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 العلمية :  المؤهالت( 2)
  هـــ 1419البكـالوييو  مــل كليــة ال ـريعة مــرا جامعــة انمــام امـال بــل الــعود انالـ مية بان ســا   ــام

 بتقالير جيال جالا مرتفع. 
  مل املعهال العايل للقضا  بالرياض بتقالير جيـال جـالا  ـام  "ال عبة العامة"املاجستري يف السياالة ال ر ية

المقاصــد الشــرعية مــن االمامــة الكبــر  عنــد ابــن "ان حبــا املاجســتري  نــو وكــان هـــ 1416/1419
 ."تيمية

  اســتنبا  مــن   " بعنــوان وكانــعمــل جامعــة أم القــر  يف أصــول الفقــ  الــالكتويا    صــلع  لــا ةــهاد
هـــ و صــلع 22/2/1422" يف تـايي  لية تطبيقيــةيأصــتالفق يــة المعاصــرد ا دراســة النــوا   حكـا  أ

  لا تقالير ممتاز.
 
 :  الخبرات العملية(  3) 

   ااضــــــر بقســــــإل الالياالــــــات امالــــــ مية والعربيــــــة مامعــــــة امللــــــ  مهــــــال للبــــــ ول واملعــــــادن مــــــل تــــــايي
 هـ. 12/9/1419
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   أالـــتاس مســـا ال بقســـإل الالياالـــات امالـــ مية والعربيـــة مامعـــة امللـــ  مهـــال للبـــ ول واملعـــادن مـــل تـــايي
 هـ.29/9/1422

  العربيـــة مامعـــة امللـــ  مهـــال للبـــ ول واملعـــادن مـــل تـــايي  أالـــتاس م ـــاي  بقســـإل الالياالـــات امالـــ مية و
 هـ.29/12/1429

   يئــــــيس دســــــإل الالياالــــــات امالــــــ مية والعربيــــــة مامعــــــة امللــــــ  مهــــــال للبــــــ ول واملعــــــادن مــــــل تــــــايي
 . م28/9/1425 ىت  هـ22/9/1421

 يف الفـ   مـل  ملـاد  األصـول والب ـا العلمـ  أالتاس زائر يف املعهال األوييب للالياالات امنسانية بفرنسـا
 م2889-2812

 
 ( الجوائز : 4) 
 .هـ1418األمري امال بل مهال للتفوق العلم  جائز  -1
 .هـ1429/1424جائز  كلية العلوم مامعة املل  مهال للب ول واملعادن للتميز لعام  -2
 

 أوال : النشر من الكتب والبحوث
 ( الكتب المنشورد : 0)

ــــح الحقــــائ  -1 ن ــــويات داي الــــلدائر بالــــالمام ولبــــع ال بعــــة ال انيــــة ، مــــل مهـــــ 1428ن ــــر  ــــام  فق
 .هـ1424

، مـــل من ـــويات داي الـــلدائر بالـــالمام ولبـــع ال بعـــة ال انيـــة  هــــ1428ن ـــر  ـــام  فقـــح الموا انـــات -2
 .هـ1424

  داي األنــاللس اخلضــرا  تــهـــ، لبع1429. ن ــر  ــام  منــاه  الفتيــا فــي النــوا   الفق يــة المعاصــرد -9
 مال . 

 .هـ، مل من ويات داي اللدائر بالالمام1424 ام  ن ر  فقح االستطاعة -4

هـ،  مل من ويات داي اللدائر بالالمام ، كما دامع 1424ن ر  ام  المرأد .. والعودد إلى الذات -1
 النالو  العاملية لل باب امال م  وم روا تيسري الزواج بالالمام ب با ت  وتوزيع  جماناً.

هـــ، 1424. دياالــة تيصــيلية ت بيقية.ن ـر  ــام  اصـردمـن   اســتنبا  أحكــا  النــوا   الفق يــة  المع -6
وهـــو مـــنهي دياالـــ  يف  ـــالد مـــل   لبعتـــ  داي األنـــاللس اخلضـــرا  مـــال  ، وداي ابـــل  ـــزم يف بـــريوت. 

 اجلامعات ل لبة الالياالات العليا.

 
 م.2889. مؤالسة امال م اليوم بالرياض .كلمات في الوعي  -9

 م .2885. ال بكة العربية لألحباث والن ر  أثر المن   األصولي في ترشيد العمل اإلسالمي -5

 م .2885. ال بكة العربية لألحباث والن ر الوعي المقاصدي  -9

.مقايبـــة مقاصـــالية لفقـــ  العمـــران امالـــ م  . ال ـــبكة العربيـــة لألحبـــاث  الـــوعي الحيـــاري -18
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 م.2812والن ر يف 
 

 :واإلعداد الكتب التالية  الطبعوتحت 
 الية املعاصر .الضوابط الفقهية للمعام ت امل -

 مقاصال امص ح املالين . -
 

 : في دوريات محّكمة( البحوث المنشورد  1) 
( 96) ـالد   ن ـر يف جملـة الب ـوث الفقهيـة املعاصـر  "،المقاصد الشرعية فـي فقـح شـيخ االسـال  ابـن تيميـة" -1

 .هـ1415 ام 

( 29كمــة  ــالد )ن ــر يف جملـة اح ا أهميتــح واــوابطح فـي الشــريعة اإلســالمية"ا األولويــاتفقـح " -2
 هـ.1421لعام

ن ـر يف جملـة مؤتـ  للب ـوث  .، دياالـة أصـولية "أثر المن   األصولي فـي ترشـيد العمـل الـدعوي" -9
 م .2889( 1(العالد )51والالياالات اجمللال )

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

دياال  حقوق املـرأ  املسـلمة يف  ـمل املتتـريات املعاصـر ، ن ـر يف جملـة "المرأه.. والعودد إلى الذات" -1
 (.481م يدإل العالد )2889البيان الكويتية يف  الد ديسمرب 

التابعـة لـوزاي  ال ـؤون " دراسـات إسـالمية"  ن ـر يف جملـةالتطرف الفكري وأ مة الـوعي الـديني" " -6
 هـ. 1426( يبيع اآلدر 11 العالد )ال مية واألوداف والال و  واميةاد باململكة يفام

ــح واــوابطح" -9 ن ــر  يف جملــة  " التكييــا الفق ــي للعمــا  المصــرفية المعاصــرد .مف ومــح وأهميت
 هـ.1426( ةوال  25العالل التابعة لوزاي  العالل السعودية يف العالد يدإل ) 

ن ــر ضــمل احبــاث مــؤ ر منــاهي التلاليــال يف العلــوم فقــح" مالمــا التجديــد فــي علــم أصــو  ال " -5
 م ومت حتكيم  ودبول  و رض  يف املؤ ر.9/9/2881-1امال مية والعربية يف الف   مل 

 
ن ـــر ضـــمل أحبـــاث كتـــاب ياب ـــة العـــا    "أثـــر مقاصـــد الشـــريعة فـــي تعميـــ  الـــوعي الحيـــاري" -9

 م.2889( مايو 1امال م  العالد)

 م.2885دبمل للن ر ضمل كتاب الب وث الفقهية ال بية املعاصر .  " فقح النوا   لطبية" -18

حبــا مــال وم مــل " اليــوابا الفق يــة للمعــامالت الماليــة المعاصــرد مــن عــال  ن ريــة العقــد "   -11
 م .2818جامعة املل  مهال مت حتكيم  وإجازت  يف يونيو 

 وم مــل كرالــ  حبــا مــال" العمــران اإلســالمي والموقــا مــن المعطيــات الحيــارية المعاصــرد "  -12
 م.2818األمري الل ان ألحباث الوال ية يف جامعة املل  العود ، مت حتكيم  وإجازت  يف يوليو 

يف جملـــة من ـــوي  حبـــا اكـــإل" التحـــديات المعاصـــرد للمصـــرفية اإلســـالمية . ر"يـــة مقاصـــدية "  -19
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 هـ.1492( يف ةهر يجب مل  ام 49يف العالد ) ن رم و 2818احكمة يف يونيو 

( يف جملــة ام يــا  التابعــة 94حبــا اكــإل من ــوي بالعــالد) قبل فــي فقــح الن يــة"" الــوعي بالمســت -14
 للراب ة احملمالية للعلما  بالرباط .

حبــا اكــإل جمــاز ينتظــر الن ــر يف جملــة العــالل التابعــة لــوزاي  العــالل " أحكــا  التذكيــة المعاصــرد "  -11
 باململكة العربية السعودية. 

م يف جملة 2811( ل هر يونيو 41ن وي يف العالد )حبا اكإل م" مقاصد اإلصالح القيائي "  -16
 كلية الالياالات امال مية باليب يف دولة اممايات العربية املت ال  .

