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     أواًل: البياانت الشخصية:  
 حمل اإلقامة  اجلنسية ومكان امليالد االسم الرابعي

 الظهران، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن سعودي، حمافظة احلريق عبد العزيز بن سليمان آل سليمان خالد بن
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 اثنًيا: العمل احلايل والتخصص: 
o :جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. جهة العمل 
o أستاذ.الرتبة األكادميية : 
o  :الشريعة اإلسالمية. التخصص العام:الفقه واألنظمة.  الفرعي: التخصصأصول الفقه. التخصص الرئيس 
o :املعامالت املالية واملواريثو  فقه القضاءاألنظمة، عة، القواعد الفقهية، أصول الفقه، مقاصد الشري االهتمام البحثي. 

 اثلثًا: املؤهالت العلمية:  
o د بن سعود اإلسالمية يف الرايض، جامعة اإلمام حمم منيف ختصص )أصول الفقه( و)املاجستري( : حصل على )الدّكتوراه( الشهادات األكادميية

 .(%90.5)ممتاز، ، كما حصل على البكالوريوس من اجلامعة نفسها، ختصص: شريعة بتقدير (للماجستري %95و للدكتوراه، %98)ممتاز  تقديرب
o ه(.1432)ت بن عقيلالعزيز  إجازة بثبت ومجيع مروايت املعمر العالمة عبد هللا بن عبد 
o  من بينها:  ،دورات ومؤمترات يف موضوعات كثرية ذات صلة بتخصصه وجمال عمله أو حضور شهادة إمتام 40لديه ما يزيد عن 

 .(ICC)ساعة، من بينها دورة شاركت يف تقدميها حمكمة غرفة التجارة الدولية  50شهادة إمتام عدة دورات ومؤمترات عن التحكيم تزيد على  -
 ساعة. 70شهادة إمتام عدة دورات عن صيغ العقود واللوائح واملذكرات، والشركات، والتنفيذ، واملرافعات، تزيد على  -
 ساعة. 60، ومدهتا نية املعلوماتبرانمج )كامربدج( ملهارات تقيف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن تقنية املعلومات، من شهادة إمتام دورة يف  -
  .ساعة96النور الثقايف برأس اخليمة، ومدهتا شهادة إمتام دورة يف احلاسب اآليل، من معهد  -
 : والتطبيقية رابًعا: اخلربات الوظيفية واألكادميية 
o ( وتنقل بني كلية الشريعة يف  بدءًا برتبة معيد، وانتهاء برتبة أستاذ،يعمل يف السلك األكادميي منذ خترجه من كلية الشريعة يف الرايض حىت اترخيه

 الرايض، وكلية الشريعة يف رأس اخليمة، وكلية الدراسات العامة يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران(. 
نظام املرافعات الشرعية، نظام التجاري، و الو وحدة دراسية يف: أصول الفقه، والقواعد الفقهية، ومقاصد الشريعة،  70درَّس خالهلا ما يزيد على 

 ة النبوية.، وفقه املعامالت املالية املعاصرة، وفقه النوازل، والسري الفقه، وعلم املواريث، واإلميانو  ،وحقوق اإلنسان ،اجلنائيوالنظام 
o .مستشار قانوين غري متفرغ جملموعة شركات 
o  ،يقدم استشارات شرعية وقانونية، والسيما يف التكييف الشرعي والقانوين للوقائع القضائية واملعامالت املالية، كما و حمكم معتمد يف عدة جهات

