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 المؤهالت العلمية

                                 HEAأكاديمية التعليم العالي البريطانية  الزمالة البريطانية في التعليم والتعلم،•

 .م2017هـ / 1438 لندن –

كوااللمبور(  –أكاديمية الدراسات اإلسالمية )جامعة ماليا بماليزيا  الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن،•

 .م2013هـ / 1434

اإلسالمية كلية أصول الدين )جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،الماجستير في التفسير وعلوم القرآن•

 .م2003هـ / 1423بالمدينة( 

كلية الدعوة )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمدينة(  درجة البكالوريوس في الدعوة واالعالم،•

 .م1995هـ / 1415

 اللغات 

 اللغة العربية : تحدثاً وقراءة وكتابة )اللغة األم( .•

 اللغة اإلنجليزية : تحدثاً وقراءة وكتابة .•

 

 ية في الجمعيات العلمية واألدبية والخيرية العضو

 عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات القرآنية بكلية اآلداب بجامعة طيبة.•

 عضو مجلس إدارة مركز البحوث الرقمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.•

 عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه )تبيان(.•

 السعودية للجودة.عضو الجمعية •

 عضو النادي األدبي بالمدينة المنورة.•

 عضو الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بالمدينة المنورة.•

 عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(.•

 .عضو الجمعية التعاونية متعددة األغراض بجامعة طيبة•

 

 

 



  

 

 المشاركات العلمية 

 أبحاث علمية:

 رسائل علمية: 

 (.2013منهج القرآن الكريم في معالجة جريمة القتل، مقارنة بالقانون اإلنجليزي )رسالة دكتوراه •

 (.2003)رسالة ماجستير  أقوال اإلمام الطحاوي في التفسير من أول سورة يونس إلى آخر القرآن، جمع دراسة•

 أبحاث ومشاركات علمية: 

عرض وتقويم )ورقة عمل مقدمة للمؤتمر  -تطويع التقنية لخدمة القرآن الكريم، تطبيقات األجهزة الذكية •

 (.م2015القرآني العالمي الثالث مانشستر 

جريمة اغتصاب الرجل للمرأة، دراسة مقارنة بين التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي )ورقة عمل مقدمة •

 (.م2011ماليزيا  1المؤتمر مقدس 

 (.م1997دراسة موجزة حول واحد وعشرين كتاباً لها صلة بعلوم القرآن )•

 (.م199٦عليه السالم )تفسير موضوعي( ) -االبتالء في ضوء سورة يوسف •

 (.م199٦مختصر في مسألة: هل نزلت القراءات القرآنية أم أذن بها ) بحث•

 ( .م199٦بحث مختصر في مسألة: تفسير القرآن باللغة العربية )•

 (.م1999مقارنة بين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري و أبي بكر الرازي في تفسيرهما لسورة الحج )•

 (.م1995طالق الكناية، ألفاظه وأحكامه )•

 (.م1994دراسة تاريخية نقدية ) -القول بالصرفة في إعجاز القرآن •

 

 : الجانب التطبيقي في التدريس

 القرآن الكريم وتجويده.•

 علوم القرآن الكريم.•

 تفسير آيات األحكام.•

 .يالتفسير الموضوع•

 التفسير التحليلي.•

 مناهج المفسرين.•

 إعجاز القرآن الكريم.•

 تفسير آيات األخالق.•

 استخدام الحاسب في الدراسات القرآنية.•

 السيرة النبوية.•

 المدخل إلى علم الدعوة.•

 



 

 

 

 المهام والتكليفات وعضويات اللجان العلمية واإلدارية 

 هـ. 1417 - 141٦مدير مكتب عميد كلية الدعوة بالمدينة •

 هـ. 1419 - 1418المشرف الثقافي في الكلية •

 هـ.1422 - 1420المرشد األكاديمي بالكلية •

 هـ. 1422/1421/1420عضو لجنة األسئلة بالكلية لألعوام •

 هـ. 1423سكرتير رئيس النادي األدبي بالمدينة •

 هـ. 1423مدير الفعاليات الثقافية بمهرجان المدينة المنورة الخامس •

                           19و  18هرجان الجنادرية نائب رئيس الوفد الرسمي إلمارة منطقة المدينة المنورة في م•

 هـ. 1424و   هـ  1423لعامي 

         رئيس لجنة العالقات العامة بجائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية •

 هـ . 1427 - 1425 - 1424للسنوات  المعاصرة 

 هـ . 142٦عضو مجلس إدارة مؤسسة البيان لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ماليزيا منذ •

 هـ . 1427عضو مؤسس في نادي الطالب السعوديين في كوااللمبور بماليزيا •

              عضو لجنة إعداد مناهج اللغة العربية وتدقيقها للناطقين بغير العربية )سلسلة شركة التبيان التعليمية( •

 هـ ، والتي تم اعتمادها من جامعات األزهر واليرموك وماليا وغيرها . 1432 - 1427من  ماليزيا في

 هـ . 1428عضو مؤسس في نادي الطالب السعوديين في أوكالند في نيوزلندا •

 هـ . 1429عضو نادي الطالب السعوديين في هاملتون في نيوزلندا •

ومه في جامعة ماليا )مقدس( لثالث دورات متتالية عضو منظم للمؤتمر الدولي السنوي للقرآن وعل•

 م . 2011/2012/2013

 هـ . 1432عضو مؤسس في رابطة الطالب السعوديين خريجي الجامعات الماليزية •

عضوية عدد من اللجان الموسمية المنبثقة عن السفارة السعودية والملحقية الثقافية السعودية ونادي الطالب •