يف جملـة  ومقبـول للن ـرحبـا اكـإل "حكم العمل في الشركات المباحـة اات النشـا  المحـر "  -19
 م.1021يف ةهر يونيو  9اجمللال ( 2والقانونية العالد )للعلوم ال ر ية ال ايدة 

" م ـ   مـع  ـو األمـري   " الموقا الديني من قيايا المرأد المعاصرد .من جية الفتيا أنمواجا -15
انالـــتاس  الـــالكتوي  الـــاي  بنـــع  بالاحملســـل بـــل جلـــول لل الـــعود ، اكـــإل ومقبـــول للن ـــر يف جملـــة 

 م.2812 ام  19( السنة 69العالد ) إال مية املعرمة
 

 ثقافية غير محكَّمة:( بحوث منشورد في دوريات علمية و  7) 

ـــح ومشـــكالتح فـــي أوروبـــا ال ربيـــة       -1 " ن ـــر يف كتـــاب أصـــاليت  كليـــة اممـــام "تربيـــة الناشـــية أهميت
م بعنـوان : "اجلاليـات امالـ مية يف أويوبـا التربيـة" لبعـة داي النفـائس 2889األوزا   يف بريوت  ـام 

 م.2889ببريوت 

( يف سل احلـة 15ب ـا يف جملـة األمـل العـالد)ن ـر هـلا ال "فقح المرور وآدابح في اإلسـال  " -2
 هـ. واليت تصاليها  امداي  العامة للع دات والتوجي  بوزاي  الالادلية.1424

ـــــــي القيـــــــايا المعاصـــــــرد" -9 ـــــــا ف ـــــــاه  الفتي ـــــــة يف األ ـــــــالاد  "من ـــــــة اجملتمـــــــع الكويتي ن ـــــــر يف جمل
 يبيــــــــع اآلدــــــــر 15يبيــــــــع األول إ   29( مــــــــل تــــــــايي  1189(و)1186( و)1181(و)1184)

 هـ.1429

 هـ.28/1/1421(1999ن ر يف جملة اجملتمع الكويتية العالد ) "م اًل يادعاد التحرير" -4

( 1266ن ـــــــر يف جملـــــــة اجملتمـــــــع الكويتيـــــــة العـــــــالد ) "الشـــــــباا فـــــــي مواج ـــــــة التحـــــــديات" -1
 هـ.9/1/1215

( 1918ن ــــر يف جملــــة اجملتمــــع الكويتيــــة العــــالد ) بنــــاق القناعــــة فــــي النفــــو" بالعمــــل لــــدين ا "" -6
 هـ.9/2/1428

ن ــر يف جملــة اجملتمــع  "حاجــة الج ــات الخيريــة والــدعود اإلســالمية إلــى مصــرف وفــي ســبيل ا " -9
 م.6/11/2884( بتايي 1626العالد )

: " سماحة الدين اإلسالمي "  مبقال  لم   نوان "براقد اإلسال  من االرهاا"  امل ايكة يف كتاب -5
 هـ .1426صالي الكتاب يف يبيع ال اين و 
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 هـ  ول ضيوف الرمحل وواجبنا  جتاههإل.1421العالد اخلامس حبي  ام "لبيك"  لةمقال يف جم -9

اليت أ الهتا مؤالسة امال م اليوم ل مجتهـا بلتـات  امليـة " إلى اإلسال "  مراجعة جز  مل موالو ة -18
 متنو ة. 

 
" ودـال  معايير الطعا  الحـال  .مسـائل معاصـردامل ايكة بب ا جملمع الفق  امال م  مال   ل "  -11

 م .2889 تمرب 18دالم للملمع يف 
ـــة مقاصـــديةامل ـــايكة بب ـــا بعنـــوان "  -12 ـــة .. ر"ي " يف جملـــة الوصـــية يف  ـــالدها  الت ييـــرات المناعي

اخلـــامس الـــيت  ـــرج مـــل الللنـــة امالـــ مية للهـــ ل الـــالويل أ ـــال املؤالســـات املت صصـــة يف منظمـــة املـــؤ ر 
 امال م  .

م" و نــوان 2818 ة الفكــر والــلل كــان بعنــوان " امالــ ميون يف  ــام امل ــايكة يف تقريــر مركــز صــنا -19
" ن ــر يف واةــن ل مركــز صــنا ة الفكــر اإلســالميون الســعوديون وحصــاد التجربــة المدنيــة" الويدــة "

 لألحباث والالياالات.
أثنـــاق النزاعـــات المســـلحة فـــي الشـــريعة والقـــانون الـــدولي حمايـــة المـــدنيين امل ـــايكة بب ـــا "  -14

" الين ر يف جملة الوصية التابعة للللنة امالـ مية للهـ ل الـالويل أ ـال املؤالسـات املت صصـة يف ياإلنسان
 منظمة املؤ ر امال م  .

هنـــا  العاليـــال مـــل املقـــانت العلميـــة مت ن ـــرها يف  ـــالد مـــل اجملـــ ت ال قاميـــة والفكريـــة م ـــمل جملـــة الـــال و  
 ة وجملة األمة السعودية وغريها مما يصعب تتبع  .السعودية وجملة امال م اليوم وجملة اجملتمع الكويتي

 

 ثانيا: أنشطة خدمة المجتمع
 

 العلمية الداعلية والخارجية : ( الدورات8)  
  ـــة  صيصـــية  يف مالينـــة اجلبيـــمل  ـــول   دوي  تقـــالميف امل ـــايكة  ـــام  (و  الفقـــحصـــفـــي علـــم أ اتمقـــدم) لمي

 .، ملال  يوم وا الهـ1428

 يف جـامع القصـي  ( مقـدمات فـي أصـو  الفقـح)هــ  ـول 1428 صـي   ندوي   لمية يف الظهـرا
 .بالالو ة

  هـ .1422يف مالينة اجلبيمل  ام  )مناه  الفق اق(دالمع دوي   لمية يف 

  حتـــع ي ايـــة إداي  تعلـــيإل  ) أحكـــا  المـــرأد فـــي أبـــواا العبـــادات (ةـــايكع يف تقـــالم دوي   ـــول
 هـ.1429البنات يف املن قة ال ردية . يف يجب 

  ــح وســلم فــي الــدعود إلــى ا  (  بعنــوان دــالمع دوي يف مقــر النــالو   )مــن   النبــي صــلى ا  علي
 هـ.1422العاملية لل باب يف  فر البالل يف ةعبان 

  يف مالينـــة )يوالــــو( يف   )فقـــح المعــــامالت الماليـــة(دـــالمع دوي   لميـــة لألئمـــة يف بلتاييــــا  ـــول
 هـ.1428مجاد  األو  
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 هــ  يف ت ـاد بالتعـاون مـع جلنـة مسـلم  1416 ـام  (القيايا الفق ية أحكا  الصيا  وبعض) دوي  يف دالمع
 .أمريقيا

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

 ( يف الفــ   مــل التعريــا بالفقــح ا مذاهبــح ومؤلفاتــحدــالمع دوي  بعنــوان )هـــ 98/2/1422-29
 يف ال ــؤون الالينيــة وكانــع حتـــع ي ايــة مــرا وزاي  ال ــؤون امالــ مية واألودـــاف للضــباط العــاملن

 والال و  واميةاد باملن قة ال ردية.

  يف جـامع املبـاي  ) اليـوابا الفق يـة للمعـامالت الماليـة المعاصـرد( دالمع الالوي   لمية بعنوان
 هـ.1421ملال  مخسة أالابيع كمل يوم البع ابتالا  مل صفر 

 مية يف الالوي  اليت  قالهتا إداي  تعليإل البنات باملن قة ال ردية ملال  يـوم كامـمل بعنـوان دالمع ماد   ل
 هـ.29/9/1426وسل  يوم السبع  )حقوق المرأد في ظل المت يرات المعاصرد(

  يف إمـاي  ال ـايدة  ) اليوابا الفق يـة للمعـامالت الماليـة المعاصـرد(دالمع الالوي   لمية بعنـوان
 هـ.26/11/1426و21حملسل بل جلول لل العود يف مبركز األمري  بال ا

 
  22يف جزيــر  مويي ــويس يف الفــ   مــل  ) مبــادا االقتصــاد اإلســالمي(دــالمع دوي   لميــة يف-

 م يف املركز ال قايف يف بويت لويس بال و  مل جملس ال وي  امال م  .2885يوليو  29

 ول واملعـادن ملبتع ـ  ةـركة الـاب  يف ةايكع يف الالوي  العلميـة الـيت تقيمهـا جامعـة امللـ  مهـال للبـ 
 ) األمن الفكري(.م مب اضر   ول 2885اغس س 25-22الف   مل 

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

  يف املعهـــال األوييب للالياالـــات  المعاصـــرد() القواعـــد الفق يـــة وتطبيقات ـــا دـــالمع دوي   لميـــة يف
 م .2818مرباير  12-9امنسانية يف مالينة ةاتو ةينو يف مرنسا يف الف   مل 

  هـــ حتــع 1491ةـوال  28-19يف إمــاي  املالينـة املنــوي  يف  )اعالقيــات الم نـة (دـالمع دوي  يف
ـ .ودــــالمع يف هــــ1491سل القعــــال   4-9ي ايــــة وكيــــمل األمــــاي  ، و د ــــالمع يف اامظــــة ينبــــع يف 

 هـ. 1491سل القعال   21-24اامظة الع  يف 

 
 

 

 الداعلية والخارجية : ( الندوات 9 )  
   يف النادل ال  يب بالتنسيق مع الللنة ال قامية بقسإل  )عالمية الثقافة اإلسالمية(ةايكع يف نالو

 هـ.1429الالياالات امال مية والعربية يف الفصمل ال اين 
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 أدامتها الللنة ال قامية بقسإل الالياالـات انالـ مية والعربيـة يف الفصـمل األول النالو  اليتيف  ةايكع 
 .)تحصين الشباا في مواج ة التحديات(هـ بعنوان 1419

  بالتنسـيق بـن كليـة اجملتمـع هــ1429يف  فـر البـالل يف يجـب )أعطار المخدرات( ةايكع يف نالو   ل،
 ة.باحفر وإداي  مكام ة امل اليات باملن قة ال ردي

   يف النــــــــالو  العامليــــــــة لل ــــــــباب بالريــــــــاض )المناشــــــــا الخيريــــــــة الواقــــــــع والتحــــــــديات(ةــــــــايكع يف نــــــــالو 
 هـ.9/1/1421

 (  يـوم ال  اـا  اإلرهاا وعواقبح علـى المجتمـعةايكع يف نالو )هــ يف جامعـة 25/12/1421
 املل  ميصمل بالالمام.

