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  السرية الذاتية
  .أستاذ مساعد  :الرتبة           .الفهد بن محين أمحد بن فهد :االسم

  hotmail.com@Afhf١٤٢٨   :الربيد اإللكتروين    ٠٥٠٥١١٥٥٣٥   :اجلوال: وسائل االتصال
  

  :املؤهالت العلمية
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف / قسم الفقه/ كلية الشريعة / هـ ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية١٤٣٤عام  :الدكتوراه

  ).٤.٩٦(ومعدل ، األوىل
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف / قسم الفقه / كلية الشريعة / هـ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية١٤٢٦عام  :املاجستري

  ).٤.٨٦(ومعدل  ، األوىل
ومعدل  ، قسم الشريعة بتقدير ممتاز/ كلية الشريعة / هـ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية١٤٢٢عام  :البكالوريوس

)٤.٩٦.(  
  

  :الوظائف

  .هـ  حىت تارخيه٢/١/١٤٣٨من  وكيل كلية الشريعة للدراسات العليا والبحث العلمي -
  .هـ١/١/١٤٣٨هـ حىت تاريخ ١٤٣٥عة بالرياض عام بكلية الشري وكيل قسم الفقه للدراسات العليا -
  .هـ١٤٣٤بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض عام  أستاذ مساعد -
  .هـ١٤٢٨بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض عام  حماضر -
  .هـ١٤٢٤بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض عام  معيد -
  

  :والتكليفات التدريسية واإلدارية املهام

  .هـ وحىت اآلن١٤٢٤من عام : والفرائض، وتاريخ الفقه، الفقه/ رحلة البكالوريوسم تدريس مقررات -
  ).املعامالت املالية(، ومقرر )النظريات الفقهية(مقرر  /املاجستريتدريس مقررات مبرحلة  -
  .هـ١/١/١٤٣٨وحىت  ١٤٣٥/ ٣من : بالرياض وكيل قسم الفقه للدراسات العليا بكلية الشريعة -
  .هـ  حىت تارخيه٢/١/١٤٣٨من  وكيل كلية الشريعة للدراسات العليا والبحث العلمي -

  :الدورات

  .بقاعة املقصورة، هـ١٤٢٨/ ٨/٤-  ٤/٤من  ]ة التدريسيةالشخصية لعضو اهليئالفعالية [دورة -
عمادة تطوير التعليم اجلامعي جبامعة اإلمام  - هـ، بفندق اهلوليدي إن٢٥/١٠/١٤٣٣ -٢١من  ]التعلم والتعليم اجلامعي[دورة -



(٢) 
 

  .حممد بن سعود اإلسالمية
  .بفندق اهلوليدي إن االزدهار، هـ٣/١١/١٤٣٣-  ١من  )ULT(التعليم والتعلّم اجلامعي برنامج -
  .من معهد الغصون التعليمي، هـ١٤٢٣عام ) ملدة ستة أشهر(] إدخال بيانات ومعاجلة نصوص[دورة -
  .يف فندق مدارمي كراون، بقاعة سلمان، هـ٢/٧/١٤٣٥-   ٢٩/٦من ، ]معايري االعتماد األكادميي[دورة -
  .يف فندق مدارمي كراون، بقاعة سلمان، هـ٩/٧/١٤٣٥-  ٧، ]املراجعة الداخلية[دورة -
هـ، عمادة التطوير ١٤٣٨/ ٣/ ٢٠-١٩، من ]٢٠٣٠ؤية دور القيادات األكادميية يف حتقيق ر[برنامج تدرييب بعنوان -

   .اجلامعي بالتعاون مع مكتب التحول جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
  :واللقاءات العلميةاملشاركات يف الندوات واملؤمترات 

، جامعة ميامي الدولية، مدينة ميامي، والية فلوريدا، الواليات املتحدة )األوقاف اخلريية يف اليهودية والنصرانية واإلسالم(ندوة -
  . م٢٣/١/٢٠١٥ - ٢٢هـ، املوافق ١٤٣٦/ ٤/ ٣-٢: األمريكية، الفترة

جامعة سان دييغو، مدينة سان دييغو، والية كاليفورنيا، الواليات املتحدة ، )املصطلحات الدينية، وعلم التأويل، والتشريع(ندوة -
  .م١٠/٩/٢٠١٤- ٨هـ، املوافق ١٤/١٠/١٤٣٥-١٢: األمريكية، الفترة

  :اإلنتاج العلمي
  .رسالة دكتوراه :)دراسة فقهية -عقد نقل التكنولوجيا(-
  .رسالة ماجستري :)أثر التداوي يف الطهارة والصالة واحلج(-
ربيع األول،  -حبث حمكم منشور يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد الثالثون ):دراسة فقهية -املنع الدائم للحمل(-

  .هـ١٤٣٧
  .حبوث أخرى غري منشورة-
  

 