 هـ . 1434-1430السعوديين في کوااللمبور من 

 هـ . 143٦-1434وكيل عمادة شؤون الطالب للنشاط الطالبي بجامعة طيبة •

 هـ . 1438-1437-143٦-1434عضو لجنة الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة •

 هـ . 1435 وزارة الخارجية السعودية )جامعة طيبة( -عضو لجنة مقترحات المبادئ األساسية للشريعة اإلسالمية •

 هـ . 1438-1435نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب بجامعة طيبة •

 هـ . 1438-1435رئيس لجنة تطوير االستثمار بصندوق الطالب بجامعة طيبة •

 هـ . 1435نائب رئيس اللجنة العلمية الفرعية للمؤتمر العلمي الخامس ومنسق محور االبتكار بجامعة طيبة •

 هـ . 1435عضو لجنة تقييم الملكية الفكرية بجامعة طيبة •

 

 



  

 

 هـ .  143٦دس في جامعة طيبة  رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي السا •

 هـ . 1437عضو اللجنة العليا للمؤتمر العلمي السابع بالجامعة  •

 هـ .  143٦مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  •

 هـ .  1438-143٦المشرف على كرسي آل البيت بجامعة طيبة   •

 هـ .  143٦نائب المشرف العام على مكتب معالي مدير جامعة طيبة  •

 هـ .  1438- 1437المشرف العام على مكتب مدير جامعة طيبة  •

 هـ .  1441-1438عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة   •

 هـ .  1441عميد معهد البحوث واالستشارات بجامعة طيبة منذ   •

 هـ .  1440رئيس اللجنة العلمية بمشروع أطلس المدينة المنورة  •

 هـ . 1440التعاونية متعددة األغراض بجامعة طيبة   نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية •

 

 أبرز الدورات التدريبية التي حصلت على شهادات فيها 

 . 2018برنامج تأهيل المراجعين الخارجيين، المعتمد من المركز الوطني لالعتماد األكاديمي   •

 م .2018دورة تدريب المدربين )القيادات األكاديمية( من مركز التدريب األكاديمي بجامعة فلوريدا  •

 . 2018- 2015عدد من دورات مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم من  •

 التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعليمية .  •

 الحوكمة في الشركات العائلية . •

 ( . ILM( المعتمدة من معهد اإلدارة والقيادة البريطاني )DTAلمدرب المتميز )برنامج الشهادة الدولية ل •

عدد من دورات تطوير الذات، مثل : )صناعة اإلبداع، المهارات اإلدارية، اتخاذ القرار، فن القيادة، هندسة   •

 التغيير، القبعات الست، الهندسة اإلدارية، وغيرها( . 

 ن جمعية الكشافة العربية السعودية . الدورة االبتدائية للشارة الخشبية م  •

 أبرز الدورات التدريبية التي حصلت على شهادات فيها 

 . 2018برنامج تأهيل المراجعين الخارجيين، المعتمد من المركز الوطني لالعتماد األكاديمي   •

 م .2018دورة تدريب المدربين )القيادات األكاديمية( من مركز التدريب األكاديمي بجامعة فلوريدا  •

 . 2018- 2015عدد من دورات مركز القيادة األكاديمية بوزارة التعليم من  •

 التخطيط االستراتيجي في المؤسسات التعليمية .  •

 الحوكمة في الشركات العائلية . •

 ( . ILM( المعتمدة من معهد اإلدارة والقيادة البريطاني )DTAلمدرب المتميز )برنامج الشهادة الدولية ل •

عدد من دورات تطوير الذات، مثل : )صناعة اإلبداع، المهارات اإلدارية، اتخاذ القرار، فن القيادة، هندسة   •

 التغيير، القبعات الست، الهندسة اإلدارية، وغيرها( . 

 الخشبية من جمعية الكشافة العربية السعودية . الدورة االبتدائية للشارة  •

 



 
 

 

 الشهادات 

 هـ . 1415جائزة المدينة المنورة للتفوق العلمي •

 شهادات شكر من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا ونيوزلندا .•

 شهادة تفوق ونبوغ دراسي من الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا .•

 ( وغيرهما في ماليزيا .UPM( وجامعة بوترا )UMوتقدير من جامعات ماليا )عدد من شهادات شكر •

عدد من شهادات شكر وتقدير من إمارة منطقة المدينة المنورة وجامعتي اإلمام وطيبة وعدد من الهيئات •

 الدبلوماسية والجمعيات الخيرية والجهات الحكومية والخاصة .

 مؤتمراً دولياً ومحلياً في عدة تخصصات . 20من  عدد من شهادات الحضور والمشاركة في أكثر•

 

 االهتمامات 

 باإلضافة إلى التخصص العلمي؛ فأنا مهتم جزئياً بالقضايا التالية )قراءة ومتابعة وممارسة( :

 التخطيط االستراتيجي، والرؤى االستشرافية، والتفكير اإلبداعي، ودراسات الجودة وتطبيقاتها .•

 ة، خصوصاً المتعلق منها بالتخصص العلمي .الجديد في عالم التقني•

 االستثمار في المجال العقاري، ومجال االقتصاد المعرفي .•

 التدريب في مجال اإلدارة الفعالة وتطوير الذات واآلخرين .•

 الدراسات القانونية .•

 القضايا اإلعالمية .•

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .•

 العمل الخيري .•

 دب العربي .التاريخ واأل•

 


