
 :األساتذةأواًل:  

 

 ايبٝاْات ايػدض١ٝ:

 االضِ: األضتاذ ايدنتٛز/ إبساٖـِٝ بٔ حمُد بٔ سـُد املـصٜين -

 ،ّ(           َهاْ٘: ايكضِٝ. ايبهري1961١ٜأغططظ 23ٖـ ــ 1381زبٝع أٍٚ 12املٝالد:  ) -

 احلالة االجتماعية: متزوج وأب لجالثة أبناء وأربع بنات. -

 ايعاّ:    تازٜذ إضالَٞ       ايتدضط ايدقٝل: تازٜذ ايعًّٛ ٚايتعًِٝ عٓد املطًُني, ايتدضط -

 

 :املؤٖالت ايع١ًُٝ 

    .بهايٛزٜٛع: داَع١ اإلَاّ حمُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ بايسٜاض 

 ّ(.1983ٖـ )1402/1403ايتدضط: تازٜذ.  ض١ٓ ايتدسز: 

    ( عٓــٛإ 1986ٖـــ )1406ضــ١ٓ ايتدــسز: املادطــتري: داَعــ١ اإلَــاّ حمُــد بــٔ ضــعٛد اإلضــال١َّٝ

ٝا١   إَــاز٠ سًـــ  )     ّ ( َٓػـــٛز٠   1128 – 1094ٖـــ /  522 – 487ايسضــاي١: )ااٝــا٠ ايطٝاضـــ

 ٖـ.1424نتاب 

       :ٖــ  .عٓـٛإ ايسضـاي١:     1410ايدنتٛزاٙ: داَع١ اإلَاّ حمُـد بـٔ ضـعٛد اإلضـال١َٝ  ضـ١ٓ ايتدـسز

 ٖـ(.1424ب )ااٝا٠ ايع١ًُٝ   ايعٗد ايصْهٞ َٓػٛز٠   نتا

  

 :ٞايتدزز ايٛظٝف 

  ٖـ1403/1406 -َعٝد به١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ 

     ٖـ.1411ــ  1406 -حماعـــــــــس 

  ٖـ.1417ــ  1411 -أضتاذ َطاعد 

  ٖـ. 1423ــ 1417 -أضتاذ َػازى 

 (.2003ٖـ. )1423 -أضتـــاذّ 

 

 :عغٜٛات ٚخربات ٚدٛا٥ص ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ 

   ــازٜذ ـــتاذ ايت ــ١       أضــ ــّٛ االدتُاعٝ ــ١ ايعً ــازٜذ ٚااغــاز٠ بهًٝ ٚااغــاز٠  اإلضــال١َٝ    قطــِ ايت

 ظاَع١ اإلَاّ حمُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ بايسٜاض ــــــ  ز٥ٝظ ايكطِ )ضابًكا( .

  ٖـ( .1419َٔ ايدزد١ األٚىل عاّ )  -زمح٘ اهلل   -ساصٌ ع٢ً ٚضاّ املًو عبد ايعصٜص 

 2010ّعسب يػٛاَذ املؤزخني ساصٌ ع٢ً دزع   احتاد املؤزخني اي 

 .ز٥ٝظ جمًظ مجع١ٝ ايتازٜذ ٚاآلثاز بدٍٚ جمًظ ايتعإٚ يدٍٚ اخلًٝر ايعسب١ٝ 

 .عغٛ جمًظ إداز٠ احتاد املؤزخني ايعسب بايكاٖس٠ 



 .عغٛ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ جلا٥ص٠ َٚٓش١  املًو ضًُإ يدزاضات ٚعٛخ تازٜذ اجلصٜس٠ ايعسب١ٝ 

 ازٜذ ايعًّٛ ايعسب١ٝ ٚاإلضـال١َٝ ظاَعـ١ اإلَـاّ حمُـد بـٔ      املػسف ايعاّ ع٢ً  إْػا٤ َتشف  ت

 ضعٛد اإلضال١َٝ.

 .ْا٥  ز٥ٝظ جمًظ اجلُع١ٝ ايتازخي١ٝ ايطعٛد١ٜ, األَني ايعاّ يًذُع١ٝ ضابًكا 

 .ّأَني ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ ملؤمتس املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ   َا١٥ عا 

  :ٖٞـ1424 ــ 1423أَني عاّ املٓاضبات باجلاَع١ يًعاّ اجلاَع 

 .عغٛ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطط ٚايهت  ايدزاض١ٝ باجلاَع١ 

 .)عغٛ جمًظ عُاد٠ َعٗد تازٜذ ايعًّٛ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ باجلاَع١ )ضابًكا 

  ( 1426 -1425عغٛ جمًظ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ باجلاَع١.)ٖـ 

  ــ١  بــا ًظ ايعًُــٞ باجلاَعــ١ )    عغــٛ  جلٓــ١  -1425ايٓــدٚات ٚاملــؤمتسات ٚاجلــٛا٥ص ايعًُٝ

