلنوبية .

ول

 .11امل ايكة يف مؤ ر " نحو من جية علمية لبح المستجدات املعاصر " حتع ي اية وزاي األوداف
وال ؤون امال مية الكويتية ودال دالمع ويدة بعنوان  ":التكييا الفق ي في المستجدات المعاصرد .
المف و واليوابا" وكان يف الف مل  77-74ماي 7247م بالكويع العاصمة .
(  )13الزيارات العلمية :
 دم ــع بزي ــاي لمي ــة لكلي ــة " معـ ــارف الـ ــوحي والعلـ ــو اإلنسـ ــانية" باجلامع ــة امالـ ـ مية العاملي ــة
بكونملب ــوي يف ماليزي ــا يف 1421/5/25ه ـ ـ لت قي ــق التع ــاون العلم ـ والب ـ ـ ب ــن القس ــإل والكلي ــة
امللكوي .
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ترأالع ومال اجلامعة الزائر جلامعة الكويع ( كليـة اآلداا وكليـة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية)
عال الف مل 1426/9/2-2/98هـ مل أجمل إجياد البمل حتقيق التعاون العلم بن اجلامعتن.



دمـ ـ ـ ــع بزيـ ـ ـ ــاي لمع ـ ـ ـ ــد الدراسـ ـ ـ ــات اإلسـ ـ ـ ــالمية والعربيـ ـ ـ ــة بجامعـ ـ ـ ــة إكسـ ـ ـ ــتر ببريطانيـ ـ ـ ــا يف
بن املعهال والقسإل .

1426/1/29هـ .لتوايق التعاون العلم والب


دمع بزياي الكلية األوروبية للدراسات اإلسالمية بفرنسا 1426/9/11-14هـ .ومت املـ ا
لا برامي الكلية ومناهي الالياالة وانلتقا ببعض هيبة التالييس يف الكلية .



دمــع بزيــاي لميــة ي يــة يف الفـ مــل  29ابريــمل و ــىت  11مــايو 2889م لــبعض املراكــز العلميــة
واجلامعــات األويوبيــة وه ـ  :جامعــة اليــدن فــي هولنــدا ومــا يتبــع ل ــا مــن مراكــز بحثيــة مركــز
الدراســات الشــرقية الحديثــة فــي ب ـرلين بالمانيــا وجامعــة ب ـرلين الحــرد وجامعــة البــزج فــي

المانيا و جامعة اكسـتر فـي بريطانيـا .وسلـ مـل أجـمل مـال جسـوي التعـاون العلمـ والب ـ وتبـادل






املؤلفات مع اجلهات امللكوي .
دم ــع بزي ــاي اجتما ي ــة واقامي ــة ل ــبعض أ ض ــا الن ــادل الس ــعودل لل ـ ب املبتع ــن يف ج ال ــلو
وادنرب يف أغس س 2889م .
دمـع بزيـاي لميـة للمعهــال األوييب للالياالـات امنسـانية يف مالينـة ةــاتو ةـينو بفرنسـا دـ ل الفـ
مل  12-9مرباير 2818م والتقيع بال ب والرئيس املعهال واألالاتل .
دمع بزياي املركز امال م مبالينة ميون األملانية والتقيـع بـرئيس املركـز وبعـض أ ضـائ يف  5ينـاير
2818م.
ــع زيــاي جامعــة دوةي ــة يف مالينــة كيوتــو اليابانيــة يــوم  28يوليــو 2818م والتقــا مــع ــالد مــل
ماليا مراكز الب وث والالياالات امال مية والعربية .
ع زياي مركز النهضة والتواصمل احضايل باخلرلوم بالسودان واللقا باملست اييل وأ ضا املكتـب
التنفيلل يف  29نوممرب 9-ديسمرب 2818م.

(  )14المشاركات الصحفية :
 -1ةايكع يف زاوية أالبو ية يف جريال اليوم الصف ة ال انيـة مـل كـمل مجعـة بعنـوان (رجـع الصـد ) وهـ
باي ل مقانت اجتما ية ملال  9النوات .
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 -2ن رت يف زاوية اابتة ملال ةهريل مقانت متسلسلة ـول " األسرد فـي مواج ـة التحـديات" ن ـرت
يف جريال اليوم د ل ام 2882م.
 -9ن رت لا مال

ام 1429هـ تقريبا مقانت ول " الوعي الحياري " يف جملة اجملتمـع الكويتيـة

وكانع تن ر يف الصف ة األدري .

