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  السيرة ذاتية
  : المعلومات الشخصية 

  .محسن بن حميد محسن النمري . د:  االسـم

  .هـ ١/٧/١٣٧٢:  تاريخ الميالد

  .سعودي :   الجنسيـــة

  .متزوج:  الحالة االجتماعية

  .أستاذ مساعد: المرتبة العلمية

  :  العمل الحالي
  . رول والمعادن بالظهران قسم الدراسات اإلسالمية والعربية ، جامعة الملك فهد للبترئيس  

" مصلحة الزكـاة والـدخل  "رئيس لجنة االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية بوزارة المالية فرع  

  .هـ ١٤٢٣الدمام ، منذ العام ب

  ،  )٨٢٦: ب.ص(جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران :  العنوان

  ).nemari@kfupm.edu.sa: (البريد االلكتروني ٠٠٩٦٦٥٠٣٨٣٥٣١٧:  الجوال

  :المؤهالت العلمية 

من قسـم  ) الفقه المقارن ( هـ حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في ١٤١٤ -

 .الفقه المقارن ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة األزهر ، جمهورية مصر العربية

  ) .قطاع في الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعيةنظام اال: ( موضوع الرسالة 

هـ حصل على درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية ، فرع الفقه واألصـول،  ١٤٠٢ -

 .شعبة أصول الفقه ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى

قسـم الشـريعة   ) الشريعة والتربيـة  ( هـ حصل على  درجة البكالوريوس في  ١٣٩٤ -

 .والدراسات اإلسالمية ، مكة المكرمة ، جامعة الملك عبدالعزيزوالتربية، كلية الشريعة 

  : التدرج الوظيفي 

) عكـاظ المتوسـطة   ( بوزارة المعارف ، وعمل بمدرسـة  " مدرساً " هـ عين  ١٣٩٤ -

  . بالطائف مدة عامين ، مدرساً 

في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، مكة المكرمة " معيد " هـ عين على رتبة ١٣٩٦ -

 .، جامعة الملك عبدالعزيز 

" في قسم الدراسات اإلسالمية والعربية ، الظهران " محاضر " هـ عين على رتبة ١٤٠٤ -

 .حالياً " جامعة الملك فهد للبترول والمعادن " آنذاك " جامعة البترول والمعادن 

 .بالجامعة نفسها "  أستاذ مساعد" هـ عين على رتبة ١٤١٤ -



  ٢

  :البحوث العلمية 

  .إلقطاع في الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية ، رسالة دكتوراه نظام ا .١

 .حجية القياس ، رسالة ماجستير  .٢

األمـن رسـالة   " الشورى ماهيتها وآثرها في الشريعة اإلسالمية، بحث نشر في كتاب   .٣

هـ ضـمن حملـة التضـامن    ١٤٢٦نشر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن " اإلسالم

  .الوطني ضد اإلرهاب

خالق العمل من منظور إسالمي ، بحث قدمه إلى المنتدى الثاني ألخالقيـات العمـل،   أ .٤

 .هـ٢٥/٢/١٤٢٣-٢٣المنعقد في مدينة جده برعاية  الغرفة الصناعية التجارية بجدة ، 

شارك في إعداد الكتاب الوثائقي عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، بمناسبة مرور  .٥

 .كة العربية السودية ، مع آخرين مائة عام على تأسيس الممل

جامعة الملك فهد للبترول والمعـادن  " الموسوعة االجتماعية اإلسالمية"يشارك في إعداد  .٦

 .هـ ١٤٣٢
  

  : مقاالت منشورة في بعض الدوريات والصحف الملحية 

" الجامعة " عدة مقاالت ، وقد صدر المقال األول منها في جريدة " علم اختالف الفقهاء "  - ١

 .هـ ٤/٦/١٤٢٠، بتاريخ   ٢٦٥دد الع

" جريـدة  " بناء المساجد والمراكز اإلسالمية وجهود المملكة العربية السعودية في ذلك "  - ٢