 ٖـ.1437ٖـ ست٢ 1432ٖـ( ٚنرا بدا١ٜ َٔ عاّ 1428

 .عغٛ ايًذإ ايع١ًُٝ ملكابالت ايرتغٝح يًٛظا٥ف ايع١ًُٝ   ايه١ًٝ 

   ٖـ.1415ــ  1410أَني عاّ ا ًظ ايعًُٞ ظاَع١ اإلَاّ حمُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ 

  ٖـ.1425-1420َطتػاز غري َتفسغ  ملعايٞ ٚشٜس ايعٌُ ٚايػؤٕٚ االدتُاعٝا١ 

       تٛىل عدًداٍ  َٔ األَاْات ايعا١َ   عدٜد َٔ ايًذـإ ٚا ـايظ ايعًُٝـ١ ٚايٓـدٚات ٚاملـؤمتسات

   داخٌ اجلاَع١ ٚخازدٗا.

 .عغٛ  فـٞ عدٍٜد َٔ اجلُعٝات ٚاالحتادات ايع١ًُٝ املتدضض١ 

 ٓدٚات ٚاملؤمتسات ايعًُٝا١   ايداخٌ ٚاخلازز  .غازى   عدٍٜد َٔ اي 

     قاّ باإلغساف َٚٓاقػ١ جمُٛع١ َٔ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚنرا حتهِٝ جمُٛعـ١ َـٔ األعـاخ

ٚايٓتــاز ايعًُــٞ املكــدّ  يًٓػــس, ٚايرتقــٞ ايعًُــٞ   عــدد َــٔ اجلاَعــات   داخــٌ املًُهــ١     

 ٚخازدٗا.

 ٜذ ااغاز٠ ( يًدٚزتني إذاعٝتني.ي٘ بسْاَر إذاعٞ َٜٛـٞ بعٓٛإ ) صفشات   تاز 

 :االٖتُاَات ٚاملؤيفات ايع١ًُٝ 

 يًباسح جمُٛع١ َٔ االٖتُاَات ايع١ًُٝ ٚفل اآلتــٞ:

تازٜذ بالد ايػاّ ٚدٚي٘   عضس ااسٚب ايضًٝب١ٝ, تازٜذ ايتعًِٝ ٚتطٛز َؤضطات٘ عٓد 

ٚآثازِٖ, ايعٌُ املطًُني, ايتازٜذ ايعطهسٟ, تازٜذ ايط  عٓد املطًُني, َٓاٖر املؤزخني 

عٓد املطًُني. تازٜذ ايٛقف ٚآثازٙ ااغاز١ٜ, تعاٌَ املطًُني َع غريِٖ, األضٛام ٚاملسانص 

 ايتذاز١ٜ ـ َعادِ ايبًدإ, اآلثاز.

 :ًُٞاإلْتاز ايع 

يــــ٘  جمُٛعـــ١ َـــٔ ايهتـــ  ٚاملؤيفـــات  ايتازخيٝاـــ١  ٚ ااغـــازٜا١ املٓػـــٛز٠, ٚاألعـــاخ     

 ايعًُٝا١ املتدضض١, َٚٔ أُٖٗا:  املٓػٛز٠    عدٜد َٔ ايدٚزٜات



   ٍٛزٚا١ٜ ص  ايسصاظ سٍٛ قرب ايسض  عٗد ايطًطإ ْٛز ايدٜٔ حمُٛد بٔ شْهٞ: دزاض١  

 ٚحتكٝل.

  ( 1174ــ  1146ٖـ / 569ــ  541مسات ااهِ ايصْهٞ   عٗد ْٛز ايدٜٔ حمُٛد.)ّ 

 .املدازع ايطبٝا١ املتدضض١   ااغاز٠ اإلضالَٝا١ 

 .اْتكاٍ ايعًّٛ ايطب١ٝ إىل أٚزبا ٚأثس ذيو   تطٛز ايط  عٓد األٚزبٝني 

 .تعًِٝ ايط  ٚأخالقٝات٘   ااغاز٠ اإلضال١َٝ 

 .َٞاإلبداع ايطيب عٓد املطًُني ٚأثسٙ   أٚزبا عٔ طسٜل املػسب اإلضال 

 .)صفشات   تازٜذ ايط  عٓد املطًُني ) جمُٛع١ حماعسات قٝد مجعٗا   نتاب 

 ــٔ ايصَإلايطــادع ٚايطــابع اعذــسٜني/ ايجــاْٞ عػــس         دَػــل سا ٝقــ١ يكــسْني َ ــ١ ايطب عــس٠ ايجكاف

 ٚايجايح عػس املٝالدٜني.

 .َٟٛاشدٖاز ايط  ٚأعالّ األطبا٤   بالد ايػاّ   ايعضس األ 

  .ااسنــ١ ايطب١ٝ   بٝت املكدع املًُٛن١ٝ 

 َطايو األبضاز   ممايو َٔ خالٍ نتاب ابٔ فغٌ اهلل ايُعُسٟ ٚأثسٙ   ايتأزٜذ يألطبا٤ ٘

 األَضاز.