 -4اكتب يف زاوية اابتة كمل أالبو ن تقريبا يف ص يفة احيا اللنالنية يف صف ة " تراث" .
 -1كاتب زاوية ةهرية يف جملة امال م اليوم بعنوان (رجع الصد ) توقفت من عا .
 -6كاتب زاوية ةهرية يف جملة األمة امال مية  ،تودفع مل ام .
 -9هنـا العاليــال مــل املقـانت ن ــرت يف اجلرائــال احملليـة كجريــدد اليــو والجزيــرد والمدينــة واالقتصــادية
وبعــض الصــحا العربيــة كجريــدد القــبس الكويتيــة وعــدد مــن الصــحا الدوليــة كجريــدد الحيــاد
والشرق األوسا وعدد من المجالت الثقافية كمجلة الدعود والشرق والمجتمع.

 -5هنا العاليال مل الالياالات واألحباث ن رت يف مواقع االنترنت مثـل صـيد الفوائـد واإلسـال اليـو
والمختار اإلسالمي والمشكاد وغيرها.

 -9هنا بعض امل ايكات ام مية في إااعة القرآن الكريم.

(  )14اللقاقات التلفزيونية :

 -1ةايكع يف برنامي "ساعة حوار" لا اروا مباةر يف دنا اجملال الفضـائية وكنـع ضـي اللقـا وكـان
نوان احلقة " فقح مقاصد الشريعة" وسل يوم األ ال 1426/1/15هـ.
 -2ةايكع يف برنامي (البيّنة ) لا اروا مباةر يف دنـا إدـرأ الفضـائية وكنـع ضـي اللقـا وكـان نـوان
احلقة " التعددية  ..المف و واليوابا" وسل يوم اخلميس 1426/2/21هـ.
 -3االتضــامت

دنــا التنــوير املص ـرية يف مقابلــة يف الــفاي دــادم احــرمن ال ـريفن بالقــاهر يــوم ال اــا

1426/1/29هـ ول " دور االقتصاد اإلسالمي في حل األ مات العالمية"

 -4ةــايكع يف برن ــامي أول أانــن وال ــلل تعرض ـ دن ــا اجملــال الفض ــائية مبالادلــة ــول  " :المخ ــرج م ــن
األ مات" وسل يف تايي 1421/6/2هـ.
 -1ة ـ ـايكع حبلقتـ ــن يف القنـ ــا السـ ــعودية األو ل بتلفزيـ ــون الـ ــالمام لكان ــع أ ـ ــالاها ـ ــول " الوفـ ــاق
العائلي" وكانع األدر

ول " الوعي الحياري " يف تايي 1426/11/19هـ.
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 -6االتضامت دنا العقايية لا اروا مباةر يف برنامي " أن يرا " وكان نوان احلقـة " مستقبل القيم
في عصر العولمة" يف 1429/9/29هـ.
 -7االتضامت دنا الرالالة د ل 14و11و1429/9/16هـ مل أجمل الفتو والتو ية بسنل وأ كام
وتوجيهات يمضانية وكان لا اروا مباةر .
 -8و لقــة أدــر يف دنــا الرالــالة يف 1425/1/19هـ ـ لــا ار ـوا مباةــر يف برنــامي (عل ــى بص ــيرد)
بعنوان ( تجديد الوعي الديني).
 -9االتضاميت يف برنامي توديعات لا اروا مباةر يف موضـوا " فقـح المـتالت فـي الفكـر اإلسـالمي
المعاصر"  6ماي 2889م.

االتضــامت دنــا العربيــة يف برنــامي ــل اململكــة ــرض يف اليــوم الــول
-18
ا ث لقات ون يزال يعرض يف اودات متفردة.
-11

ــام 2818م لــا

تقالم برنامي "فقح العمران" بالتعاون مع دنا دليمل الفضائية مبا يزيال ل مخسـة

ـر لقـة

ام 2889م كمل يوم مخيس بالاية مل ةهر ماي .
االتض ــام برن ــامي "حل ــل البريـ ـ " يف دن ــا الني ــمل األزيق الس ــودانية يف لق ــة وايي ــة ــول
-12
دضايا الو امال م يف 2ديسمرب 2818م.
االتضــامت القنــا ال قاميــة الســعودية يف برنــامي لــا ارـوا ــول موضــوا املوالنــة  ،يف ينــاير
-19
ام 2811م .
االتض ــامت القن ــا ال قامي ــة الس ــعودية يف برن ــامي ــول مؤالس ــات اجملتم ــع امل ــالين يف مرباي ــر
-14
2812م.