 .هـ ٦/٥/١٤١٩،  ٩٤٧٥العدد " الجزيرة 

  هـ ١٤١٩، شوال  ٣١١مجلة االقتصاد ، العدد " الزراعة كيف كنا وما مالمح المستقبل "  - ٣

 ١٢٠١٥، العـدد   " عكـاظ  " جريـدة  " جوب العناية بها حرمة المقابر في اإلسالم وو"  - ٤

 .هـ ٧/٤/١٤٢٠بتاريخ 

  

  :األعمال األدبية  

بمناسبة الـذكرى المئويـة   " قصيدة شعرية " نشرت له جريدة أخبار الجامعة  .١

في العـدد رقـم   " أنشودة الفتح " لتأسيس المملكة العربية السعودية عنوانها 

 .هـ ٢٦/١/١٤٢٠بتاريخ  ٢٦٤

 .هـ ١٤١٦عام " قصيدة شعرية " ه جريدة أخبار الجامعة نشرت ل .٢

األسبوع الثقافي األول لجامعات دول مجلس التعاون " ألقى قصيدة شعرية في  .٣

 .هـ ١٤١٤عام " الملك فهد للبترول والمعادن " الذي عقد بجامعة " الخليجي 



  ٣

 ، مجلة المبتعـث ، الملحقيـة   -قصائد شعرية  –نشر له ثالثة أعمال أدبية  .٤

 .هـ ١٤٠٤/١٤٠٥التعليمية  السعودية، القاهرة ، 

شارك وأدار األمسية الشعرية ، التي أقيمت بالجامعة ، ضمن احتفاالتهـا بمئويـة     .٥

 .هـ ٢٥/١١/١٤١٩تأسيس المملكة العربية السعودية ، بتاريخ 
 

  :عضوية الوفود

رابطـة العـالم   " مؤتمر المنظمـات اإلسـالمية   " عين عضواً مرافقاً للوفد األمريكي إلى  .١

 .هـ ١٣٩٤اإلسالمي، مكة المكرمة ، عام 

فـي  ملتقى رؤساء أقسام الثقافة اإلسالمية ، جامعة الملـك سـعود   "رأس وفد الجامعة إلى  .٢

  .هـ١٢/٠١/١٤٣٢

الملك عبدالعزيز ، وجامعة أم :رأس وفد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى جامعات  .٣

على أقسام اللغـة العربيـة واسـتقطاب المعيـدين      القرى ، و جامعة الطائف ، لالطالع

 . هـ ٠٢/٠٥/١٤٣٢إلى  ٢٨/٠٤/١٤٣٢المتميزين ، خالل الفترة من 

  

  :المؤتمرات

" إسالمية الدراسات اللغوية واألدبية وتطبيقاتها: المؤتمر العالمي الثاني للغة العربية وآدابها" 

 هـ٦/٠١/١٤٣١-٤، المنعقد في كوااللمبور ، ماليزيا خالل الفترة من 

 .هـ١٤٢٢ذو الحجة  ٦-٤رابطة العالم اإلسالمي ، " مكة المكرمة " مؤتمر  

 .هـ ١٤٠٤الرياض ، عام " وزارة اإلعالم األول " مؤتمر  

) لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبـدالعزيز بـالمبتعثين  " ( المبتعثين " مؤتمر  

 . هـ ١٤٠٧جدة عام 

  .هـ ١٣٩٢مكة المكرمة ، عام " ين األول األدباء السعودي" مؤتمر  
 

  :الندوات

المنعقـدة  " الشريعة اإلسالمية وقضايا المجتمع المعاصـر  " شارك في الندوة الدولية حول  

 .م ٢٠٠١أكتوبر  ٣١-٢٩المملكة المغربية . بمدينة الرباط 

والمعـادن  جامعة الملك فهد للبتـرول  " مالها وماعليها –البطاقات البنكية "شارك في ندوة  

 .هـ١٤٢٦



  ٤

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمناسـبة حملـة   " األمن رسالة اإلسالم"شارك في ندوة  

