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الوظيفة الحالية
املديرالعام للمركزالدولي لألبحاث والدراسات "مداد" (متخصص في دراسات العمل الخيري)

الشهادات العلمية
 .1دكتوراه أصول فقه  -جامعة أم درمان االسالمية بالسودان 1431هـ
 .2ماجستيرأصول فقه – جامعة أم درمان االسالمية بالسودان 1427هـ
 .3دبلوم عالي في التربية – جامعة أم القرى بمكة املكرمة 1420هـ
 .4بكالوريوس الدراسات االسالمية – جامعة امللك عبدالعزيزبجدة 1413هـ

الخبرات
 .1معلم في وزارة التربية والتعليم 1414هـ1427-هـ .
 .2مديربيت الطالب بإدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة – تعليم جدة 1429-1422هـ. .
 .3نائب املديرالعام ملركزاملصادرللمعلومات 1423-1419هـ .
 .4املشرف العام للمركزالعلمي لتعليم القران والسنة بجدة من 1423هـ حتى تاريخه .
 .5مديراملعاهد الشرعية باملؤسسة الخيرية لوالدة األميرثامر بن عبدالعزيزآل سعود من 1425هـ حتى عام 1432هـ .
 .6املديرالعام للمركزالدولي لألبحاث والدراسات "مداد" من عام 1426هـ حتى تاريخه.
 .7مدير املكتب وعضو مجلس إدارة املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات باملطار القديم بجدة من عام
1432هـ..
 .8شارك في العديد من اللجان العلمية في تنظيم املؤتمرات املحلية والدولية.
 .9مستشارعلمي ألوقاف املسلمين بنيوزيلندا من عام 2009م حتى تاريخه.

أهم الدورات التدريبية
 .1دورة في إعداد القادة " مدراء املستقبل ".
 .2دورة في اإلدارة الحديثة ملراكزالبحوث والدراسات واألسس العلمية والتطبيقية.
 .3دورة في التطبيقات العلمية لألنظمة اآللية املتكاملة إلدارة مراكزاملعلومات.
 .4دورة في الدراسات املستقبلية.
 .5دورة في مهارات اإللقاء والتأثيرعلى اآلخرين.
 .6دورة في تنمية مهارات املدربين.
 .7دورة في تحويل األفكار الى مشاريع عمل.
 .8دورة في تجهيزالبرامج التدريبية.
 .9دورة في أساسيات إدارة املشاريع.
 .10دورة في املهارات اإلشرافية.
 .11دورة في مهارات القيادة الحديثة.
 .12املشاركة في ندوة قوانين امللكية الفكرية.
 .13دورة إدارة مراكزالفكرواملشاريع البحثية .
 .14دورة إعداد وتأهيل خبراء ومستشارين في العمل الخيري.
 .15دورة في إدارة املشاريع ( محترف مشروع مرخص .)cpp
 .16دورة في بطاقة األداء املتوازن.
 .17دورة في إدارة األزمات والكوارث.

 .18دورة نظم دعم صناعة القرارات.

البحوث والدراسات
 .1الفكراألصولي عند الحنابلة من عصراإلمام أحمد نهاية القرن السادس الهجري دراسة تحليلية.
 .2تصنيف مداد املوضوعي للعمل الخيري – مؤلف مشارك ( مطبوع).
 .3الفكراألصولي عند اإلمام أحمد رحمه هللا – نشرمكتبة الرشد – الرياض
 .4تحقيق ودراسة كتاب التحريرملا في منهاج األصول من املعقول واملنقول – تحت الطبع.
 .5العمل الخيري الخليجي الفرص والتحديات  -ورقة عمل ملؤتمر  ISTRفي تركيا.
 .6دور املنظمات الخيرية في حاالت الطوارئ املعقدة( ,ورقة عمل في املؤتمر الخامس لإلدارة اإلنسانية بمنظمة التعاون
اإلسالمي).
 .7خصائص العمل الخيري في اإلسالم( ,ورقة عمل في مؤتمر.)isiv
 .8التنسيق بين املنظمات الخيرية في حاالت الطوارئ املعقدة( ,ورقة عمل في مؤتمرالشراكة الفاعلة وتبادل املعلومات تنظيم
االوتشا).
 .9مجاالت البحث العلمي في العمل الخيري السعودي.
 .10مستقبل أبحاث العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي( ,ورقة عمل في مؤتمرأرنوفا.)2014

العضويات
 .1عضو الرابطة العربية للدراسات املستقبلية بجامعة الدول العربية.
 .2عضو املنظمة الدولية للدراسات املستقبلية بأمريكا.
.3

عضو الجمعية السعودية العلمية لعلم أصول الفقه واملقاصد (أصول).

.4

عضو في الجمعية العلمية السعودية للوقف.

.5

عضو في الجمعية السعودية للدراسات الدعوية

.6

عضو الشبكة العربية للمؤسسات األهلية بالقاهرة.

 .7عضو مجلس إدارة رابطة الدعوة االلكترونية بسويسرا.
 .8عضو في املجلس الخيري ملؤسسة عبداللطيف العيس ى الخيرية.
.9

عضو مجلس إدارة مركزالتأصيل للدراسات الفكرية.

 .10عضو مجلس اإلدارة في مركزرافد.
 .11عضو مجلس اإلدارة في وقف الجود.
 .12عضو مجلس اإلدارة في وقف املنصور.
 .13عضو مجلس اإلدارة في وقف الثنيان.
 .14عضو مجلس إدارة مركزالهدى للدراسات الشرعية في العمل الخيري.
 .15عضو مجلس إدارة مؤسسة فرحان ابن املبارك لخدمة املجتمع.

