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 البطاقة الشخصية: 

بن سليمان بن حممد بن سليمان بن حسني بن ناصر بن سليمان خالد بن عبد العزيز 

 من بين عائذ آل سليمانبن مهنا بن عبد اهلل 
 االسم

 نهومكا تاريخ امليالد العربية السعودية هـ، حمافظة احلريق، منطقة الرياض، اململكة1/7/1931

، كلية الدراسات املساندة قسم الدراسات اإلسالمية والعربية، مشاركأستاذ 

 والتطبيقية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران
 العمل

 االهتمامات البحثية واملواريثواألنظمة  الفقهية، فقه املعامالت املالية والقضاء ة، القواعدمقاصد الشريعأصول الفقه، 

 عنوان املراسلة ، اململكة العربية السعودية91313الظهران،  1503ب .ص
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 :التواصل

 املؤهالت األكادميية، والعلمية: 

تعارض داللة اللفظ والقصد : الدكتوراه يف كلية الشريعة بالرياض، قسم أصول الفقه، وكان موضوع األطروحة َسَرَد-

  (.155من  34)  :لألطروحة املمنوحةوكانت الدرجة  .يف أصول الفقه والقواعد  الفقهية

يف سلك  كتاب ترتيب الآللي: درس املاجستري يف الكلية نفسها، قسم أصول الفقه أيضا، وكان موضوع األطروحة -

  (.155من  30) :لألطروحة املمنوحةوكانت الدرجة ، .ااألمالي؛ دراسةً وحتقيًق

 %(.35.34)وكان معدله الرتاكمي  .درس مرحلة البكالوريوس يف الكلية نفسها-

 : وباإلضافة إىل الدراسة املنهجية-

O  بن عقيل، حيث االشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز املعمر دَرَس على كثري من العلماء وطلبة العلم يف مقدمتهم العالمة

 -أثناء دراسته يف مرحلة البكالوريوس–نال شرف احلصول على إجازة عامة لثبته ومجيع مروّياته، كما حصل 

  .مصطفى مسلم. د. ملواريث من أعلى إجازة يف تدريس ا

O  شهادة إمتام دورة أو حضورها أو حضور مؤمتر يف شتى فروع ختصصه 35حصل على ما يزيد على. 

O  يف كلية الدراسات املساندة والتطبيقية جبامعة امللك  -مناصفة  –حصل على جائزة التميز يف التدريس

 .هـ1390-1393: فهد عن العام اجلامعي

 اخلربة املهنية 

 . حتى تارخيههـ 1397/ 31/1يف قسم الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة امللك فهد، منذ  مشاركاا أستاذيعمل -

هو ، وجامعة امللك فهد ومنطقة الدماميف وممثل هلا السعودية ية عضو يف جملس إدارة اجلمعية الفقهكما أنه  -

، وعضو اللجنة التنفيذية ملركز التميز للدراسات املصرفية بالرياض متعاون يف التدريس عن بعد مع جامعة املعرفة العاملية

 .جلنة الشؤون الدينية يف اجلامعة وعضو سابق يف وعضو يف جلنة البحوث العربية يف اجلامعة، والتمويل اإلسالمي،

 .هـ1397/ 31/1حتى  هـ15/3/1399 منذ مساعدا أستاذاعمل -

 .هـ15/3/1399هـ حتى1/4/1334اإلسالمية والعربية يف جامعة امللك فهد منذ حماضرا يف قسم الدراسات  عمل-

هـ حتى 13/3/1310عمل حماضرا ومعيدا يف قسم أصول الفقه جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، منذ -

  .هـ، ختللها إيفاده للعمل يف فرع جامعة اإلمام برأس اخليمة ملدة أربع سنوات95/7/1334

أصول الفقه، والقواعد الفقهية، ومقاصد :  وحدة دراسية يف 75األكادميي قام بتدريس ما يزيد على ويف عمله 

 .، والسرية النبويةالشريعة، والفقه، وعلم املواريث، واإلميان، وحقوق اإلنسان، وفقه املعامالت املالية املعاصرة، وفقه النوازل

 .واخلطب والكلمات، داخل اململكة وخارجهاواحملاضرات الدورات والدروس العلمية  كثرًيا من قامأكما 

من حبوث الطالب التخصصية يف مرحلة البكالوريوس يف كلييت  حبث 355أشرف على ما يزيد على وأيضا 

، وناقش حبثا 30، كما حكم ما يزيد على كلية الشريعة جبامعة املعرفة العامليةيف و الشريعة بالرياض وبرأس اخليمة

 .للدكتوراهثالث رسائل 

 والبحوث النشر: 

هـ، 1330طبعته مكتبة الرشد، عام )ترتيب الآللي يف سلك األمالي لناظر زاده : حتقيق ودراسة كتاب .1

 (.، وهو يف األصل رسالة ماجستري(جملدان)
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إشبيليا عام طبعته اجلمعية الفقهية السعودية ودار كنوز  ،أصول الفقه والقواعد الفقهيةتعارض داللة اللفظ والقصد يف  .3

 .، وهو يف األصل رسالة دكتوراه(جملدان)هـ، 1393

 هـ،1397طبعته اجلمعية الفقهية السعودية ودار كنوز إشبيليا عام ، احملرمة للمعامالت املاليةالعلل األساسية  .9