 .هـ١٤٢٦التضامن الوطني ضد اإلرهاب 

التي عقـدت مسـاء   ) تحصين الشباب في مواجهة التحديات المعاصرة ( شارك في ندوة  

ملك فهد للبترول والمعادن من هـ في قاعة النشاط الطالبي ، جامعة ال٧/١١/١٤١٧األحد 

 . هـ ٩/٨/١٤١٨-٧

أكاديمية نايف ) ندوة تطوير نظم إحصاءات العدالة الجنائية في الدول العربية ( شارك في  

  .  م١٤/٥/١٩٩٧-١٢هـ ٨/١/١٤١٨-٦للعلوم األمنية ، الرياض ، من 

مناسبة مئة ب" وتيرة التواصل كيف تكون ... مئة عام من النهضة " شارك في ندوة بعنوان  

عام على تأسيس المملكة العربية السعودية ، عقدت بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة 

  .هـ ٧/٩/١٤١٩الشرقية ، بتاريخ 

 –طيب اهللا ثراه  –موحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز " شارك في ندوة عن  

بتـاريخ  " جريـدة المدينـة   " تها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، عقـد " 

  .هـ ٣/٦/١٤٢٠

المنعقد بمدينـة جـدة ، برعايـة الغرفـة     " المنتدى الثاني الخالقيات العمل " شارك في  

 .هـ ١٤٢٣صفر  ٢٥-٢٣الصناعية التجارية بمدينة جدة ، 

  

 :اللقاءات

ترة الذي عقد في الرياض خالل الف"  لقاء الخبراء الوطني حول العنف األسري"شارك في  

تحـت رعايـة    -برنامج األمان األسري الـوطني   –هـ ١٤٢٩جمادى األولى  ٢-١من 

 . عادلة بنت عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود / صاحبة السمو الملكي األميرة 

تحقيق "شارك في ملتقى رؤساء أقسام الثقافة اإلسالمية بالجامعات السعودية ، تحت عنوان  

جامعـة  . من مقررات الثقافة اإلسـالمية  " بات الجامعيةالجودة والتميز في تدريس المتطل

 . هـ ١٢/٠١/١٤٣١الملك سعود في 

الجودة والتميز في " ملتقى رؤساء أقسام الدراسات اإلسالمية في الجامعات السعودية شارك  

جامعة الملك سعود " تدريس المتطلبات الجامعية من مقررات الثقافة اإلسالمية

 .هـ١٢/١/١٤٣٢

جامعـة الملـك   " اللقاء العاشر لرؤساء األقسام المعنيين باالقتصاد اإلسـالمي "شارك في  

 .هـ ١٠/٠٤/١٤٣٢عبدالعزيز بجده ، في 

  



  ٥

  :ورش العمل

مركز القياس والتقـويم ، جامعـة   " طرق بناء االختبارات الصفية"شارك في ورشة العمل  

 .م ١٦/٠٣/٢٠١١في . الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران 

جامعة الملـك فهـد   " الخطة االستراتيجية لقسم الدراسات اإلسالمية والعربية"ل ورشة عم 

 . هـ ١٤٣٢للبترول والمعادن 

 .هـ ٢٣/٠٢/١٤٢٣الغرفة التجارية بجدة " المنتدى الثاني ألخالقيات العمل"ورشة عمل  

  

  :العضويات 
العربيـة  في الممكلـة  والتوثيق عضو فريق الخطة االستراتيجية لتطوير مرفق القضاء  - ١

 . هـ ١٤٣٠، العام " عدل"السعودية مشروع 
كليـة  -عضواً في الجمعية الفقهية السعودية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية  - ٢

 . هـ ١٤٢٥. الرياض -الشريعة
دار إحدى جلسات مشروع الخطة االستراتيجية لتطوير مرفق هيئة األمر بـالمعروف  أ - ٣

 .والنهي عن المنكر في مدينة الرياض 
 .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن " المصرفية اإلسالمية"عضو فريق  - ٤
جامعة الملك فهد للبتـرول والمعـادن   " الموسوعة االجتماعية اإلسالمية" عضو فريق  - ٥

 . هـ ١٤٣٢
 –جامعة الملـك عبـدالعزيز    –عضواً في فريق عمل تابع لمركز أبحاث الحج  - ٦

