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 الدكتوراه
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 عقيدة ومذاهب معارصة

 التخصص

 Gpa. Excellent with 1st  class honor  التقدير مرتبة الرشف األوىلممتاز مع 

FDtr tY Graduation 42 /1 /7209م4871/ 2/ 40-هـ  تاريخ التخرج 

Master's Thesis Title  
The verses contained in the answer 

to the opposite heresies  " critical 

studies " 

اآليات الواردة يف الرد عىل البدع 

 "قديةندراسة "املتقابلة 

 

رسالة  عنوان

 الدكتوراه
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  املاجستري درجة

itataStn Kingdom of Saudi Arabia مكان التعليم اململكة العربية السعودية 

ADrrDD Master's Degree الدرجة العلمية ماجستري 

ynSsDrvSaU 
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University 
 الجامعة سعودجامعة االمام محمد بن 

etiiDrD Faculty of Sharia and Theology  الكلية كلية الرشيعة واصول الدين 

Atjtr 
 Theology - Fundamentals of 

Religion 
 التخصص اصول الدين

Gpa. Excellent التقدير ممتاز 

Master Thesis Title 

The approach of Sheikh Abdul 

Razzaq Afifi and his efforts in the 

doctrine and response to the 

violators 

منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

وجهوده يف العقيدة والرد عىل 

 املخالفني

عنوان رسالة 

 املاجستري

FDtr tY Graduation  7200 م 4874/ 4/ 77-هـ  تاريخ التخرج 0/78/
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Atjtr Theology - Fundamentals of 
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 التخصص اصول الدين
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االنعقادتاريخ  عدد الساعات  اسم الدورة مقر االعتامد 

 أشهر 2

 ساعة 704
هـ7249 /9/79 

كلية علوم الحاسب 

 واملعلومات
 دبلوم تطبيقات الحاسب اآليل

 أشهر 2
-م70/77/4877

م42/4/4874  

Wallstreet Institution '' وول

    ''سرتيت
ENGLISH LEARNING  

 س 28
9/48 

هـ7204 /8/78 
 الحسبة والعالقات اإلنسانية اإلدارة العامة للتطوير اإلداري

 س 28

هـ7204 /0/08 

 إىل

هـ7204 /2/77 

التطوير اإلداري بالرئاسة 

 العامة لهيئة األمر باملعروف
 الضبط الجنايئ

 س 28
7/77/7202-44/9 /

7201 
 مهارات التحليل النحوي املكتب التعاوين بأبها

 س 29
إىل  1/4

هـ77/0/7228  
 جامعة امللك خالد

الربنامج التدريبي الخاص بتأهيل املراجعني 

 الداخلني

 س 08
 4889نوفمرب  70

 م

البورد األمرييك للربمجة 

 اللغوية العصبية
N.L.B.DIPLOMA 

هـ7248 س 08 /77/77 
مركز اإلرادة الحرة للتدريب 

 والتطوير
 اسرتاتيجيات النجاح

هـ7207/ 2/ 78 -79 س 08  
مركز امللك عبد العزيز للحوار 

 الوطني
 املدرب املعتمد لنرش ثقافة الحوار

م4/9/4874-49/2 س 49  أكادميية د. عبد القادر العداقي 
MrtYDvvStnti eNFHMRMNA HFMMENF fDHAf 

 مدرب محرتف معتمد

م4874/ 2/ 42-47 س 49  
األكادميية العاملية الكندية 

 لالستشارات والتدريب

MrtYDvvStnti eNFHMRMNA HFMMENF fDHAr 

rHOH 

 مدرب محرتف معتمد

م4874/ 2/ 42-47 س 49  
األكادميية الربيطانية إلعادة 

 االتزان البرشي

MrtYDvvStnti eNFHMRMNA HFMMENF fDHAr 

rHOH 

 مدرب محرتف معتمد

التدريب 

 والتنمية



 

 
 
 
 