       املسأ٠ ٚأثسٖا   ممازض١ ايط  عرب ااغاز٠ اإلضال١َٝ: صٛز٠ َـٔ صـٛز األثـس ااغـازٟ يًُـسأ٠

 املط١ًُ عرب عضٛز املطًُني.

 .ٝا١ ٝا١   بالد ايػاّ   عضس ااسٚب ايضًٝب  ايتشضٝٓات ااسب

 .ِٜٛاألْٝل   املٓادٝل البٔ أزْبػا ايصزدناش: عسض ٚتك 

 .عُاز٠ ايكالع اإلضال١َٝ ٚتطٛز ٚظا٥فٗا   بالد ايػاّ َٚضس  خالٍ عضسٟ األٜٛبٝني ٚاملُايٝو 

 .ٝا١  األثس ايطٝاضٞ يفسق١ ايفدا١ٜٚ )َٔ ايباط١ٝٓ(   اجلب١ٗ اإلضال١َٝ   عضس ااسٚب ايضًٝب

 .زسالت املػازب١ إىل املػسم اإلضالَٞ , ٚأثسِٖ   دٗاد ايضًٝبٝني 

 املدازع اإلضال١َٝ. املطانٔ ايداخ١ًٝ   

 .دٚز املسأ٠   ايعًِ ٚايتعًِٝ عرب ايعضٛز اإلضالَٝا١ 

 (  1017ــ 995ٖـ/ 408ــ 385األضس٠ املأ١َْٝٛ   خٛازشّ ٚأثسٖا   ااغاز٠ اإلضال١َٝ .)ّ 

 َٓع١ املٛصًٞ)ت ََ  ّ(: سٝات٘ ٚآثازٙ.1242ٖـ/639عامل ايسٜاعٝات ٚايفًو نُاٍ ايدٜٔ َٛض٢ بٔ 

  ًّٛايبعٛخ ٚايطفازات ايع١ًُٝ َٔ أٚزبــــا إىل ايعٛاصِ اإلضال١َٝ: صٛز٠ َٔ صٛز اْتكاٍ ايع

 اإلضال١َٝ إىل ايػسب األٚزبٞ. 

 .املػاٖد٠ ٚاملعا١ٜٓ َضدًزا َٔ َضادز ايتدٜٚٔ ايتازخيٞ عٓد املطًُني 

 .ٕبٝت املكدع عٓد ٜاقٛت ااُٟٛ   نتاب٘ َعذِ ايبًدا 

 ز١ٜ عٓد ابٔ دبري   زسًت٘.األضٛام ٚاملسانص ايتذا 

 .املعادِ ايبًدا١ْٝ: َضادز يًُعًَٛات ايتازخي١ٝ ٚااغاز١ٜ عٔ اجلصٜس٠ ايعسب١ٝ 

 .) دزاضات   َٓٗر ايهتاب١ ايتازخي١ٝ ٚتطبٝكات٘ ) قٝد اإلعداد 



 .االقتباع ٚايتٛثٝل   ايبشح ايتازخيٞ: زؤ٣   ايتأصٌٝ ٚايتذدٜد 

  ٌاجلاَع١ٝ: ٚقفات تأَـــٌ ٚتكِٜٛ.ايدزاضات ايعًٝا ٚنتاب١ ايسضا٥ 

 .َا١ٖٝ ااغاز٠ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ.. ٚاااد١ إىل دزاضتٗا 

 .ايٛقف ٚأثسٙ   بٓا٤ ااغاز٠ اإلضال١َٝ 

 .ايعٌُ عٓد املطًُني: زؤ١ٜ سغاز١ٜ 

 .ُااي١ٝ ٚتطٛز ٚظا٥فٗا   ا تُعات اإلضالَٝا١  ايطٛا٥ف ايع

 .َٞصٛز٠ غري املطًُني   ا تُع اإلضال 

 .حتكٝل ايسٚاٜات ٚاألخباز ايٛازد٠   َضادز ايتازٜذ احملًٞ: َػسٚع َٓٗذٝٞ َكرتح 

 .مسات ااٛاز ااغازٟ ٚتبادي١ٝ ايجكاف١ بني ايضني ٚايعسب عرب ايعضٛز 

  ٖـ(1428ايتعاٌَ َع اآلخس: غٛاٖد تازخي١ٝ َٔ ااغاز٠ اإلضال١َٝ. )نتاب َٓػٛز 

  َ١ٝ ٚأثس ااطب١   ذيو.احملافظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ   ااغاز٠ اإلضال 

 .َٚديٛالت ٍٕ  ايّٝٛ ايٛطين يًًُُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.. َعا

    َٗــد ايــرٖ    ذانــس٠ ايبًــداْٝني )َٓػــٛز عــُٔ أعُــاٍ نسضــٞ املًــو ضــًُإ باملدٜٓــ١ املٓــٛز٠

 ٖـ(.1437

         ّــ١ االعتكــاد .. َــٔ أضاضــٝات أْظُــ١ ااهــِ ٚاإلداز٠   ا تُــع اإلضــالَٞ )عــح قــد سسٜ

 (َؤمتس

 عناوين التواصل:
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