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 العلميةالمؤهالت  

 . جامعة طيبة -دعوة تخصص دكتوراه درجة ال •

 جامعة اإلمام محمد بن سعود.   -دعوة تخصص ماجستير درجة ال  •

  المنورة.الجامعة اإلسالمية بالمدينة  -بكالوريوس شريعة  •

 

 الخبرات اإلدارية واللجان

 الخبرات اإلدارية في جامعة طيبة: 

 .هـ  1436للتطوير والجودة عام   جامعة طيبةمساعد وكيل  •

               IFCالدولية رئيس لجنة اتفاقية التعاون بين جامعة طيبة ومؤسسة التمويل  •

 . م2013)مجموعة البنك الدولي(  

عمداء شؤون طالب جامعات المملكة العربية السعودية لعام مدة عامين من لجنة رئيس  •

 . هـ1436

 الطالبي.رئيس مجلس إدارة الصندوق  •

 . ـه 1437- ـه  1434عميد شؤون الطالب من عام  •

 . هـ1433عميد كلية الحقوق لمدة سنة عام   •

 .م2013مؤسس بيت الخبرة السعودي للدراسات القانونية وشؤون الشركات بجامعة طيبة  •

 .هـ 1437-هـ 1434ديب الطالبي من عام رئيس لجنة التأ •

 .  ـه1433 -هـ 1430مدة أربعة سنوات من عام عميد المعهد العالي لألئمة والخطباء ل •

 .هـ1428 -هـ   1426عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة لمدة عامين من عام   وكيل •

            رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي الرابع والخامس والسادس والسابع من عام •

 .هـ  1437عام  -هـ  1434

 هـ .  1435رئيس اللجنة العامة المنظمة ليوم المهنة ومعرض العمل السعودي السادس  •

 هـ.  1435رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة القيم الجامعية  •

 . رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى العلمي األول لألئمة والخطباء بجامعة طيبة •

رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر ) دور الجامعات العربية في نشر مبدأ الوسطية بين الشباب  •

 .العربي ( 

 سمو أمير منطقة المدينة بشباب وشابات المدينة المنورة .رئيس اللجنة التنظيمية للقاء  •

 هـ . 1437- هـ 1435المشرف على وحدة العمل التطوعي من عام  •

 عضوا اللجنة العليا ليوم المهنة الخامس والسادس .  •

 رئيس لجنة مؤتمر الوسطية . •

 . نائب رئيس اختبارات القدرات العامة بجامعة طيبة •

 

 صالح بن سعيد الحربي  د.

 رئيس مجلس اإلدارة  

 salharbi840@gmail.comالبريد االلكتروني: 
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 اختبارات القدرات بمركز ثانوية األنصار .رئيس لجنة  •

 هـ .  1436عضو لجنة إصالح ذات البين بأمارة منطقة المدينة المنورة  •

 هـ.  1436نائب رئيس اللجنة التأسيسية الدائمة للجمعية التعاونية   •

 

 

 الخبرات اإلدارية في الجهات الخيرية والدعوية 

 العالمية للشباب اإلسالمي بالمدينة سابقا . نائب المشرف العام على مكتب الندوة  •

 سنوات .  4المشرف على النشاط الخارجي واأليتام بالندوة العالمية بالمدينة لمدة  •

 عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية بالمدينة المنورة سابقا .  •

 عضو مجلس إدارة جمعية التأهيل والتوعية االجتماعية سابقا .  •

 جمعية السعودية للدعوة اإلسالمية . عضو ال •

 عضو مركز الدعوة واإلرشاد بالمدينة المنورة . •

 

 

 البحوث والرسائل العلمية 

 .ربحث ) فقه الموازنة وحاجة الداعي إليه ( رسالة ماجستي  •

بحث ) دور الخطيب في تعزيز الوحدة الوطنية ( بحث تم عرضه في مؤتمر وزارة األوقاف   •

 . اإلسالمية بدولة الكويت ، وقامت الوزارة بطبعهوالشؤون 

 ه. جهود الملك فيصل بن عبد العزيز الدعوية في الخارج ( رسالة دكتورا) •

 

 والندوات العلمية المؤتمرات 

 . (  IFC)  المشاركة في الدورة األولى لحوكمة الشركات العائلية •

دورة شرعية لألئمة والخطباء بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت بعنوان   إقامة •

 )بناء الخطيب(. 

 برعاية الندوة العالمية للشباب اإلسالمي. في إندونيسيا المشاركة في مؤتمر الشباب والمستقبل  •

 رية. المشاركة والحضور المؤتمر ائتالف الخير في جنوب أفريقيا برعاية رئيس الجمهو  •

 الورشة التحضيرية لكرسي األمير نايف لدراسات األمن الفكري.  المشاركة في  •

 حاصل على نوط صاحب السمو الملكي األمير نايف للحج.  •

 . المشاركة في ملتقى األئمة والخطباء األول بمملكة البحرين  •

 