  (  والــيت أديمــع يــوم  دور المؤسســات الخيريــة فــي محاربــة التطــرف واإلرهــااترأالــع نــالو )
 هـ يف الترمة التلايية بالالمام بالتعاون مع النالو  العاملية لل باب امال م .4/1/1426األ ال 

  (  والـــــــيت أديمـــــــع يـــــــوم انانـــــــن  بطاقـــــــات االئتمـــــــان مال ـــــــا ومـــــــا علي ـــــــاةـــــــايكع يف نـــــــالو )
 يف جامعة املل  مهال للب ول واملعادن. 28هـ، يف مبىن 4/2/1426

   يف  28هــــ يف مبـــىن 9/1/1426( يـــوم األيبعـــا   ) األمـــن .. رســـالة اإلســـال ةـــايكع يف نـــالو
 جامعة املل  مهال للب ول واملعادن مبناالبة احملة الولنية للتضامل ضال اميهاب.

   يف دا ة األناللس بالالمام حتـع  " اليو  الوطني . تاسيس وبناق.. هوية وانتماق"امل ايكة يف نالو
 هـ.29/5/1426ة يف ي اية أمري املن قة ال ردي

  التيــارات العقالنيــة وأثرهــا فــي  ــولدــالمع ويدــة حبــا لقــا  يــوم  مــمل يف كليــة البنــات بالــالمام "
 هـ.6/2/1429. يف المن جية االسالمية"

  كانـع بعنـوان    نـالو بـدداي  ال بيـة والتعلـيإل )بنـات( يف امل ايكة يف ملتقـا اخلـرب لرةـراف ال بـول "
 هـ.1/9/1429يف قبل" الوعي المعرفي طري  المست

 " والـــيت ألقاهـــا مضــيلة ال ـــي  الـــالكتوي/  بـــال  امل ــايكة يف ااضـــر " انكتتـــاب واملتــاجر  يف األالـــهإل
والـــيت " التكييـــا الفق ـــي للســـ م "وكانـــع بعنـــوان كمـــالادمل يئـــيس الـــرمحل بـــل صـــا  األلـــرم .

 ة الســـــــعودية بالتعــــــاون مـــــــع اجلمعيــــــة الفقهيــــــ جامعــــــة امللــــــ  مهـــــــال للبــــــ ول واملعــــــادن أديمــــــع يف
 هـ.19/9/1429يف

  امل ـــــــــايكة يف اللقـــــــــا  ال بـــــــــول األول بـــــــــانداي  العامـــــــــة لل بيـــــــــة اخلاصـــــــــة للبنـــــــــات بالريـــــــــاض يف
:" مفـــاهيم وآليــات فــي التعامــل مـــع اوي ودــال دــالمع ااضــر  بعنــوان  هـــ19،15/4/1429

 .االحتياجات الخاصة" 

  "ـــوعي انـــع احملاضـــر  بعنـــوان وكامل ـــايكة مب اضـــر  " يف امللتقـــا القـــرلين ال ـــاين بـــاليب :" صـــناعة ال
الكــــــرم بالولــــــة انمــــــايات يف الفــــــ    والــــــيت نظمهــــــا مركــــــز الصــــــاليق لت فــــــي  القــــــرلنالحيــــــاري"

 هـ.25/9/1429



 5 

  الــلل  م28/1/2886هـــ املوامــق 22/4/1429باملن قــة ال ــردية يف  امل ــايكة يف اللقــا  العلمــ
راســـة تطـــوير العمليـــة التعليميـــة لصـــالا أنشـــطة د"نظمتـــ  مؤالســـة الـــرواد لل بيـــة والتعلـــيإل ضـــمل 

  طوير التلعيم الجامعي )آفاق(".مشروع ت

  والــيت  :"التيســير فــي الفتيــا. معــالم واــوابا"امل ــايكة يف نــالو  احــي الالوليــة بويدــة  لميــة بعنــوان
 .هـ4/12/1429-2تقيمها وزاي  احي كمل  ام د ل الف   مل 

  والــيت أديمــع يف ماليزيــا يف اجلامعــة امالــ مية العامليــة  ندورد األئمــة والدعــة الصــينييامل ــايكة يف
م بالتعــاون مــع النــالو  العامليــة لل ــباب امالــ م  2889يونيــو 29-29بكوانمبـوي يف الفــ   مــل 
 واجلمعية الصينية يف ماليزيا.

 
  " يف جــال  حتــع ي ايــة املكتــب تــدعيم ثقافــة الحــوارامل ــايكة يف لقــا  اخلــربا  يف التعلــيإل  ــول " 

 م.2889ابريمل 5و9اخلليل  العريب  لل بية ووزاي  ال بية والتعليإل يف اململكة يف الف   مل 

   9 لــا مســرح كليــة املعلمــن مامعــة امللــ  ميصــمل بالــالمام يف  " رســالة المعلــم "امل ــايكة بنــالو 
 م .2885يونيو 

 ـــ -29لل ادـــيإل يف اخلـــرب امل ـــايكة بـــامللتقا الرابـــع ريبـــات األمـــر بـــاملعروف والنهـــ   ـــل املنكـــر  ال
 . ثقافة التعاطي االيجابي مع المت يرات االجتماعيةم بويدة  ممل  ول 2885اكتوبر 25

  نـــوممرب  22امل ـــايكة بالنـــالو  الرئيســـة ملركـــز مقـــ  القضـــايا املعاصـــر  بالريـــاض يف  فـــمل امتتا ـــ  يـــوم
 " التحديات والطموحات من المركز".م بويدة  ممل  ول 2889

 يف املركـــز ال قـــايف  تطـــوير مرفـــ  القيـــاقالعالليـــة الـــيت أدامتهـــا وزاي  العـــالل  ـــول  امل ـــايكة بالويةـــة
 م.2889يناير  11بالرياض يف يوم 

  م وكانـع 2889ماي   29امل ايكة يف  لقة النقاش ال ال ة ملودع الفق  امال م  يف الرياض يوم
 . " حكم العمل في الشركات المحرمة"الويدة الرئيسة يف احلقة بعنوان

  امل ــايكة يف إداي  ويةــة العمــمل الــيت نظمتهــا هيبــة األمــر بــاملعروف والنهــ   ــل املنكــر  مــع جامعــة
 م.2889يونيو  19" لت وير اريبة يف حسبة املل  مهال يف الرياض يف امتتاح م روا " 

 ن امل ـايكة يف نــالوتن داصــة مب ــروا امالــ اتيلية الولنيــة لت ــوير مرمــق القضــا  والتوايــق يف الظهــرا
 يوليو .24يوليو ويف الرياض 19

  " دالمع ميها ااضر   ـول :"  السياسة الشرعية مفاهيم وأحكا امل ايكة يف دوي  مقهية  ول "
 م.2889أكتوبر 12" يف جامع محال املباي  بالالمام يف أسس السياسة الشرعية في اإلسال 

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

 م . 2889ديسمرب  22يف مقاصدية" 

  بـــالتعليق  لـــا أوياق البـــا  ن يف مركـــز " مـــن   دراســـة النا لـــة الفق يـــةامل ـــايكة يف نـــالو   ـــول "
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لقضــايا الفقهيــة املعاصــر  يف جامعــة اممــام امــال بــل الــعود امالــ مية بالريــاض يف التميــز الب  ــ  ل
 م.2818يناير  19

  يف الريـاض يف  "الحريات الدينيةامل ايكة يف النالو  األو  ريبة  قوق امنسان يف اململكة  ول "
 ". اإللزا  بالمذهبم للتعليق  لا حبوث "2818مرباير  18-6الف   مل 

  يف إلقا  ويدة  لمية يف النالو  الفكرية اليت نظمتها دا ال  املل   بـالالعزيز اجلويـة بـالظهران امل ايكة
 م .2818ابريمل  1يف  الفكر اليا  ا عطره وآثاره" ول " 

  امل ايكة يف إلقا  ويدة  لمية يف النالو  اليت نظمتها هيبة األمر باملعروف والنه   ل املنكر باملن قـة
 م. 2818مايو  18يف منالق كويال ان ناةونال باخلرب يف يوم  من الفكري "" األال ردية ،  ول 

  امل ايكة يف الالوي  العلمية اليت أدامها مركز التميـز الب  ـ  للقضـايا الفقهيـة املعاصـر  مـل دـ ل يـوم
يف جامعـــة اممـــام امـــال بـــل الـــعود  مدارســـات فـــي قيـــايا البحـــ  الفق ـــي "دياالـــ  بعنـــوان " 
م.كمــا دــالمع الــالوي  ساهتــا لقســإل ال البــات يف مــاي  2818اكتــوبر  91يف  امالــ مية بالريــاض

 م.2811
 
 
 

 
 :  اإلدارية التي حصلت علي ا  ( الدورات15)

  الف   مـل  اليت أدامها معهال انداي  الصنا ية وتقنية  املعلومات وسل  يف  (الفعا  )اإلشراف دوي
 هـ  و صلع  لا ةهاد  يف سل .24/4/1415ا   28/4

   هـ .16/9/1928-12/9مل  )متطلبات القيادد الفاعلة(دوي 
   هـ.21/18/1419-28/18( مل  )م ارات التعامل مع قواعد البيانات والبرام  الجاهزددوي 
   هـ .4/9/1428يف    )هندسة الت يير(دوي 
   هـ . 9/9/91428يف  )اتخاا القرار(دوي 
   هـ .1/9/1428يف  )بوصلة التفكير(دوي 
   الب رية  القاليات  ركةهـ  وهلا الالويات األيبع كانع بر اية ة2/9/1428يف  ن القيادد()فدوي  

 للتالييب بالرياض .
    هـــ  ـل لريــق مركــز 1429مـالهتا مخســة أيـام يف الفصــمل األول  )كيـا تــدير جلســة نفســية(دوي

 الراةال يف الالمام .