توسعةطرق المشاعر المقدسـة ،   بغرض" إحصاء الحجاج " وكانت طبيعة عمله 

 .هـ ١٣٩٢/١٣٩٣وكان ذلك خالل اجازتي حج عام 

  .هـ ١٣٩٥بإدارة التعليم بالطائف ، عام " مركز االمتحانات " عضواً منتدباً إلى  - ٧

  

  :أعمال وأنشطة مختلفة 

 .هـ ١٤١٨شارك في عدة أعمال إذاعية في قضايا اجتماعية بإذاعة الرياض  - ١

هـ إلى جامعة الملك عبـدالعزيز،  ١٤١٧/١٤١٨ير الجامعة عام انتدب من قبل معالي مد - ٢

جامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود ، بهدف االطالع على مناهجهـا المقدمـة لغيـر    

قسـم الدراسـات اإلسـالمية    المتخصصين في الدراسات اإلسالمية ، بغية تحديث مناهج 

 .راسات اإلسالمية الذي يعمل على تطويرها بوصفه رئيساً للجنة الد ،بالجامعة



  ٦

عـام  " مهرجـان رياضـة المعـاقين    " حضر بعض األنشطة في المنطقة الشرقية مثل  - ٣

 ١٤١٤هـ ونحوها ، كاألندية األدبية ، وندوتين لجمعيـةعلوم العمـران، عـامي    ١٤١٤

 .هـ بالدمام١٤١٥/

إلى عدد من المصانع بالمنطقة الشـرقية كشـركة    –مع القسم  –شارك في عدة زيارات  - ٤

 . وحديد سابك 

  

 :الدورات

جامعة الملك فهد للبترول والمعـادن فـي   " تعزيز فعالية التعليم باستخدام التقنية"دورة في  

 . هـ ١٥/٠٤/١٤٣١

 .هـ ١٤٠٤عام " جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية " الرياض " دورة المبتعثين "  

-٧، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مـن  )  WINDWS(  دورة في الحاسوب في  

 .هـ ٩/٨/١٤١٨

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مـن  )   WORD & EXIL(دورة في الحاسوب في  

  .هـ ١٢/١١/١٤١٨-٩

  

 :شهادات الشكر والتقدير

عادلة بنت عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود / شكر وتقدير من صاحبة السمو الملكي األميرة  .١

على المشاركة في لقاء الخبراء الوطني " برنامج األمان األسري الوطني"رئيسة  ، نائب

جمادى األولى  ٢- ١خالل الفترة من في مدينة الرياض الذي أقيم " العنف األسري"حول 

  .هـ ١٤٢٩

/ الدكتور  – األسبق –مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن شكر وتقدير من معالي  .٢

 .هـ ١٤١٤كر ، في خدمة الجامعة بكر بن عبداهللا الب

/ الدكتور  –السابق  –شكر وتقدير من معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  .٣

عبدالعزيز الدخيل على الجهود المنجزة في المساهمة والمشاركة في احتفاالت الجامعة 

  . بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 

/ الدكتور  –السابق  –ر من معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن شكر وتقدي .٤

  . هـ ١٤٢٤عبدالعزيز الدخيل لخدمة الجامعة 
 



  ٧

شهادة تمير من معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان عام  .٥

  . هـ ١٤٣٢

خالد السلطان / عادن الدكتور خطاب شكر من معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والم .٦

  . هـ ١٤٣٢عام 

" المسابقة الثقافية"شكر وتقدير من رئيس اللجنة التنفيذية تقديراً للجهود المبذولة في تحكيم  .٧

بمناسبة مرور عشرون عاما على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه اهللا في 

  .هـ ٢٧/٠١/١٤٢٢

طيبه الدكتور منصور بن محمد النزهة تقديراً لجهوده شكر وتقدير من معالي مدير جامعة  .٨

- ١٠في الفترة " الدورة العلمية المكثفة الرابعة عشرة لألئمة  والخطباء" المتميزه في 

  .هـ ٢١/٣/١٤٣٠
  

  :الدروع التذكارية

رع تذكاري من قسم الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة الملك فهد يتضمن الشكر و د .١