هـ7200/ 4/ 8-2 س 49  إدارة املشاريع االحرتافية مركز بناء األجيال بأبها 

 س 49
48/9-

هـ2/2/7200  
 DHAتدريب املدربني  مركز بناء األجيال بأبها

هـ7207 س 49 / 9 / 9 
ديوان الرئاسة العامة لهيئة 

 باملعروف األمر

التدريب عىل النظام اإلداري للعمل 

 امليداين

هـ71/1/7240-70 س 49  

معهد البحوث والخدمات 

االستشارية بجامعة اإلمام 

 محمد بن سعود

 فنون ومهارات اإللقاء

هـ71/9/7240-70 س 49  مهارات اإللقاء معهد نظم املعلومات 

هـ40/77/7208-78 س 49  

املؤسسة العامة للتعليم 

التقني واملهني "الرشيد 

 للتدريب "

التعامل مع قضايا السحر مهارات 

 والسحرة ميدانيا

هـ7248 س 49  نظام اإلجراءات الجزائية مركز حقوق التدريب القانوين 2/42/

هـ7207 س 79  اإلبداع اإلداري معهد اإلدارة العامة 0/70/

 س 79
هـ7248 /2/70 

 
 االتصال اإلداري معهد اإلدارة العامة

 س 79
هـ7248 /74/7 

 
 إدارة الوقت معهد اإلدارة العامة

هـ7207 س 79 /  برنامج املتابعة اإلدارية معهد اإلدارة العامة 2 / 0

هـ4/7201/ 70-77 س 79  التاجر املحرتف الغرفة التجارية بأبها 

هـ7207 س 79 / 9 / 74 
كلية املجتمع والتعليم 

 املستمر بالطائف

دورة امللتقى الصيفي التدريبي 

 لقيادات العمل امليداين

 س 79
49/9- 44/2 /

هـ7209  
 دورة خط الرقعة مركز الهوايات الفنية بعسري

 س 79
44/4- 79/0 /

هـ7209  
 دورة خط النسخ مركز الهوايات الفنية بعسري

التدريب 

 والتنمية



 

 
 
 
 
 

هـ7204 س 79  مهارات التعامل مع ضغوط العمل معهد اإلدارة العامة 4/49/

هـ7201/ 9/ 72-1 س 79  
وأصول وكالة كلية الرشيعة 

 الدين للدراسات العليا
 مهارات املكتبة الشاملة

هـ7207 س 74 /9/49 
مركز امللك عبدالعزيز للحوار 

 الوطني
 تنمية مهارات االتصال والحوار

 س 74
47/1- 70/9 /

هـ7209  
 دورة خط النستعليق rالفاريسf مركز الهوايات الفنية بعسري

هـ7207 س 78 /  معهد اإلدارة العامة 1 / 2
االتصال اإلنساين الفعال يف بيئة 

 العمل

هـ7207 س 78  برنامج مهارات بناء فرق العمل معهد اإلدارة العامة 0/72/

هـ7204/ 47-48 س 78  
فرع الرئاسة العامة لهيئة األمر 

 باملعروف والنهي عن املنكر
 التخطيط التنفيذي

هـ7249 س 78 /  الحديثةالتقنيات املكتبية  معهد اإلدارة العامة 2 / 2

هـ7209/ 77/7-78 س 78  الخرائط الذهنية مركز تعلم الحياة للتدريب 

 هـ48/77/7204 س 78

كريس األمري سلطان بن عبد 

العزيز ألبحاث الشباب وقضايا 

الحسبة بجامعة امللك 

 عبدالعزيز

 مهارات اإلقناع والتأثري

هـ7202/ 4/ 70-77 س 8  الفوتوغرايفأساسيات التصوير  مجلس شباب منطقة عسري 

 س 9

ربيع  2-9

 7242األول 

 هـ

 القراءة الرسيعة معهد نظم املعلومات للتدريب

هـ7202/ 9/ 79-70 س 2  
الجمعية العربية السعودية 

 للثقافة والفنون بأبها
 التصوير الصحفي

هـ7202/ 9/ 79-70 س 2  
الجمعية العربية السعودية 

 للثقافة والفنون بأبها
 تصوير الطبيعة

هـ41/77/4872 س 2  الحوسبة السحابية جامعة امللك خالد 

التدريب 

 والتنمية



 