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

  دور المستشـــار القـــانوني فـــي احصـــول  لـــا ةـــهاد   ضـــوي للـــالوي  الـــيت كـــان موضـــو ها "
والـيت نظمتهـا املنظمـة العربيـة للتنميـة امداييـة دـ ل الفـ    سسات وال ييات الحكوميـة "المؤ 
 م يف مالينة ةرم ال ي  ممهويية مصر العربية.11/2886/ 12-11

 
  مل  ماد  الت وير األكادمي  مامعة امللـ  مهـال  " التعليم االلكترونياحصول  لا دوي  يف "

 م.2818ماي   91للب ول واملعادن يف 

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

 
 

 

 
 :  العلمية( المحاارات والدرو"  11) 

  الـــتمر مخســـة أةـــهر يف مالينـــة اجلبيـــمل وكـــان الـــالي  يف ةـــرح هــــ ا1416ألقيـــع دي   لمـــ  يف العقيـــال    ـــام
 للمومق ابل دالامة املقالال . (االعتقاد  لمعة )

 االـتمر والـالي   ( للمقدسـي ) شرح أحاديـ  كتـاا عمـدد األحكـا يف احاليا بعنوان   ا لمي اديال عألقي
 الظهران. بالالعزيز أبا  سن به  يا تود  يف جامع 1422و ىت هـ، 1419منل  ام  مخس النوات

  اممام أمحال بل  نبمل يف اخلرب.د يب يف جامع 
  بعــض مــالن اململكــة ودايجهــاهنــا  العاليــال مــل احملاضــرات  الالينيــة والفقهيــة  وال بويــة  ألقيــع يف 

 منها  لا البيمل امل ال : .
 هـ .1422مبالينة داييل يف ةعبان  "أحكا  الصيا " -1

 هـ. 1422بالالمام يف ةعبان  "أحكا  الزكاد" -2

 هـ.1421الظهران  االستطاعة" فقح" -9

 هـ.1421يف جامعة املل  مهال للب ول واملعادن يف ةوال   "فقة الحقائ " -4

 هـ.1422يف يأ  تنوي  يف ةعبان  "مف و  السعادد" -1

 هـ.1429يف كلية البنات بالالمام يف صفر   "السعادد الحقيقية" -6

 هـ.1429يف القا ال  اجلوية بالظهران  "أحكا  عاشوراق" -9

ـــــة الناجحـــــة""مقومـــــا -5 ـــــة ام الســـــاه   ت التربي ـــــة 1428يف مالين ـــــع يف مالين هــــــ ي القي
 هـ. 1424ماال دع يف هولنالا يف مجادل ال اين 

 هـ يف  فر البالل .1424" يف يجب "فقة المرور و آدابة في اإلسال  -9
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 هـ 1424يف الالمام يف ارم   "المقاصد الشرعية وتطبيقات ا المعاصرد" -18

يف الــــالمام يف اــــرم  عــــامالت  الماليــــة المعاصــــرد""اليــــوابا الشــــرعية فــــي الم -11
 هـ.1422

 هـ.1422يف الالمام يف ارم  "الحاجة إلى علم أصو  الفقة" -12

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

هـــ يف 1429يف يبيــع اندــر  "مقــدمات فــي االمــن االجتمــاعي"ااضــر  بعنــوان  -14
 م .الالما

هـــ يف داييــل . كمــا ألقيــع 1429يف اــرم  "فاســتقم كمــا امــرت"ااضــر  بعنــوان  -11
 هـ.1429أيضاً يف جامع احمادل بالالمام 

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

 هـ.1/11/1421يف اانوية النعريية  "وصايا للشباا"ااضر  بعنوان  -19

 هـ.1424يف  فر البالل بلل القعال   "التطرف الفكري"أمسية بعنوان  -15

مباليرية ةرلة الالمام بتـايي   "فيل العشر األو  من اي الحجة"ااضر  بعنوان  -19
 هـ.25/11/1424

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

يف الرئاالـــة  ااج مـــن اعـــتالف الســـلا ووجـــوا االئـــتالف""نمـــااضـــر  بعنـــوان  -21
 هـ.16/9/1424العامة لألمر باملعروف والنه   ل املنكر بالالمام بتايي 

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

مللـ  مهـال للبـ ول مامعـة ا"منـاه  الفتيـا فـي القيـايا المعاصـرد" ااضر  بعنـوان  -29
 هـ.1/2/1421واملعادن بتايي  

يف مالينة )إليـاج( ببلليكـا  "فقح األلويات في الشريعة اإلسالمية"ااضر  بعنوان  -24
 م.2889يف يوليو 

يف مالينــــة مــــا الــــ دع يف يوليــــو  "تربيــــة الناشــــية فــــي اإلســــال "ااضــــر  بعنــــوان  -21
 م.2889

" يف جامعــة امللــ  لعالميــة المخطوطــات العربيــة فــي الخــزائن اااضــر  بعنــوان " -26
 هـ.9/18/1421مهال للب ول واملعادن يف تايي  

 هـ. 1421يف مالينة الكاكا  يف يبيع األول  "فقح االولويات"ااضر  بعنوان  -29
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يف دا ـــة امللـــ  مهـــال الب ريــــة  "مف ـــو  االعتـــدا  فــــي الشـــريعة"ااضـــر  بعنـــوان  -25
 هـ. 19/18/1421باجلبيمل 

 هـ.11/5/1421يف اامظة القرية العليا يف  "فقح االعتدا "ااضر  بعنوان  -29

القيـــع يف الـــالوي  التالييبيـــة ل ـــركة  "أحكـــا  العقـــار فـــي اإلســـال "ااضــر  بعنـــوان  -98
 هـ.16/18/1421بويصة للعقايات يف 

" ألقيـع دور العلماق في البناق االجتمـاعي والتنميـة االقتصـاديةااضر  بعنوان " -91
 هـ.26/5/1421فلبن( يف يف اجلامعة امال مية مبالينة مراول )ال

" ألقيــع يف جــامع كــانو  الــوعي الحيــاري.. اــرورد وطنيــةااضــر  بعنــوان : "  -92
 هـ.15/2/1426بالالمام يوم انانن 

ألقيع ل البات الالياالات العليا " مبادا في علم أصو  الفقح" ااضر  بعنوان : -99
 هـ.21/2/1426يف كلية اآلداب للبنات بالالمام يف يوم انانن 

هــ يف مقـر 19/1/1426ألقيـع يف يـوم ال  اـا   " فقح النـوا  "اضر  بعنـوان ا  -94
 النالو  العاملية لل باب امال م  بالالمام.

يف الكليــة األويوبيــة للالياالــات  " أدا االعــتالف فــي اإلســال "ااضــر  بعنــوان  -91
 هـ.11/9/1426امال مية بفرنسا يف 

ادتيــاي مكــة  اصــمة لل قامــة يف  " ألقيــع مبناالــبة " فقــح االعتــدا ااضـر  بعنــوان  -96
 هـ.29/11/1426إداي  تعليإل البنات مبكة املكرمة يف 

ــــ ول  " الشــــباا .همــــو  وشــــجون "ااضــــر  بعنــــوان  -99 يف جامعــــة امللــــ  مهــــال للب
 هـ.5/11/1426واملعادن يف 

باملن قــة التربيــة مــال   األ يــا هــا مراكــز توالــيت نظم"" ل ــب االرادد ااضــر  بعنــوان -95
 ـ.ه5/2/1429يف 

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

 29والـــــلل نظمـــــ  مركـــــز التنميـــــة األالـــــرية  "" الوفـــــاق العـــــائليااضـــــر  بعنـــــوان -48
 هـ وأديمع يف جامع محال املباي  بالالمام .4/1429/

يف اامظــة جيــزان يف  قاصــد الشــريعة وتطبيقات ــا المعاصــرد "" مااضــر   ــول   -41
 هـ.6/5/1429

 
" يف اجلمعيـة ال قاميـة يف يومـا " الثبات اإليمـاني للمسـلم الم تـراااضر   ـول  -42
 م.2889ماي  19يف 

" يف جـامع دـادم احـرمن يف " الوعي الحياري في اوق الشـريعةااضر   ول  -49
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 م .2889يونيو  6جنران يف 

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

" يف مركز األمـري  بالاحملسـل  " المدعل إلى فقح العمران اإلسالميااضر   ول  -41
 م .2889البتمرب  24للب وث والالياالات امال مية بال ايدة يف 

ــــح وأحااضــــر   ــــول "  -46 ــــالالعزيز اجلويــــة كــــا االبتعــــاث .فق " يف دا ــــال  امللــــ   ب
 م.2889مايو  19بالظهران يف 

اكتــــوبر  98" يف مــــىن داي اليــــوم يف  " يق ــــة الــــوعي الحيــــاريااضــــر  بعنــــوان  -49
 م.2889

 5" يف ديوانيــة انالــتاس جعفــر ال ــايب يف  " أ مــة الــوعي الــدينيااضــر  بعنــوان  -45
 م . 2885يناير 

 9" يف ديوانيــة اللو ــق بال ــائ  يف  لســعودية" مســتقبل المــرأد اااضــر  بعنــوان  -49
 م .2885ماي  