 .ابلتخصص البحثية ذات الصلةإىل االستشارات يُِعدُّ صيَغ عقوٍد ولوائَح داخليٍة، ومذكراِت ترافٍع ودفوٍع واستئناٍف والتماٍس ونقٍض، ابإلضافة 
o  اجلمعية الفقهية السعودية يف املنطقة الشرقية، ومقره جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. فرعمدير 
o .مشرف على مكتبة الشيخ حممد بن سليمان آل سليمان الفقهية 
o .متعاون يف التدريس عن بعد مع جامعة املعرفة العاملية 
o .يقدم استشارات للهيئة السعودية للمحاسبني واملراجعني 
o  الدورات والدروس العلمية واحملاضرات واخلطب والكلمات، داخل اململكة وخارجها. عشراتشارك يف إقامة 
o  مشارك يف أصول الفقه، وأشرف وأستاذ ترقية إىل رتبة أستاذ  ملفات ةأربعرسائل دكتوراه، وحّكم  مخسحبثا )ما بعد الدكتوراه(. وانقش  30حّكم ما يزيد على

 الشريعة يف الرايض ويف رأس اخليمة ويف جامعة املعرفة العاملية. كلياتحبث من حبوث الطالب التخصصية يف مرحلة البكالوريوس يف   200على ما يزيد على 
 العضوايت اليت يشغلها:اللجان و أهم خامسا:  
o  لدورتني متتاليتنيالسعوديةعضو منتخب يف جملس إدارة اجلمعية الفقهية ،. 
o .خبري يف مرصد اخلرباء اخلليجيني 
o .عضو اللجنة العلمية ملركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة، ومقره جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
o .)عضو مؤسس يف مجعية دعم األوقاف األهلية )حتت إشراف اهليئة العامة لألوقاف 

 :لألستاذ الدكتورالسيرة الذاتية 
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o  العلمية القضائية السعودية.عضو يف اجلمعية 
o .عضو يف هيئة التحرير جمللة اجلمعية الطبية الفقهية 
o  يف رئيس جلنة الفرز يف أحد مراكز االنتخاابت البلدية يف الرايض منها:  ؛حتكيمهيئات  م، سواء أكانت أكادميية أم إدارية أاللجاناهليئات و كثري من وعضوية  توىل رائسة

يف كلية الشريعة يف رأس اخليمة، وعضو  ات أصول الفقه والقواعد الفقهيةجلنة البحوث يف قسم الدراسات اإلسالمية والعربية، رئيس جلنة توصيف مقرر رئيس الدورة األوىل، 
 للدراسات املصرفية والتمويل اإلسالمي.يف اللجنة التنفيذية ملركز التميز ، و الشؤون الدينيةكذلك عمل عضوا يف جلنة ،  جلنة البحوثويف  ،جلنة التكافل يف اجلامعةيف 

 :: اإلنتاج العلميسادسا
 يف أصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة: .أ
 وهو كتاب مطبوع يف جملدين، ويف األصل رسالة دكتوراه.تعارض داللة اللفظ والقصد يف أصول الفقه والقواعد الفقهية.  .1
 مطبوع يف جملدين، ويف األصل رسالة ماجستري.و يف القواعد الفقهية حتقيق ودراسة كتاب: ترتيب الآليل يف سلك األمايل لناظر زاده. وهو كتاب  .2
 حكم التخصيص ابملقصد الشرعي. وهو كتاب غالف، ومستل من رسالة الدكتوراه. .3
وهو حمكم ومنشور يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية، ومقرها  .وأثرها يف معاجلة التطرفقاعدة )تكاليُف الشريعة جاريٌة على الطريق الوسط...(،  .4

 .49كلية الشريعة ابلرايض، العدد 
يف فهم النصوص  قاعدة )الشريعة نزلت ابللسان املعهود للعرب؛ فال يفهمها حق الفهم إال من فهم لغتهم وفقا ملعهودهم(، وأثرها يف حتقيق الوسطية .5