 .مةوهو يف األصل ثالثة حبوث علمية حمّك

وهو هـ، 1397طبعته اجلمعية الفقهية السعودية ودار كنوز إشبيليا عام حكم التخصيص باملقصد الشرعي،  .3

 .يف األصل مأخوذ من رسالة الدكتوراه

، على عمل حماكم االستئناف وفقا لنظام املرافعات السعودي اجلديد وتنزيلها؛ (االجتهاد ال ينقض مبثله)قاعدة  .0

 .انموهو يف األصل حبثان علميان حمّكهـ، 1397طبعته اجلمعية الفقهية السعودية ودار كنوز إشبيليا عام 

 والدراسات اإلسالميةم ومنشور يف جملة كلية الشريعة حبث حمّك .يم السلع التجارية إلخراج الزكاةتقو .1

 .م3513ديسمرب / هـ1391، صفر 33العدد  ،جبامعة الكويت

املؤمتر الدولي للقضاء والتحكيم،  ألحباثومنشور يف السجل العلمي م حبث حمّك. حقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون .7

 ..هـ33/13/1391-34الذي أقامه املعهد العالي للقضاء بالرياض يف 

، 39حكم تقليد العاِلم للعاِلم، وهو حبث حمكم ومنشور يف جملة كلية دار العلوم جبامعة القاهرة، العدد .4

 .م3511يوليه / هـ1397شوال 

 .م3517، يناير 90نفي احملارب، وهو حبث حمكم ومنشور يف جملة البحوث العربية، كلية دار العلوم، جامعة املنيا، العدد  .3

م ومنشور يف جملة العلوم اإلسالمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود القاضي حلكمه، حبث حمّك أحكام تأخري .15

 .م3517 أكتوبر، 31اإلسالمية، العدد 

جملة قضاء ، اجلمعية العلمية القضائية السعودية، ومقرها املعهد ، حبث حمكم  ومنشور يف ظام والقانونالعالقة بني الن .11

 .م3517سبتمرب / ه1394، ذو احلجة 3العالي للقضاء يف جامعة اإلمام حممد بن سعود، العدد 

حبث حمكم  ومنشور يف جملة قضاء ، اجلمعية العلمية ، والئحته التنفيذية أوجه تسريع التقاضي يف نظام املرافعات الشرعية السعودي .13

 .م3514أبريل / هـ1393، شعبان 11القضائية السعودية، ومقرها املعهد العالي للقضاء يف جامعة اإلمام حممد بن سعود، العدد 

إلمام حممد أحكاُم تسبُِّب اخلصوم يف تأخري إصدار احلكم، حبث حمّكم ومنشور يف جملة العلوم اإلسالمية جبامعة ا .19

 .م3514أبريل  ،34بن سعود اإلسالمية، العدد 

حبث قيد النشر ضمن حبوث ندوة املغالطات الفكرية املعاصرة، اليت . مثارات الغلط يف االستدالل املتطرف .13

 .م13/3/3511هـ، املوافق 0/7/1397أقامتها جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يوم الثالثاء 

  .النتصفحة الباحث يف وهو منشور على  ،التأمني؛ أنواعه وحكم كل نوع .10

 .يف النت ثنشور على صفحة الباحوهو م ،األجر والضمان ال جيتمعان، ومدى ثبوتها: قاعدة .11

 .يف النت ثوهو منشور على صفحة الباح، مبادئ علم أصول الفقه .17

 .-قيد البحث –القواعد املقاصدية املعينة يف معاجلة التطرف -

الدراسية، يف أصول الفقه واملقاصد الشرعية والعقيدة واملعامالت لبعض املواد ( PP)له عروض تعليمية 

 :، على الرابط اآلتيالنتيف  ثاملالية، باإلضافة إىل حبوث قصرية متنوعة منشورة على صفحة الباح

http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/khaledan  على النحو اآلتيعناوينها: 

 .شاطيبمام الإللوافقات كتاب املمن  ،ملقاصد الشريعة  تقدمييعرض  .14

  .اخلادمي .من حماضرات د ،ملقاصد الشريعة تقدمييعرض  .13

 .عياض السلمي. د.، من كتاب أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله لـِ أملسائل أصول الفقه تقدمييعرض  .35

 (.باللغتني العربية واإلجنليزية) .للباحث نفسه (العلل األساسية للمعامالت املالية احملرمة: )عرض تقدميي لكتاب .31

 .راوية الظهار. د. ، من كتاب حقوق اإلنسان لـ أمادة حقوق اإلنسان يف اإلسالمقدمة مل تقدمييعرض  .33

 .حممد هنادي. ، من كتاب اإلميان؛ أركانه ومثراته لـِ دملادة اإلميان تقدمييعرض  .39

 .ذلك يف مناقشة شبهة القدرية واجلربية يف القدر الفرق بني اإلرادة الكونية والشرعية وأثر .33

 . الفرق بني مصطلح النيب ومصطلح الرسول .30

 .تشجري ملسائل أصول الفقة .31

 .تشجري ملسائل مقاصد الشريعة .37

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
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