" يف جـامع الـعيال ابـل  بنـاق الـوعي فـي حيـاد الشـباا المعاصـرااضر  بعنوان "  -18
 م .2885مايو  2جبري  يف جال  يف 

يف منتال  الوال ية يف مالينة صفو  يف   " صناعة الوعي الوطني"ااضر  بعنوان  -11
 م.2885يونيو  29

يف مركـــز األمـــري  بـــال احملســـل بـــل " منطلقـــات الـــوعي الـــديني " :ااضـــر  بعنـــوان  -12
 م .2885مايو  6جلول للب وث والالياالات امال مية يف ال ايدة يف 

يف معهـال الالياالـات الفنيـة  :" كيـا تحقـ  أهـدافك فـي الحيـاد "ااضر  بعنوان  -19
 م .285مايو  29بالظهران يف 

 ال  ااضـرات تربويـة واقاميـة يف مسـاجال ومراكـز جزيـر  مويي ـويس  يف الفـ   مـل  -14
 م .2885يوليو  22-25

يف ديوانيــة الـــالكتوي  :"المــدعل لفقـــح العمــران اإلســالمي"ااضــر   لميــة بعنــوان  -11
 م .2885أكتوبر  26امال الباي بالظهران يف 

" يف  التأويـل والتنزيـلالـوعي الـديني قـراقد فـي إشـكالية ااضر   لمية بعنوان "  -16
 م .2889مايو  24النادل ال قايف مامعة املل  مهال 

ــــوان "  -19 ــــة بعن ــــادل ال ــــ يب يف  رســــالة المبتعــــ  الســــعوديااضــــر   لمي " يف الن
 م .2889اغس س  5ج اللو يف االكتلنالا يف 

" الشــباا ااضــر  يف مركــز األمــري نــاي  لل قامــة والعلــوم مامعــة امللــ  مهــال  ــول  -15
 م .2889اكتوبر  1يف  ق الوطني . مفاهيم غائبة "واالنتما
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فاعليــة الــوعي فــي عصــر ااضــر  يف إالــكان لــ ب جامعــة امللــ  مهــال بعنــوان "  -19
 م.2818يناير  4" يف العولمة

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

الخطــــاا الفكــــري ر   ــــول يف منتــــال   بــــالالرزاق ال كــــ  بــــاخلرب  ــــول "ااضــــ -61
 م.2818ماي   11"يف  المعاصر

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

الن يــــة ..ر"يــــة فقــــح ااضــــر  يف منتــــال  الــــالكتوي  ــــوض القــــرين بي ــــا بعنــــوان "  -69
 م.2818ابريمل  6" يف  مقاصدية

" أثــــر الحيـــارد اإلســـالمية علــــى ااضـــر  يف املركـــز امالـــ م  ب وكيـــو بعنـــوان   -64
 م .2818يوليو  15يف  المجتمع اإلنساني"

اللسلة مل احملاضرات يف امل يإل الصيف  لللاليـة امالـ مية يف اليابـان يف منتلـع   -61
 . المسلم في المجتمعات غير المسلمةالتعايش مع اآلعر و ياماناة   ول 

سـؤا  الن يـة فـي أدبيـات الخطـاا ااضر  يف النادل األديب بالالمام بعنوان "   -66
 هـ. 1491يمضان  11" يف  اإلسالمي المعاصر

اللسلة ااضرات أدامها منتال  النهضة والتواصمل احضايل يف اخلرلوم ملال  أيبعة   -69
الــوعي بالمســتقبل فــي " . " لفق ــي اــرورد أمنيــةالــوعي اأيــام تلــع احملاضــرات التاليــة:" 

" . عطاا الرحمـة فـي الـوعل المعاصـر" ."  مدعل لفقح العمران" ." مسيرد اإلصالح
 9نـــوممرب إ   29" يف الفـــ   مـــل ســـؤا  الن يـــة فـــي الخطـــاا اإلســـالمي المعاصـــر" 

 م.2818ديسمرب 

 11ان يوم السبع " يف القا ال  اجلوية بالظهر  الحيارد اإلسالميةااضر   ول " -65
 هـ.1492صفر 

" يف منتــال   مقاصــد الشــريعة .األهميــة والتطبيقــات المعاصــردااضــر   ــول "  -69
 م.2811يونيو  9الزكرل بالرياض يوم اجلمعة 

" نظمتهـا جلنـة التيصـيمل امالـ م  للعلـوم  مقاصـد التـدبير المـدنيااضر   ول " -98
 م.2811بتمرب ال 22بالنالو  العاملية لل باب امال م  بالرياض يوم 

ااضر  ةبابية مع نادل الع دات العامة مامعة املل  مهال للبـ ول واملعـادن  ـول  -91
 م.2812ماي   19" يف  تجارا في حياتي" 

" يف نـــادل الن بـــة ال ـــبايب التعـــايش مـــع اآلعـــر فـــي اإلســـال ااضـــر  بعنـــوان :"  -92
 م .2812ابريمل  1التابع للنالو  العاملية لل باب امال م  يف 
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" يف معهال الالياالات الفنيـة بـالظهران بتـايي   الحيارد اإلسالميةضر  بعنوان "اا -99
 م .2812ابريمل 5

     
 :المؤتمرات الدولية (12 ) 

هـــ، والــلل 21/2/1428يف بالريــاض  (العزيــزالــدعود فــي ع ــد الملــك عبــد )يف مــؤ ر  امل ــايكة .1
 أدامت  وزاي  ال ؤون امال مية واألوداف والال و  واميةاد.

 التــابع لراب ــة العــا  امالــ م  مبكــة املكرمــة (المعاصــردالمســلمون والتحــديات )يف مــؤ ر  امل ــايكة .2
 .الراب ة مبكة املكرمة مقرهـ يف 1422مل سل احلة  ام  9-1مل

مــــع النــــالو  العامليــــة لل ــــباب  هـــــ فــــي بل اريــــا1417/1425الملتقــــى الثقــــافي عــــا  يف  امل ــــايكة .9
 انال م .

، والـلل م2881يف ابريـمل  (المعاصـرد)مقتيـيات الـدعود فـي اـوق المعطيـات ر يف مؤ  امل ايكة .4
 أديإل يف جامعة ال ايدة بالولة األمايات العربية املت ال  .

 ،2884يوليـــو مـــل  ـــام 29يف االـــبانيا  (ال ربيـــةاإلســـال  فـــي المجتمعـــات ) يف برنـــامي امل ـــايكة .1
 أالبانيا. –ال م  واملركز ال قايف مبالييال امبالتعاون مع النالو  العاملية لل باب وياب ة العا  

يف بـريوت  مشكالت االندماج والتأقلم( -ال ربية أروبامؤتمر )الجالية اإلسالمية في يف  امل ـايكة .6
 لبنان. -، بر اية كلية انمام األوزا   يف بريوتهـ1429( ارم 1-9)

امعـة انمـايات العربيـة املت ـال  يف يف ج والقـانون( الشـريعة)ال ندسة الوراثيـة بـين يف مـؤ ر  امل ايكة .9
 هـ.24/2/1429-22العن يف الف   

يف اخلـرب يف  الشـريفين واقعـح وتطلعاتـح( الحرمين)العمل الخيري في ع د عاد  يف مؤ ر  امل ايكة .5
 واللل كان بر اية هيبة امغااة العاملية امال مية. هـ.1429/ 12/1-11الف   

يف الريــاض يف  (الشــباا واألنفتــاح)حتــع ةـعاي  انالـ م امليــة ل ــباب يف مــؤ ر النـالو  الع امل ـايكة .9
 م.21/18/2882-22الف   

 ر  مــلـيف ديب يف الفتــ ( اإللكترونيــة بــين الشــريعة والقـانون المصــرفيةاألعمـا   )يف مــؤ ر  امل ـايكة .18
 ، حتع ي اية جامعة انمايات العربية املت ال .هـ9-1/9/1424

)إحكــا  التعلــيم الن ــامي وغيــر الن ــامي فــي تعلــيم الكبــار ومحــو ؤ ر يف مــ ومــال اململكــة ترأالــع .11
والــــلل  قــــال حتــــع ي ايــــة املنظمــــة  هـــــ1424/ 2/1إ  25/4مــــل  الفــــ  يف صــــنعا  يف  األميــــة(

 امال مية لل بية وال قامة والعلوم واملنظمة العربية لل بية وال قامة والعلوم.
-19( يف هولنــــالا يف الفــــ   مــــل فــــي أوروبــــا ال ربيــــة الجمــــاعي)تفعيــــل العمــــل يف مــــؤ رامل ــــايكة  .12

 ، بالتعاون مع النالو  العاملية لل باب امال م  واملركز ال قايف انجتما    ولنالا.هـ29/1/1424
ــــي الســــلم والحــــرا(   ن)حقــــوق اإلنســــاامل ــــايكة يف مــــؤ ر  .19 ــــاض مــــل ف ةــــعبان 19-19يف الري

 ل ووزاي  الالادلية يف اململكة العربية السعودية.هـ، واللل كان بر اية ار ل األمحر السعود1424
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-1فعاليات الملتقى السنوي لمشاريع ولجان الزواج بالمملكة بمدينة الريـاض مـن امل ايكة يف  .14
 ، بر اية م روا ابل باز اخلريل يف الرياض. هـ1424محر   3

ورتــح الخامســة المجمــع الفق ــي المنبثــ  عــن من مــة المــؤتمر اإلســالمي فــي دامل ــايكة يف مــؤ ر  .11
 هـ.1421ارم 28-11واللل  قال مبالينة مسقط  يف دولة  مان يف الف   مل عشر 

مجمع الفقح اإلسالمي بال ند في دورتـح الرابعـة عشـر والتـي أقيمـت فـي مدينـة امل ايكة يف مؤ ر  .16
 هـ.1421مجاد  األو   4-1يف الف   مل  حيدر أباد بال ند

هــ 1425ة االسالمية الحليمية ببـن الديش فـي اي القعـدد المؤتمر السنوي للجامعةـايكع يف  .19
  بالتنسيق مع النالو  العاملية لل باب امال م  .