 .80، العدد علوم الشريعة والدراسات اإلسالميةجامعة أم القرى لوهو حمكم ومنشور يف جملة  .الشرعية
 .81، العدد علوم الشريعة والدراسات اإلسالميةجامعة أم القرى لجملة  وهو حمكم ومنشور يف .قواعد مقاصدية معينة على معاجلة التطرف .6
 .55العدد  ،يف جملة اجلمعية الفقهية السعوديةومنشور  حمكم. اليت من طبيعتها التغري للمحافظة على وسطية الشريعةقاعدة يف مراعاة الشريعة للظروف العارضة والوقائع  .7
 .124العدد  ،وهو حمكم يف جملة البحوث اإلسالمية التابعة هليئة كبار العلماءقواعد يف املوازنة بني الداللة الظاهرة للنص والقرائن املؤثرة؛ وأثرها يف حتقيق الوسطية.  .8
 .93وهو حبث حمكم ومنشور يف جملة كلية دار العلوم جبامعة القاهرة، العدد  .حكم تقليد العاِل للعاِلِ  .9

 .منشور يف موقعه الشخصيو مستل من رسالة الدكتوراه حبث  .حكم االستدالل ابملقاصد الشرعية .10
 منشور يف موقعه الشخصي.. حبث خمتصر و مبادئ علم أصول الفقه .11
 منشور يف موقعه الشخصي.ث خمتصر و حبقاعدة )األجُر والضََّماُن ال ََيَْتِمَعاِن( ومدى ثبوهتا.  .12
 يف القضاء واألنظمة: .ب
، ويف مطبوعقاعدة )االجتهاد ال ينقض مبثله(؛ وتنزيلها على عمل حماكم االستئناف وفقا لنظام املرافعات الشرعية السعودي اجلديد. وهو كتاب  .13

 .علميان حمكمانحبثان األصل: 
 هـ.1436حبث حمكم ومنشور يف السجل العلمي ألحباث املؤمتر الدويل للقضاء والتحكيم، أقامه املعهد العايل للقضاء عامحقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون.  .14
 .9القضائية، ومقرها املعهد العايل للقضاء ابلرايض، العددالعالقة بني النظام والقانون. حبث حمكم ومنشور يف جملة قضاء التابعة للجمعية العلمية السعودية  .15
 .46حبث حمكم ومنشور يف جملة العلوم اإلسالمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد  .أحكام أتخري القاضي حلكمه .16
 .48حبث حمكم ومنشور يف جملة العلوم اإلسالمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد  .أحكاُم تسبُِّب اخلصوم يف أتخري إصدار احلكم القضائي .17
حبث حمكم ومنشور يف جملة قضاء التابعة للجمعية العلمية السعودية القضائية، ومقرها املعهد العايل  .أوجه تسريع التقاضي يف نظام املرافعات الشرعية السعودي .18

 ية(.قد طبع هذا البحث والبحثان السابقان يف كتاب بعنوان: أتخري احلكم القضائي وتسريعه؛ دراسة فقهية وتطبيقية على نظام املرافعات الشرع)و  .11للقضاء، العدد
 .35وهو حبث حمكم ومنشور يف جملة الدراسات العربية، كلية دار العلوم، جامعة املنيا، العدد  .نفي احملارب .19
 حقيبة تدريبية منشورة يف موقعه الشخصي. .العربية السعودية إجراءات التقاضي يف اململكة .20
 يف املعامالت املالية: .ج

 .حمكمة ثالثة حبوث علميةالعلل األساسية للمعامالت املالية احملرمة. وهو كتاب غالف، ويف األصل:  .21
 .99 اإلسالمية، جامعة الكويت، العددحبث حمكم ومنشور يف جملة كلية الشريعة والدراسات تقومي السلع التجارية إلخراج الزكاة.  .22
 التأمني؛ أنواعه، وحكم كل نوع. منشور يف موقعه الشخصي. .23

    https://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/khaledan: وله حبوث أخرى خمتصرة وعروض ابوربوينت منشورة على موقعه الشبكي
 األنظمة.، حقوق اإلنسان ،مقاصد الشريعةوقواعده،  هأصولالفقه و  ،: اإلميانوموضوعاهتا
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