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 المؤهالت العلمية
 جامعة المدينة العالمية بماليزيا -دكتوراه علوم الحديثـ 1
 جامعة المدينة العالمية بماليزيا  -ـ ماجستير علوم الحديث 2

 بجدة  عبدالعزيز الملك  جامعة/    اسالمية دراسات ـ بكالوريوس 3
 الثانوية  بعد سنتين  الي حاسب  ـ دبلوم4

 الدورات العلمية
 السعودي  العامة  اإلدارة  معهد اإلداري  اإلشراف في  دورة -
 السعودي  اإلدارة  معهد المدربين إعداد  دورة -
 السعودي  اإلدارة معهد التنظيمي التغيير إدارة في  دورة -
 سعود  الملك  جامعة وتحقيقها المخطوطات قراءة   في  دورة -
 الوطني  لألمن نايف  كلية اإلنسان  حقوق  دورة -
 الوطني لألمن نايف بكلية الفكري  األمن في  دورة -
 ( القرآنية للدراسات  تفسير بمركز)   األحكام بآيات اإللمام  دورة -
 ( األهلية الصحافة مدارس)  الناجح المربي  دورة -
 بالرياض الدعوة مؤسسة في  للدعاة االولى العلمية الدورة  في  شهر  دورة -
 ( بالرياض سعود   بن محمد االمام  بجامعة)   والعروض الرسمية  الخطابات تحرير   في اسابيع ستة  دورة -
 االسالمية  والبحوث  للدراسات فيصل الملك  مركز في  االلكترونية االرشفة في   ايام عشرة دورة -
 بالرياض العامة  االدارة  معهد في  االلكترونية السكرتارية في  ايام خمسة  دروة -
 الوطني   لألمن نايف كلية  في  المعاصرة والتيارات الفكرية المذاهب في  دورة -
 (بالرياض عفان بن عثمان جامع)  المرام  بلوغ من البيوع كتاب  من حديثا 40 شرح   دورة -
 

 المشاركات العلمية 
 السعودية  شقراء بجامعة 2030  السعودية  الرؤية ضوء في الوطنية الهوية مؤتمر في المشاركة -
 (كلية نايف لألمن الوطني)  مشاركة بورشة عمل تحديات العمل الرقابي اإلداري -
 ( ) جامعة نايف للعلوم األمنية التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  مشاركة في الحلقة العلمية -
 ( ) جامعة المدينة العالمية يسع الباحث جهله من علوم السنة ما ال  مشاركة في الندوة العلمية -
 
 



 الخبرات 
 العالمية  المدينة بجامعة متعاون تدريس هيئة عضو •

 تويتر  عبر القرآنية االستشارات لحساب سابق ومشرف بالرياض القرآنية للدراسات تفسير مركز مع متعاون •

 النبوية للسنة السعودية العلمية الجمعية في سابق عضو •

 االنترنت على األلوكة بشبكة كاتب •

 والمجالت  الصحف في دعوية مشاركات •

 السعودية سنوات باحث علوم شرعية وتطوير إداري في الحكومة 5 •

 سنوات رقابة إدارية في الحكومة السعودية  3 •

 سنوات عضو هيئة تدريس جامعة المدينة العالمية بماليزيا  4 •

 سنة شئون إدارية  18 •

 ة عام لمركز تفسير للدراسات القرآنية لمد مشرف سابق لحساب االستشارات القرآنية في تويتر التابع •
 

 اإلنتاج العلمي
  المتروكين الذين ذكرهم ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب جمعاً ودراسة -ـ كتاب1
   عوانة أبي مسند على المستخرجات فوائد -كتابـ 2
  وحروف حبر -كتاب ـ 3

 