امل ــايكة يف لقــا  اخلــربا  بربنــامي اخللــيي العــريب لــال إل منظمــات األمــإل املت ــال  ان ائيــة والــلل كــان  .15
يـــاض يف الفـــ   مـــل "، والـــلل  قـــال يف مالينـــة الر مكافحـــة ظـــاهرد اإلســـاقد للطفـــا حتـــع  نـــوان: "

 هـ.1421صفر  24و29
ـــالفلبين والـــذي عقـــد فـــي مدينـــة مـــراويامل ـــايكة يف  .19 يف الفـــ    مـــؤتمر هييـــة علمـــاق المســـلمين ب

 هـ.29/5/1421-21مل

" منــاه  التجديــد فــي العلــو  امل ــايكة يف مــؤ ر احتــاد اجلامعــات امالــ مية والــلل كــان بعنــوان :  .28
 هـ .29/1/1426-24يف مصر يف الف   مل  مامعة املنيا اإلسالمية والعربية"

امل ــايكة يف مــؤ ر مركــز األمــري  بالاحملســل بــل جلــول لل الــعود للب ــوث والالياالــات امالــ مية يف  .21
" ودــال أديمــع يف مقــر شخصــية األميــر عبدالمحســن بــن جلــوي الراعـي والبــاني ال ـايدة  ــول : "
 هـ.29/2/1426و26املركز يف الف   مل 

تقـــــا ال قـــــايف لـــــلول ان تياجـــــات اخلاصـــــة املنعقـــــال يف ةـــــركة أيامكـــــو الســـــعودية يف امل ـــــايكة يف املل .22
  :" ل ب اإلرادد يصنع الحياد"هـ مب اضر  بعنوان 19/11/1426و15

والــلل انعقــال يف مالينــة أ ــا يف الفــ   مــل "اللقــاق الــوطني للحــوار الفكــري الخــامس "امل ــايكة يف  .29
احــــــــــــرمن ال ــــــــــــريفن يــــــــــــوم الســــــــــــبع  هـــــــــــــ ل ي ت ــــــــــــرمنا بلقــــــــــــا  دــــــــــــادم11-19/11/1426
 هـ وتسليم  وايقة الرؤية الولنية للتعاممل مع ال قامات العاملية 11/11/1426

والـلل انعقـال حتـع ةـرف نائـب أمـري املن ـق يف أمـاي   " الوطنيـة والر"يـة اإلداريـة"امل ايكة يف مؤ ر  .24
:" الــــوعي بعنــــوان م ودــــال ةــــايكع بويدــــة 2886مربايــــر  25-26املن قــــة ال ــــردية يف الفــــ   مــــل 

 . الحياري ارورد وطنية"

يف دولـة الب ـريل حتـع ي ايـة وزيـر ال ـؤون  " نصـرد النبـي صـلى ا  عليـح وسـلم"امل ايكة يف مـؤ ر  .21
ودـــال نظمتـــ  مجعيـــة الومـــاق الب رينيـــة ومؤالســـة امالـــ م اليـــوم وامحتـــاد العـــامل  انالـــ مية الب ـــري  
 .هـ22،29/2/1429يف الف   للعلما  املسلمن 

والــلل نظمتــ  وزاي  التعلــيإل العــايل  " اإلســال  والشــباا ورفــع الــوعي اإلســالمي "امل ــايكة مبــؤ ر  .26
 م.2886ماي   2و1باسيبيلان ووزاي  األوداف الكويتية ودال  قال مبالينة باكو يف 
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" يف اجلامعــــة  مقاصــــد الشــــريعة وســــبل تحقيق ــــا فــــي المجتمعــــات المعاصــــرد" امل ــــايكة مبــــؤ ر  .29
أثـر مقاصـد  م ودـال ةـايكع بب ـا  نوانـ  "2886اغس س  18-5العاملية مباليزيا مل  امال مية

" و  أ كل مل احضوي لظرف دـاص ودـال  ـرض الب ـا يف   الشريعة في تعمي  الوعي الحياري
 كتاب املؤ ر .

وبناق " الشباا امل ايكة يف املؤ ر الالويل العاةر للنالو  العاملية لل باب امال م  واللل كان  ول  .25
م حتع ي اية وزير ال ؤون 2886نوممرب 29-21واليت أديمع يف مصر يف الف   مل المستقبل " 

 امال مية السعودل ومفيت مصر .

 

ــاق فــي عــالم مفتــوحامل ــايكة يف مــؤ ر "  .29 ــة التيســير فــي الفتــو  " بويدــة  مــمل  ــول " اإلفت من جي
مـــايو 25-26الكويتيـــة يف الفـــ   مـــل يف مالينـــة الكويـــع حتـــع ي ايـــة وزاي  األودـــاف   المعاصـــرد "

 م .2889

يف  واــع المــرأد المســلمة فــي المجتمعــات المعاصــرد: حقــائ  وآفــاق"" امل ــايكة يف مــؤ ر  .98
التــابع لللامعـة امالــ مية العامليــة يف كونملبــوي يف املعهـال العــامل  لو ــال  األمـة امالــ مية مباليزيــا 

ا ضـــمل كتـــاب املـــؤ ر مـــل غـــري م . ودـــال ن ـــر الب ـــ2889اغســـ س  16-14الفـــ   مـــل 
 احضوي وكان الب ا بعنوان :" دياالة ملنهلية الفتيا يف دضايا املرأ  املعاصر  " .

بويدة  ممل للتعليق  ول " مق  املوازنات يف  "األسس المن جية لوحدد األمة"امل ايكة مبؤ ر  .91
امص ح م ل وكانع حتع ي اية مجعية 2889نوممرب  22-28ال ريعة " يف الف   مل 
 انجتما   بالكويع.

بويدة  ممل  ول " الو    :" الجامعات العربية . التحديات واآلفاق المستقبلية"امل ايكة مبؤ ر  .92
م . حتع ي اية 2889ديسمرب 19-9املستقبل  وأمهيت  يف التعليإل العايل " بالرباط يف الف   مل 

 املنظمة العربية للتنمية امدايية .  

" اللل أديإل يف مالينة الرياض حتع ي اية وزاي   الحوار اإلسالمي اليابانير " امل ايكة يف مؤ  .99
 م .2885ماي   21-29اخلايجية يف الف   مل 

-2اللل أديإل يف الكويع مل  لمن مة النصرد العالميةامل ايكة يف إ الاد وتنظيإل املؤ ر التياليس   .94
 للنة العلمية يف املؤ ر.م ،حتع ي اية أمري الكويع ، وكنع يئيس ال2885نوممرب 1

" م بويدة  ممل 2885ديسمرب 9-1امل ايكة يف نالو  احي الكرب  اليت تقام يف مكة املكرمة مل  .91
 حتع ي اية وزير احي باململكة. األحوا  األمنية في الح  وعالقت ا بمقاصد الشريعة"

العضوية يف اجلنة يف املن قة ال ردية مل د ل  المؤتمر األو  للعمل التطوعيامل ايكة يف  .96
م  حتع ي اية  و أمري 2889يناير  29-29انالت ايية والعلمية للمؤ ر  اللل اديإل يف الف   
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 املن قة ال ردية .

 2-ابريمل  29امل ايكة مبؤ ر جممع الفق  امال م  يف دويتة التاالعة   ر بال ايدة يف الف   مل  .99
 م .2889مايو 

:" التطرف الفكري .. مايو بويدة  ممل  22-15رل " بالرياض امل ايكة يف مؤ ر " األمل الفك .95
 مت ن رها يف كتاب املؤ ر .وا مة الوعي الديني " 

يونيو  2-مايو  98" مل  المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمو امل ايكة يف مؤ ر "  .99
 " .التكييا الفق ي . مف ومح واوابطحم بويدة  ممل  ول :" 2889

اللل أدامت  وزاي  التعليإل العايل  تمر األو  للبح  العلمي للطالا والطالباتالمؤ امل ايكة يف  .48
م .وكانع امل ايكة يف حتكيإل األحباث وضمل جلنة تقوم 2818ماي  15-16بالرياض يف 

 األحباث املرة ة . 

 اليت ينظمها مركز التميز الب    للقضايا الفقهية املعاصر . امل ايكة يف النالو  العاملية 14
نحو من   علمي أصيل لدراسة القيايا " جامعة اممام امال بل العود امال مية بالرياض بعنوان 

األعطاق المن جية لدراسة النا لة الفق ية . االستدال  و يديت يف املؤ ر بعنوان " "  الفق ية المعاصرد
 م.7242ابريمل  72-72يف الف   مل باألدلة الشرعية إنمواجا" 

يف مركز األمري  "حو  الوعي الحياري .فاعلية وتمكين وش ود"نالو  العاملية امل ايكة يف ال .14
م. بويدة  ول " 7242مايو  41 بالاحملسل بل جلول للب وث والالياالات امال مية بال ايدة يف 

 الوعي المستقبلي ودوره الن يوي" .
 اويل ملنظمة املؤ ر يف لقا  اخلربا  الت " البيية من من ور مقاصدي "امل ايكة بويدة  ممل  ول  .17

" القانون الدولي امال م  يف جلنت  اخلاصة )الللنة امال مية لله ل الالول ( واملعقال  بعنوان 
 م.7242مايو  3-4يف لهران يف الف   مل اإلنساني ر"ية اسالمية" 

ا الصكوك اإلسالمية امل ايكة يف لقا  اخلربا  التابعن جملمع الفق  امال م  مال   ول "  .13
 م.7242مايو 72-71يف الف   مل  ومستجدات ا المعاصرد"

 41-42امل ايكة يف املؤ ر السنول ملنظمة موي ةباب اللل أديإل يف مملكة الب ريل يف الف   مل  .11
 " .صناعة الوعي الحياريم ، ودال دالمع ااضر  بعنوان " 7242يوليو 

م 7242يوليو  7يونيو إ   72الف   مل  امل ايكة يف مؤ ر انحتاد العامل  لعلما  املسلمن يف .11
 واللل أديإل يف االتانبول ب كيا حتع ي اية يئيس الوزيا  ال ك  .