محرم  ٧المنعقدة في " رسالة اإلسالم .. األمن " ود المبذولة في الندوة التقدير على الجه

  . هـ١٤٢٦

تقديراً " المعهد العالي لألئمة و الخطباء " درع تذكاري ممن جامعة طيبه  .٢

" الدورة العلمية المكثفة الرابعة عشرة لألئمة و الخطباء " لجهوده المتميزة في 

 .هـ٢١/٣/١٤٣٠- ١في الفترة من 

ملتقى رؤساء أقسام الدراسات اإلسالمية في الجامعات " كاري بمناسبة مشاركته في درع تذ .٣

المنعقدة في رحاب جامعة " الجودة و التميز في تدريس المتطلبات الجامعية " السعودية 

  .هـ١٢/١/١٤٣١الملك سعود بتاريخ 

درع تذكاري من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن لخدماته المتميزة  .٤

 هـ١٤٣١معة بالجا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨

  

  التـــدريس
  : في وزارة المعارفالتدريس : أوالً 

" عكاظ " درس جميع مواد الدراسات اإلسالمية المقررة على المراحل المتوسطة ، بمتوسطة 

  . بالطائف ، مدة عامين ، هي مدة عمله بالوزارة 

 المرحلة اسم المادة رقم المادة م
  المدرسة

  الطائف -متوسطة عكاظ  المراحل المتوسطة ت اإلسالمية المقررة على المراحل المتوسطةجميع مواد الدراسا ١

  

  : في الجامعة التدريس : ثانياُ 

 الكلية اسم المادة رقم المادة م
  

  القسم

١ ACCT307 ونظم المعلوماتقسم المحاسبة  كلية اإلدارة الصناعية  فقه المعامالت المالية المعاصرة  

٢ IAS 333 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية  كلية العلوم  ألنظمة اإلسالمية ا  

٣ IAS 222  قسم الدراسات اإلسالمية والعربية كلية العلوم الكتاب والسنة  

٤ IAS 466 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية كلية العلوم حاضر العالم اإلسالمي  

٥ IAS 311  قسم الدراسات اإلسالمية والعربية علومكلية ال الشريعة اإلسالمية وأنظمتها  

٦ IAS 211  قسم الدراسات اإلسالمية والعربية كلية العلوم علم األخالق اإلسالمية  

٧  IAS 322 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية كلية العلوم  حقوق اإلنسان في اإلسالم  

٨  IAS 416 العربيةقسم الدراسات اإلسالمية و كلية العلوم  السيرة النبوية  

٩  IAS 41قسم الدراسات اإلسالمية والعربية  كلية الدراسات التطبيقية المساندة  فقه المعامالت المالية المعاصرة ٨  

  

  اللجــان
  :خارج الجامعة: أوال 

  

 بتكليف من الفترة الصفة اسم اللجنة م

لجنة االعتراض الزكوية الضريبية  ١

 االبتدائية بوزارة المالية فرع الدمام

هـ ١٥/١٠/١٤٢٣ ئيساً ر

 حتى اآلن

 بقرار من معالي وزير المالية

اللجنة المنظمة للمنتدى الثاني  ٢

 ألخالقيات العمل المنعقد بجدة

برعاية الغرفة الصناعية التجارية بجدة  هـ١٤٢٣ عضواً

بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن عام
  



  ٩

  
  