(  ) 10اللجان واالستشارات الداعلية :

 .1ضو لجنة الشؤون اإلسالمية مامعة املل مهال للب ول واملعادن ،يف ام /1429و1424هـ.
 .2ضو لجنة عدمة المجتمع بقسإل الالياالات انال مية والعربية.

 .9منس مادد حقوق اإلنسان ()322ا و ام  1429و1424هـ .
 .4يئيس لجنة عطة واحتياجات قسم الدراسات االسالمية والعربية مل ام  1426ىت 1425هـ.
 .1ضو لجنة التطوير بقسإل الالياالات العربية وامال مية ام  1429و1425هـ

 . .6ضو فري التحيير للم رجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية ) لعا 1420هـ.
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 .9ضو لجنة التوجيح الديني باجلامعة.

 .5ضــو لجنــة تقيــيم الكتــب العربيــة الخاصــة بمؤلفــات اســاتذد الجامعــة للعــرض يف معــايض الكتــاب
الالولية.
 .9ضو لجنة تطوير المواد اإلسالمية بالقسم .

 .18ضو لجنة مقتنيات المكتبة مامعة املل مهال للب ول واملعادن ام 1425- 1426هـ.
 .11ضو جلنة املوايد يف مؤتمر الجامعة حو التعليم في البالد العربية 1429هـ.
 .12منسق ماد فقح المعامالت المالية المعاصرد (1429- 1425 )415هـ.
 .19ضو لجنة الترقية والتعيين بالقسإل 1429-1425هـ.
 .14ضو اللجنة الثقافية بالقسإل 1429-1425هـ.
 .11ضو لجنة عدمة المجتمع 1498هـ1491-هـ.

 .16ضو لجنة البح العلمي 1498هـ1491-هـ.
 .19ضو جلنة الت يط انال اتيل بالقسإل مل تايي 1492ه ونزلع .
 .15يئيس جلنة الب وث وال ديات والتعيينات بالقسإل مل تايي 1492ه ونزلع.

( )11اللجان االستشارية الخارجية:

 .1مست ــاي فــي اللجنــة الرئيســية للــدعود واإلرشــاد وشــؤون المســاجد التابعــة لفــرع و ارد الشــؤون
اإلسالمية واألوقـاف والـدعود واإلرشـاد بالمنطقـة الشـرقية وةـكلع بقـراي مـل الـوزير مـل التيالـيس
ىت ام 1499ه.

 .2مست ــاي ش ــرعي واجتم ــاعي ف ــي جمعي ــة الب ــر بالمنطق ــة الش ــرقية (مرك ــز التنمي ــة األسـ ـرية) م ــن
1421-1422هـ.
 .9ضو اممل يف الجمعية الفق ية السعودية.

 .4ض ــو جمل ــس األمن ــا بمرك ــز األمي ــر عب ــد المحس ــن ب ــن جل ــوي آ س ــعود للب ــوث والالياال ــات
امال مية .
 .1دبري بالمجمع الفق ي اإلسالمي املنب ق ل منظمة املؤ ر امال م .

 .6عبيـ ــر فـ ــي القـ ــانون الـ ــدولي اإلنسـ ــاني الت ــابع لللن ــة امال ـ ـ مية لله ـ ـ ل ال ــالويل أ ــال املؤالس ــات
املت صصة يف منظمة املؤ ر امال م .
 .9ضـو ال يية العامة للمجلـس العـالمي لل ـة العربيـةل والصـادي بقـراي جملـس الـوزيا يف الالولـة اللبنانيـة
ومقرها بريوت.
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 .5ضو الابق يف مشروع معلمة القواعد الفق ية التابع جملمع الفق امال م مبنظمـة املـؤ ر امالـ م
مال .