امل ايكة يف مؤ ر النالو  العاملية لل باب امال م  يف دويت  احادية   ر حتع ي اية يئيس الوزيا   .12
اكتوبر  1-7لسعودل يف جاكرتا مل اننالنويس  و وزير ال ؤون امال مية واألوداف والال و  وانيةاد ا

 م.7242
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 72-71يف الف  مل  مستقبل التمويل اإلسالمي ..استشراف فرص ال د"امل ايكة يف مؤ ر " .12
م .يف كوان ملبوي مباليزيا حتع ي اية يئيس الوزيا  السابق مهاتري امال. وكان  نوان الويدة 7242اكتوبر
 " .ة ر"ية مقاصديةالتحديات المستقبلية للمصرفية اإلسالمي" 

" يف كوانملبوي "حماية المدنيين من النزاعات المسلحة بين الشريعة والقانونامل ايكة يف مؤ ر  .12
حماية المدنيين في النزاعات م. ودال دالمع ويدة بعنوان :" 7244مرباير  42-2مباليزيا مل تايي  

 .المسلحة .ر"ية مقاصدية حقوقية" 

" وسل  "التحديات المستقبلية للعمل التطوعي و   بويدة  ممل  ولامل ايكة يف مؤ ر العممل الت  .12
 م يف جامعة املل  مهال للب ول واملعادن.7244ماي   2-1يف الف   مل 

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

 م.7244ابريمل  47-2يف مسقط يف الف   مل 

" واللل اديإل يف مالينة جال  يف الف   متعة العطاقامل ايكة يف امللتقا ال اين للعممل الت و   بعنوان "  .14
 " .وعيمفاهيم في العمل التطم ، وكانع الويدة  ول "7244ابريمل  73-74مل 

املنعقال يف الب ريل حتع ي اية مل   لوحدد الخلي  والجزيرد العربيةالتياليس   ؤ راملامل ايكة يف  .17
  م .7244اكتوبر  41-43الب ريل يف الف   مل 

نوممرب  32" املنعقال بالالو ة مل  التنوع المذهبي ومستقبل الخلي  العربيامل ايكة يف مؤ ر "  .13
 " .:" المف و  الطائفي وإشكاليات الواقع المعاصرويدة  ول  م . ودالمع7244ديسمرب  7 ىت 

ماي   1-4"  الن وض باألقليات اإلسالمية في أمريكا الجنوبية والكاريبيامل ايكة يف مؤ ر "  .11
يف مالينة بوينس لير   اصمة األيجنتن ، ودالمع ويدة بامل ايكة مع معايل الالكتوي صا  الوهي   ول 

 .هوض امال م  يف أمريكا اجلنوبية التعايش ومستقبمل الن

املعاصر  " حتع ي اية وزاي  األوداف  نحو من جية علمية لبح  المستجداتامل ايكة يف مؤ ر "  .11
التكييا الفق ي في المستجدات المعاصرد . وال ؤون امال مية الكويتية ودال دالمع ويدة بعنوان :" 

 م بالكويع العاصمة .7247  ماي  77-74وكان يف الف   مل  المف و  واليوابا"
 
 :الزيارات العلمية ( 13 )

  باجلامعــــة امالــــ مية العامليــــة   " معــــارف الــــوحي والعلــــو  اإلنســــانية"دمــــع بزيــــاي   لميــــة لكليــــة
هــــ لت قيـــق التعـــاون العلمـــ  والب  ـــ  بـــن القســـإل والكليـــة 25/5/1421بكونملبـــوي يف ماليزيـــا يف 

 امللكوي .
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 كليـة اآلداا وكليـة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية( ر جلامعة الكويع ترأالع ومال اجلامعة الزائ (
 هـ مل أجمل إجياد البمل حتقيق التعاون العلم  بن اجلامعتن.2/9/1426-98/2الف   مل عال  

   يف  لمع ـــــــــد الدراســــــــات اإلســـــــــالمية والعربيــــــــة بجامعـــــــــة إكســــــــتر ببريطانيـــــــــادمــــــــع بزيــــــــاي
 الب    بن املعهال والقسإل . هـ. لتوايق التعاون العلم  و 29/1/1426

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

 

  راكــز العلميــة م لــبعض امل2889مــايو  11ابريــمل و ــىت  29دمــع بزيــاي   لميــة ي يــة يف الفــ   مــل
جامعــة اليــدن فــي هولنــدا ومـــا يتبــع ل ــا مــن مراكــز بحثيــة   مركـــز واجلامعــات األويوبيــة وهــ  : 

الدراســـات الشـــرقية الحديثـــة فـــي بـــرلين بالمانيـــا   وجامعـــة بـــرلين الحـــرد   وجامعـــة البـــزج فـــي 
وتبـادل وسلـ  مـل أجـمل مـال جسـوي التعـاون العلمـ  والب  ـ   المانيا و جامعة اكسـتر فـي بريطانيـا.

 املؤلفات مع اجلهات امللكوي  .

  دمـــع بزيـــاي  اجتما يـــة واقاميـــة لـــبعض أ ضـــا  النـــادل الســـعودل لل ـــ ب املبتع ـــن يف ج الـــلو
 م .2889وادنرب  يف أغس س 

    دمـع بزيـاي   لميـة للمعهــال األوييب للالياالـات امنسـانية يف مالينـة ةــاتو ةـينو بفرنسـا دـ ل الفــ
 تقيع بال  ب والرئيس املعهال واألالاتل  .م وال2818مرباير  12-9مل 

  ينـاير  5دمع بزياي  املركز امال م  مبالينة ميون  األملانية والتقيـع بـرئيس املركـز وبعـض أ ضـائ  يف
 م. 2818

  م والتقــا  مــع  ــالد مــل 2818يوليــو  28 ــع زيــاي  جامعــة دوةي ــة يف مالينــة كيوتــو اليابانيــة يــوم
 امال مية والعربية .ماليا  مراكز الب وث والالياالات 

  ع زياي  مركز النهضة والتواصمل احضايل باخلرلوم بالسودان واللقا  باملست اييل وأ ضا  املكتـب 
 م.2818ديسمرب 9-نوممرب  29التنفيلل يف 

 

 

 

 ( المشاركات الصحفية :14 ) 

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

يف جملة اجملتمـع الكويتيـة " الوعي الحياري " هـ تقريبا مقانت  ول 1429ن رت  لا مال   ام  -9
 نع تن ر يف الصف ة األدري .وكا

 

 " .تراثاكتب يف زاوية اابتة كمل أالبو ن تقريبا يف ص يفة احيا  اللنالنية يف صف ة "  -4

 توقفت من عا  . )رجع الصد (كاتب زاوية ةهرية يف جملة امال م اليوم بعنوان  -1

 ةهرية يف جملة األمة امال مية ، تودفع مل  ام . كاتب زاوية -6

كجريــدد اليــو  والجزيــرد والمدينــة واالقتصــادية ملقـانت ن ــرت يف اجلرائــال احملليـة هنـا  العاليــال مــل ا -9
كجريــدد القــبس الكويتيــة وعــدد مــن الصــحا الدوليــة كجريــدد الحيــاد العربيــة  بعــض الصــحا و 

 الثقافية كمجلة الدعود والشرق والمجتمع.المجالت والشرق األوسا وعدد من 

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

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

 

 

 : اللقاقات التلفزيونية( 14 ) 
قـا  وكـان  لا اروا  مباةر  يف دنا  اجملال الفضـائية وكنـع ضـي  الل ساعة حوار"ةايكع يف برنامي " -1

 هـ.15/1/1426وسل  يوم األ ال  " فقح مقاصد الشريعة" نوان احلقة 
ةايكع يف برنامي )البّينة (  لا اروا  مباةر  يف دنـا  إدـرأ الفضـائية وكنـع ضـي  اللقـا  وكـان  نـوان  -2

 هـ.21/2/1426وسل  يوم اخلميس  " التعددية .. المف و  واليوابا"احلقة 

املصـــرية يف مقابلـــة يف الـــفاي  دـــادم احـــرمن ال ـــريفن بالقـــاهر  يـــوم ال  اـــا   االتضـــامت   دنـــا  التنـــوير -3
 " دور االقتصاد اإلسالمي في حل األ مات العالمية"هـ  ول 29/1/1426

" المخـــرج مـــن ةـــايكع يف برنـــامي أول أانـــن والـــلل تعرضـــ  دنـــا  اجملـــال الفضـــائية مبالادلـــة  ـــول :  -4
 هـ.2/6/1421وسل  يف تايي   األ مات"

ــــع أ ــــالاها  ــــول ةــــ -1 " الوفــــاق ايكع حبلقتــــن يف القنــــا  الســــعودية األو  ل بتلفزيــــون الــــالمام لكان
 هـ.19/11/1426يف تايي   " الوعي الحياري "وكانع األدر   ول  العائلي"
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مستقبل القيم االتضامت  دنا  العقايية  لا اروا  مباةر  يف برنامي " أن  يرا " وكان  نوان احلقـة "  -6
 هـ.29/9/1429يف  عولمة"في عصر ال

مل أجمل الفتو  والتو ية بسنل وأ كام هـ 16/9/1429و11و14االتضامت  دنا  الرالالة د ل   -7
 وتوجيهات يمضانية وكان  لا اروا  مباةر  .