 : الجامعة  داخل: ثانياً 
 بتكليف من الفترة الصفة نوعها جنةاسم الل م

 معالي المدير هـ١٤١٤/١٤١٥ عضواً  دائمة  لجنة شؤون الطالب  ١

 ش الطالب.ع هـ ١٤١٤/١٤١٥ عضواً  مؤقتة  اللجنة الثقافية  ٢

 معالي المدير هـ ١٤١٥/١٤١٦ نائباً للرئيس  دائمة لجنة شؤون الطالب ٣

 معالي المدير هـ ١٤١٥/١٤١٦ عضواً   دائمة لجنة دراسة الئحة إسكان الطالب ٤

 معالي المدير هـ ١٤١٦/١٤١٧ عضواً  دائمة  فحص وتقييم مقتنيات المكتبة  ٥

 معالي المدير هـ ١٤١٧/١٤١٨ عضواً  دائمة  لجنة مراجعة المطبوعات  ٦

 معالي المدير هـ١٤١٧/١٤١٩ عضواً دائمة  لجنة مراجعة المطبوعات ٧

بمناسبة مرور "قي لجنة الكتاب الوثائ ٨

مائة عام على تأسيس المملكة العربية 

  "السعودية

 وكيل الجامعة  هـ ١٤١٨/١٤١٩ عضواً  دائمة 

بمناسبة "لجنة فريق البرنامج الثقافي  ٩

مرور مائة عام على تأسيس المملكة 

 "العربية السعودية

 معالي المدير هـ١٤١٨/١٤١٩ رئيساً  دائمة 

 معالي المدير ١٤١٩/١٤٢٠ عضواً  ائمة د اللجنة التنفيذية  ١٠

 معالي المدير هـ ١٤١٩/١٤٢٠ رئيساً  دائمة  اللجنة الثقافية  ١١

 معالي المدير هـ١٤١٩/١٤٢٠ عضواً  دائمة  لجنة الكتاب الوثائقي ١٢

 وكيل الجامعة للبحوث هـ١٤١٩ عضواً   مؤقته لجنة استقبال سمو ولي العهد  ١٣

 وكيل الجامعة للبحوث  هـ ١٤١٩ عضواً  مؤقته لسنوي الخامس عشر لجنة يوم المهنة ا ١٤

 معالي المدير هـ١٤٢٠/١٤٢١ للرئيسنائباً  دائمة  لجنة مراجعة المطبوعات ١٥

 معالي المدير هـ١٤٢٠/١٤٢١ عضواً  مؤقته  لجنة كتاب التخرج  ١٦

 لي المديرمعا هـ١٤٢٢/١٤٢٣ نائباً للرئيس دائمة  لجنة مراجعة المطبوعات  ١٧

 معالي المدير هـ١٤٢٢/١٤٢٣ عضواً  مؤقته  لجنة كتاب التخرج  ١٨

 معالي المدير هـ١٤٢٣/١٤٢٤ نائباً للرئيس  دائمة  لجنة مراجعة المطبوعات  ١٩

 معالي المدير  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  نائباً للرئيس  دائمة   لجنة مراجعة المطبوعات  ٢٠

 معالي المدير  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  عضواً  مؤقته  لجنة كتاب التخرج  ٢١

 معالي المدير  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  عضواً  مؤقته  لجنة اجتياز مذيعي الحفالت   ٢٢

لجنة التنسيق بين قسـم الدراسـات  ٢٣

اإلسالمية بالجامعة وبـين الجهـات   

  العلمية واإلعالمية بجمهورية 

  القمر رجز

 معالي المدير  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  منسقاً  مؤقته