 
 
 
 
 

هـ7202/ 9/ 79-70 س 2  
الجمعية العربية السعودية 

 للثقافة والفنون بأبها
 املعالجة واألرشفة الضوئية

هـ7208 س 9 / 2 / 2 
مركز اإلرادة الحرة للتدريب 

 والتطوير
 االتصاالت اللفظية

 س 9
هـ7248 /1/2 

 

فرع الرئاسة هيئة األمر 

 باملعروف
 إعداد تقويم اإلداء الوظيفي

هـ7242 س 9 /4/78 
الجمعية الخريية لتحفيظ القران 

 مبنطقة الرياض
 تعرف بعلم التجويد

هـ7207 س 9 /74/7 
مركز اإلرادة الحرة للتدريب 

 والتطوير واالستشارات
 تقدير الذات

هـ7200/ 2/ 42 س 9  
والنهي هيئة األمر باملعروف 

 عن املنكر
 تقنية املعلومات والخدمات اإللكرتونية

هـ7204 س 9 / 9 / 79 
فرع  -هيئة حقوق اإلنسان

 منطقة عسري

القضاء واملعايري الدولية لحقوق 

 اإلنسان

هـ7208 س 9 / 4 / 7 
مركز اإلرادة الحرة للتدريب 

 والتطوير
 معادالت النجاح يف الحياة

هـ7207 س 9  مهارات التعامل مع املراهقني للتدريب والتطويربناء األجيال  2/49/

هـ9/9/7200 س 9  
هيئة األمر باملعروف والنهي 

 عن املنكر

املهارات العملية يف ضبط قضايا 

 السحر

هـ7204 س 9 /7/41 
مركز اإلرادة الحرة للتدريب 

 والتطوير واالستشارات
 البارادايم–نظام التفكري 

هـ2872 س 9  ادارة التخطيط االسرتاتيجي  9/8/
ادارة التغيري يف مؤسسات التعليم 

 العايل 

هـ78/0/7228 س 2  إعداد الدراسة الذاتية للربامج جامعة امللك خالد 

هـ7202/ 9/ 44 س 2  
املكتب التعاوين للدعوة 

 واإلرشاد بغرب املدينة املنورة
 األفكار البحثية وقضايا البحث العلمي

هـ7228/ 4/ 78 س 2  بناء وتطوير الربامج الدراسية جامعة امللك خالد 

التدريب 

 والتنمية



 

 
 
 
 
 

هـ77/0/7228 س 2  تأهيل املراجعني لزيارة االعتامد جامعة امللك خالد 

هـ0/0/7228 س 2  توصيف الخربة امليدانية وتقريرها جامعة امللك خالد 

هـ7228/ 42/4 س 2  جامعة امللك خالد 
وتقرير الربامج واملقرر توصيف 

 الدرايس

هـ41/4/7228 س 2  جامعة امللك خالد 
املتطلبات الحديثة يف االعتامد 

 الربامجي

هـ2/0/7228 س 2  مؤرشات األداء واملقارنة املرجعية جامعة امللك خالد 

هـ74/4/7228 س 2  جامعة امللك خالد 
نواتج التعلم املستهدفة للربامج 

 واملقررات

هـ7242 س 2 /0/7 
مركز سعود البابطني للرتاث 

 والثقافة
 هندسة التحفيز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التدريب 

 والتنمية



 

 
 
 
 

 عنوان البحث

 اآليات الواردة يف الرد عىل البدع املتقابلة دراسة نقدية " رسالة دكتوراه"

 رسالة ماجستري" منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده يف العقيدة والرد عىل املخالفني "

 نقدية تحليلية دراسة األديان بقاء عوامل

 هلل عز وجل صفة السكوت

 نشأة التدوين يف علم العقيدة مراحله وبراعثه

 ومهارات التعامل مع جرائم السحر والشعوذة

 املسائل العقدية يف البيت املعمور جمعا ودراسة.