 
)علـــى بصـــيرد(  هــــ  لـــا ارـــوا  مباةـــر  يف برنـــامي19/1/1425و لقـــة أدـــر  يف دنـــا  الرالـــالة يف  -8

 ي(.) تجديد الوعي الدين بعنوان

" فقـح المـتالت فـي الفكـر اإلسـالمي االتضاميت يف برنامي توديعات  لا اروا  مباةر  يف موضـوا   -9
 م.2889ماي   6 المعاصر"

م  لــا 2818االتضــامت  دنــا  العربيــة يف برنــامي  ــل اململكــة  ــرض يف اليــوم الــول   ــام  -18
 ا ث  لقات ون يزال يعرض يف اودات متفردة.

بالتعاون مع دنا  دليمل الفضائية مبا يزيال  ل مخسـة   ـر  لقـة  ران""فقح العمتقالم برنامي  -11
 م كمل يوم مخيس بالاية مل ةهر ماي  .2889 ام 

ـــ "االتضـــام  برنـــامي  -12 يف دنـــا  النيـــمل األزيق الســـودانية يف  لقـــة  واييـــة  ـــول  "حلـــل البري
 م.2818ديسمرب 2دضايا الو   امال م  يف 

، يف ينــاير يف برنــامي  لــا ارــوا   ــول موضــوا املوالنــة  االتضــامت  القنــا  ال قاميــة الســعودية -19
  م .2811 ام 

يف برنــــامي  ــــول مؤالســــات اجملتمــــع املــــالين يف مربايــــر االتضــــامت  القنــــا  ال قاميــــة الســــعودية  -14
 م.2812

 
 

 
 :لجان واالستشارات الداعلية ( ال 10 )

 هـ.1424و/1429  ام ، يفمامعة املل  مهال للب ول واملعادن اإلسالمية الشؤونلجنة  ضو  .1

 بقسإل الالياالات انال مية والعربية. المجتمع عدمةلجنة  ضو  .2

 هـ .1424و 1429و ام  ا(322اإلنسان ) حقوقمنس  مادد  .9

 

 هـ.1425 ىت  1426مل  ام  لجنة عطة واحتياجات قسم الدراسات االسالمية والعربيةيئيس  .4

 هـ1425و 1429 ام  بقسإل الالياالات العربية وامال مية لجنة التطوير ضو  .1

 
 

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

للعــرض يف معــايض الكتــاب  لجنــة تقيــيم الكتــب العربيــة الخاصــة بمؤلفــات اســاتذد الجامعــة ضــو  .5
 الالولية.

 . بالقسملجنة تطوير المواد اإلسالمية  ضو  .9

 هـ.1425- 1426مامعة املل  مهال للب ول واملعادن  ام  لجنة مقتنيات المكتبة ضو  .18

 هـ.1429 مؤتمر الجامعة حو  التعليم في البالد العربية ضو جلنة املوايد يف  .11

 هـ.1429- 1425(  415) فقح المعامالت المالية المعاصردمنسق ماد   .12

 هـ.1429-1425بالقسإل  لجنة الترقية والتعيين ضو  .19

 هـ.1429-1425بالقسإل   اللجنة الثقافية ضو  .14

 هـ.1491-هـ1498 لجنة عدمة المجتمع ضو  .11

 هـ.1491-هـ1498 لجنة البح  العلمي ضو  .16

 ه ونزلع .1492 ضو جلنة الت  يط انال اتيل  بالقسإل مل تايي   .19

 ه ونزلع.1492يئيس جلنة الب وث وال ديات والتعيينات بالقسإل مل تايي   .15
 
 

 
 ( اللجان االستشارية الخارجية: 11) 

ــة الرئيســية للــدعود واإلرشــاد وشــؤون المســاجد التابعــة لفــرع و ارد لفــي المست ــاي  .1  الشــؤونجن
مـل التيالـيس وةـكلع بقـراي مـل الـوزير  الشـرقية بالمنطقـة اإلسالمية واألوقـاف والـدعود واإلرشـاد

 .ه1499 ىت  ام 

مـــن  (مركـــز التنميـــة األســـريةلمنطقـــة الشـــرقية )واجتمـــاعي فـــي جمعيـــة البـــر با شـــرعيمست ـــاي  .2
 هـ.1422-1421

 .السعوديةالجمعية الفق ية  ضو  اممل يف  .9

للب ـــوث والالياالـــات  بمركـــز األميـــر عبـــد المحســـن بـــن جلـــوي آ  ســـعود ضـــو جملـــس األمنـــا   .4
 امال مية .

 املنب ق  ل منظمة املؤ ر امال م . بالمجمع الفق ي اإلسالميدبري  .1

ــــة امالــــ مية للهــــ ل الــــالويل أ ــــال املؤالســــات  ن الــــدولي اإلنســــانيعبيــــر فــــي القــــانو  .6 التــــابع لللن
 املت صصة يف منظمة املؤ ر امال م  .

بقـراي جملـس الـوزيا  يف الالولـة اللبنانيـة  يل والصـادال يية العامة للمجلـس العـالمي لل ـة العربيـة ضـو  .9
 ومقرها بريوت.
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ابع جملمع الفق  امال م  مبنظمـة املـؤ ر امالـ م  الت مشروع معلمة القواعد الفق ية ضو الابق يف  .5
    مال .

 اإلتحاد العالمي لعلماق المسلمين .  ضو يف .9

 . والب ريل والسودان وه  مسللة يف أمريكا وبري انيا بمن مة النصرد العالمية ضو جملس األمنا   .18

ل ــــؤون امالــــ مية الــــيت يرأالــــها وزيــــر ا للنــــدود العالميــــة للشــــباا اإلســــالمي ضـــو جملــــس األمنــــا   .11
 واألوداف والال و  واميةاد باململكة .

امال مية باململكة  بمركز األمير عبدالمحسن بن جلوي للبحوث والدراسات ضو جملس األمنا   .12
 العربية السعودية.

 يف النالو  العاملية لل باب امال م . اللجنة الشرعية  ضو  .19

 يف الـــالوي  األو  البلاليـــة باملن قـــة ال ـــردية يف انت ابـــات اجملـــالس لجنـــة الطعـــون والت لمـــات ضـــو  .14
 وةكلع بقراي مل  و األمري وزير ال ؤون البلالية والقروية.

 باملن قة ال ردية. اللجنة العليا للحملة الوطنية للتيامن اد اإلرهاا ضو  .11

وةكلع بقراي مل  و األمري وزير  لجنة المناصحة للموقوفين في قيايا التطرف واإلرهاا ضو  .16
 ادلية .الال

 . اللقاق الوطني للحوار الفكري الخامس ضو  .19

)وا  ( واليت ةّكلع بقراي مل وزير ال ـؤون  مؤسس في جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي ضو  .15
 انجتما ية . 

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

 ل ومت ترةي   بقراي الام  مل دادم احرمن ال ريفن . المنتد  األكاديمي الخليجي ضو  .28

 . بيت الخبرد العالمي للدراسات االقتصادية ضو الللنة انالت ايية يف  .21

 يف غرمة التلاي  والصنا ة باملن قة ال ردية . لمؤتمر التطوع ضو الللنة انالت ايية  .22

لت ــوير وزاي  العــالل الســعودية وهــ  م ــكلة بقــراي مــل معــايل مــالير جامعــة  مشــروع عــد  ضــو جلنــة  .29
 املل  مهال .

 . بنك الطعا  السعودية )إطعا ( ضو مؤالس يف مجعية  .24

 ومقرها جامعة املل   بالالعزيز مال . الجمعية السعودية للدراسات اإلسالمية ضو مؤالس يف  .21

ــــة ال ضــــو مؤالــــس يف  .26 ــــة الســــعوديةالجمعيــــة الطبي ومقرهــــا جامعــــة اممــــام امــــال بــــل الــــعود  فق ي
 امال مية.

 
" أدـوم ميـ  بتلليـة يالـالة  الـوعي الحيـاري* وأ ممل  اليا  لا م ـروا :ضـول تبنيتـ  ة صـياً أ يتـ  " 

امالــ م احضــايية ودويهــا يف تفعيــمل املســلإل نــو إ ــاد  بنــا  مكــر  وإجيــاد الــالامع الــلا  نــو العمــران املــالين 
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و الد مـل الكتـب والـربامي العلميـة  www.alwaai.net ل مودع  لا ال بكة العاملية وهو  ؛مل د
 م.2889ل الين لق يف أول  ام 

 مبنزيل يف مالينة الالمام  جتمع الن ب ال ر ية والفكرية باملن قة . ديوانية ثقافية ش رية* اديإل 

 
 

 ثالثا : النشا  التدريسي 
  والتقويم الطالبي . هـ1432 -1428  أوال: المقررات التدريسية من عا

 عدد الشعب المادد الفصل الدراسي
 عدد الطالا

 التقييم
 التقويم الصحيا قاموا بالتقويم المجموع

20101 IAS 416 3 73 42 34 8.37 

20092 IAS 322 3 110 70 62 8.84 

20091 IAS 322 3 119 69 56 8.91 

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 

 
 
 

 :درجات التقويم األكاديميثانيا
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