  معالي المدير  هـ١٤٢٨/١٤٢٩  واًعض  دائمة   لجنة المكتبة   ٢٤



  ١٠

 :لجان القسم : ثالثاً 

 الفترة الصفة نوعها اسم اللجنة م

 هـ١٤١٤/١٤١٥ عضواً  دائمة  اللجنة االجتماعية  ١

 هـ ١٤١٤/١٤١٥ عضواً  دائمة  لجنة المكتبة ٢

 هـ ١٤١٤/١٤١٥ عضواً  دائمة  لجنة اإلضافة وتغيير الشعب ٣

 هـ ١٤١٦/١٤١٧ نائباً للرئيس  دائمة  شعبر الييلجنة اإلضافة وتغ ٤

 هـ ١٤١٦/١٤١٧ عضواً  دائمة  اللجنة االجتماعية ٥

 هـ ١٤١٦/١٤١٧ عضواً  دائمة  لجنة التقرير السنوي ٦

 هـ ١٤١٦/١٤١٧ رئيساً دائمة  لجنة المكتبة  ٧

 هـ ١٤١٦/١٤١٧ رئيساً  دائمة  لجنة المشتريات ٨

 هـ ١٤١٦/١٤١٧  عضواً دائمة  لجنة االستبانة ٩

 هـ١٤١٧/١٤١٨ رئيساً  دائمة  لجنة الدراسات اإلسالمية ١٠

 هـ١٤١٧/١٤١٨ رئيساً  دائمة  لجنة المكتبة ١١

 هـ١٤١٧/١٤١٨ رئيساً  دائمة  لجنة اإلضافة وتغيير الشعب ١٢

 هـ١٤١٧/١٤١٨ رئيساً  دائمة  لجة المشتريات ١٣

 هـ١٤١٧/١٤١٨ عضواً  دائمة  لجنة التقرير السنوي ١٤

 هـ١٤١٧/١٤١٨ عضواً دائمة  اللجنة االجتماعية ١٥

 هـ١٤١٧/١٤١٨ عضواً  دائمة  لجنة جائزة المدينة المنورة ١٦

 هـ١٤١٨/١٤١٩ رئيساً  دائمة  لجنة الدراسات اإلسالمية  ١٧

 هـ١٤١٨/١٤١٩ رئيساً  دائمة  لجنة المكتبة ١٨

 هـ١٤١٨/١٤١٩ عضواً  دائمة  اللجنة االجتماعية ١٩

  هـ١٤١٨/١٤١٩  عضواً دائمة   لجنة المراقبة  ٢٠

  هـ١٤١٩/١٤٢٠ عضواً   دائمة   لجنة التقرير السنوي  ٢١

  هـ١٤١٩/١٤٢٠  عضواً  مؤقتة  لجنة االختبارات  ٢٢

  هـ١٤١٩/١٤٢٠ عضواً   دائمة  اللجنة االجتماعية  ٢٣

  هـ١٤١٩/١٤٢٠  عضواً  مؤقته  لجنة االستبانة  ٢٤

 هـ١٤٢٠/١٤٢١ رئيساً  دائمة  مية لجنة المواد اإلسال ٢٥

 هـ١٤٢٠/١٤٢١ عضواً  دائمة  اللجنة العلمية  ٢٦

 هـ١٤٢٠/١٤٢١ عضواً  دائمة  اللجنة االجتماعية ٢٧

 هـ١٤٢٠/١٤٢١ عضواً دائمة  السنوي رلجنة التقري ٢٨

 هـ١٤٢٠/١٤٢١ عضواً  دائمة  ة لمادة النظم اإلسالمية ياللجنة الفرع ٢٩

  هـ ١٤٢١/١٤٢٢  رئيساً   دائمة   ثقافية اللجنة ال ٣٠

 هـ١٤٢١/١٤٢٢ عضواً  دائمة  لجنة التميز العلمي ٣١

 هـ١٤٢١/١٤٢٢ عضواً دائمة  اللجنة االجتماعية ٣٢



  ١١

 هـ١٤٢٢/١٤٢٣ رئيساً  دائمة  اللجنة الثقافية ٣٣

 هـ١٤٢٢/١٤٢٣ عضواً  دائمة  اللجنة االجتماعية ٣٤

 هـ١٤٢٢/١٤٢٣ واً عض دائمة  اللجنة العلمية  ٣٥

 هـ١٤٢٣/١٤٢٤ رئيساً  دائمة  اللجنة الثقافية  ٣٦

 هـ١٤٢٣/١٤٢٤ عضواً دائمة  اللجنة االجتماعية ٣٧

 هـ١٤٢٣/١٤٢٤ عضواً  دائمة  لجنة البحث العلمي ٣٩

  هـ١٤٢٥/١٤٢٦  رئيساً   دائمة   اللجنة الثقافية   ٤٠

  هـ١٢٤٥/١٤٢٦  عضواً  دائمة   اللجنة العلمية   ٤١

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  رئيساً  دائمة   لجنة البحث العلمي  ٤٢

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  عضواً  دائمة   اللجنة االجتماعية  ٤٣

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  عضواً  دائمة   اإلسالميةلجنة مراجعة مواد الدراسات   ٤٤

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  رئيساً  دائمة  اللجنة العلمية   ٤٥

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧  يساًرئ  دائمة  تعليم اللغة العربية-لجنة مساعدة جزر القمر  ٤٦
 