 الصفات املنفية عن هللا عز وجل

 الوقت يف ضوء السنة النبويةاملحافظة عىل 

 دراسة نقدية حدوث األجسام

 األفالم واملسلسالت وأثرها عىل املجتمع

 قيمية دراسة الحوار قيمة يف وأثره الدرامي الفن

 التغريب واالستغراب

 : اإلنتاج املعريف )املؤلفات(



 

 
 
 
 
 

 عنوان البحث

 البابية والبهائية

 املحافظة عىل الوقت يف ضوء السنة النبوية

 املضاف إىل هللا عز وجل بحث الظل

 أثر اإلسالم يف مملكة سبأ

 العلم قواعد ومنطلقات

 الصوفية يف محافظة مجاردة

 تحقيق االعتقاد الخالص من الشك واالنتقاد البن العطار

 
 

 
 
 
 
 
 

 : اإلنتاج املعريف )املؤلفات(



 

 
 
 
 

 واللجان اإلدارية املناصب املوقع

  وكيل عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر للتطوير والجودة جامعة امللك خالد

 جامعة امللك خالد
منسق الدراسات العليا بكلية الرشيعة وأصول الدين بجامعة امللك خالد 

 هـ.7202-7200للعام الدرايس 

 هـ.7208-7209أمني ومقرر قسم العقيدة واملذاهب املعارصة للعام الدرايس  جامعة امللك خالد

 بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة فحص خطط الدراسات العليا عضو لجنة جامعة امللك خالد

 فحص وثائق ومقابلة املتقدمني عىل وظائف أستاذ مساعد عضو لجنة جامعة امللك خالد

 جامعة امللك خالد
املقابلة الشخصية لطالب الدكتوراه املتقدمني عىل برنامج قسم  عضو لجنة

 .العقيدة

 .تطوير برنامج املاجستري تخصص عقيدة ومذاهب معارصة عضو لجنة جامعة امللك خالد

 .اعتامد برنامج الدكتوراه تخصص عقيدة ومذاهب معارصة عضو لجنة جامعة امللك خالد

 .البكالوريوستطوير برنامج أصول الدين ملرحلة  عضو لجنة جامعة امللك خالد

 .الربامج العاملية بوحدة األنشطة التوعوية والثقافية عضو لجنة جامعة امللك خالد

 كلية الرشيعة وأصول الديناالختبارات ب عضو لجنة جامعة امللك خالد

 املؤمتر القرآين األول عضو لجنة جامعة امللك خالد

 عضو لجنة برنامج رعاية وتأهيل طالب املنح جامعة امللك خالد

 املناصب اإلدارية واللجان



 

 
 
 
 

هيئة األمر باملعروف والنهي عن 

 املنكر بعسري

هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبحافظة أحد رفيدة ملدة  رئيس

 هـ. 7200/ 1/ 79خمس سنوات حتى تاريخ انتقايل لجامعة امللك خالد يف 

هيئة األمر باملعروف والنهي عن 

 املنكر بعسري
 عضو اللجنة اإلدارية بفرع الرئاسة بعسري.

 عضو الجمعية السعودية للعقيدة واملذاهب املعارصة ، الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

 عضو معتمد يف األكادميية الكندية كندا

 عادة االتزان البرشيإل  الربيطاين ركزامل معتمد من عضو لندن

 عضو معتمد يف أكادميية العداقي املغرب

 العلمية يف مرشوع التأصيل العلمي بأبها.عضو اللجنة  مكتب الدعوة بأبها

 مدرب معتمد من األكادميية العاملية الكندية لالستشارات والتدريب كندا

 الدولية القادر العداقي دد. عبمدرب معتمد من أكادميية  املغرب

 البرشي االتزانمدرب معتمد من األكادميية الربيطانية إلعادة  لندن

للحوار مركز امللك عبد العزيز 

 الوطني
 لنرش ثقافة الحوارمدرب معتمد 

 
 
 

 
 

 املناصب اإلدارية واللجان



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