 .9ضو يف اإلتحاد العالمي لعلماق المسلمين .
 .18ضو جملس األمنا بمن مة النصرد العالمية وه مسللة يف أمريكا وبري انيا والب ريل والسودان .
 .11ض ــو جمل ــس األمن ــا للن ــدود العالمي ــة للش ــباا اإلس ــالمي ال ــيت يرأال ــها وزي ــر ال ــؤون امالـ ـ مية
واألوداف والال و واميةاد باململكة .
 .12ضو جملس األمنا بمركز األمير عبدالمحسن بن جلوي للبحوث والدراسات امال مية باململكة
العربية السعودية.

 .19ضو اللجنة الشرعية يف النالو العاملية لل باب امال م .
 .14ض ــو لجن ــة الطع ــون والت لم ــات يف انت اب ــات اجمل ــالس البلالي ــة باملن ق ــة ال ــردية يف ال ــالوي األو
وةكلع بقراي مل و األمري وزير ال ؤون البلالية والقروية.

 .11ضو اللجنة العليا للحملة الوطنية للتيامن اد اإلرهاا باملن قة ال ردية.
 .16ضو لجنة المناصحة للموقوفين في قيايا التطرف واإلرهاا وةكلع بقراي مل و األمري وزير
الالادلية .

 .19ضو اللقاق الوطني للحوار الفكري الخامس .
 .15ضو مؤسس في جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي (وا ) واليت ة ّكلع بقراي مل وزير ال ـؤون
انجتما ية .

 .19ضو الللنة امةـرامية لجائزد األمير محمـد بـن ف ـد لتوظيـا اوي االحتياجـات الخاصـة ل وهـ
م ّكلة مل و أمري املن قة ال ردية األمري امال بل مهال .

 .28ضو المنتد األكاديمي الخليجي ل ومت ترةي

بقراي الام مل دادم احرمن ال ريفن .

 .21ضو الللنة انالت ايية يف بيت الخبرد العالمي للدراسات االقتصادية .
 .22ضو الللنة انالت ايية لمؤتمر التطوع يف غرمة التلاي والصنا ة باملن قة ال ردية .
 .29ضــو جلنــة مشــروع عــد لت ــوير وزاي العــالل الســعودية وهـ م ــكلة بقـراي مــل معــايل مــالير جامعــة
املل مهال .
 .24ضو مؤالس يف مجعية بنك الطعا السعودية (إطعا ) .
 .21ضو مؤالس يف الجمعية السعودية للدراسات اإلسالمية ومقرها جامعة املل

بالالعزيز مال .

 .26ض ــو مؤالـ ــس يف الجمعيـ ــة الطبيـ ــة الفق يـ ــة السـ ــعودية ومقرهـ ــا جامع ــة اممـ ــام امـ ــال بـ ــل الـ ــعود
امال مية.
* وأ ممل اليا لا م ـروا :ضـول تبنيتـ ة صـياً أ يتـ " الـوعي الحيـاري " أدـوم ميـ بتلليـة يالـالة
امالـ م احضــايية ودويهــا يف تفعيــمل املســلإل نــو إ ــاد بنــا مكــر وإجيــاد الــالامع الــلا نــو العمـران املــالين
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؛مل د ل مودع لا ال بكة العاملية وهو  www.alwaai.netو الد مـل الكتـب والـربامي العلميـة
ل الين لق يف أول ام 2889م.
* اديإل ديوانية ثقافية ش رية مبنزيل يف مالينة الالمام جتمع الن ب ال ر ية والفكرية باملن قة .

ثالثا  :النشا التدريسي
أوال :المقررات التدريسية من عا 1432 -1428هـ والتقويم الطالبي .
عدد الطالا

التقييم

الفصل الدراسي

المادد

عدد الشعب

20101

IAS 416

3

73

20092

IAS 322

3

110

70

20091

IAS 322

3

119

69

56

20082

IAS 322

3

173

63

50

8.43

20081

IAS 322

3

114

86

59

8.84

20072

IAS 418

3

122

55

42

8.8

20071

IAS 418

2

47

18

14

8.96

20061

IAS 322

1

40

18

13

9.3

المجموع

قاموا بالتقويم

التقويم الصحيا

42

34

8.37

62

8.84
8.91

ثانيا:درجات التقويم األكاديمي
الدرجة

السنة االكاديمية

Due for
review

2009-10
2008-09

A+

2007-08

A+

2006-07

A+

2005-06

A+

2004-05

A+

2003-04

A+

2002-03
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