| السرية الذاتية |
لـ أ .د /حييى بن حممد حسن زمزمي
البيانات األساسية
االســــــــــــــــــــــــــــــ :

حيي حممد حسن أمحد زمزمي

املنصب احلالي :

املشرف على كرسي امللك عبداهلل للقرآن
الكري

الرتبــــــة ال لميــــــة :

أستاذ  -بروفيسور

التخصص :

القرآن وعلومه

تــــــــاري املــــــــي د :

1386/4/11هـ

الكليــــــــــــــــــــــــــة :

الدعوة وأصول الدين

القســـــــــــــــــــــــــــ ـ :

القراءات

الربيد اإللكرتوني :

yzamzami@hotmail.com

الدرجات ال لمية
املؤهل

تارخيه

الدولة أو املدينة

جهته

البكالوريوس

1407هـ

اململكة ال ربية الس ودية

جام ة أم القرى

املاجستري

1413هـ

اململكة ال ربية الس ودية

جام ة أم القرى

الدكتوراه

1418هـ

اململكة ال ربية الس ودية

جام ة أم القرى

أستاذ مساعد

1419هـ

اململكة ال ربية الس ودية

جام ة أم القرى

أستاذ مشارك

1425هـ

اململكة ال ربية الس ودية

جام ة أم القرى

أستاذ

1429هـ

اململكة ال ربية الس ودية

جام ة أم القرى

بيانات الكتب والرسائل ال لمية
تاري النشر

مكان النشر

النوع

ال نوان

1415هـ

دار

الطب ة األوىل

الرتبية والرتاث  -الس ودية

1418هـ

دار

الطب ة الثانية

الرتبية والرتاث  -الس ودية

رسالة دكتوراه

1419هـ

جام ة أم القرى

كتاب

1435هـ

احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء

رسالة ماجستري

الكتاب والسنة
احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء

رسالة ماجستري

الكتاب والسنة
شرح السنباطي على الشاطبية
يف القراءات السبع
حقوق االنسان يف ضوء القرآن

كرسي القرآن -جام ة
أم القرى

البحوث ال لمية
السنة

عنوان البحث

جهة النشر

الدولة

1

حقوق اإلنسان  :مفهومة
وتطبيقاته
يف القران الكري

مؤمتر حقوق اإلنسان يف السل
واحلرب -هيئة اهل ل األمحر
الس ودي

الس ودية

1424هـ

2

مسئولية علماء األمة
يف مواجهة التحديات امل اصرة

املؤمتر ال لمي السابع لكلية
الشري ة -جام ة جرش األهلية

األردن

1426هـ -
 2005م

3

مناهج التفسري -حتدياتها وآفاقها
يف ضوء الواقع امل اصر

اجمللة ال لمية لكلية أصول
الدعوة والدين
الزقازيق :ال دد( )18اجلزء ()2

مصر

4

مصادر ابن حجر يف القراءات

5

منهج ابن حجر يف القراءات

2006م

جملة جام ة أم القرى ل لوم
الشري ة واللغة ال ربية –
جام ة أم القرى

الس ودية

1422هـ

ال دد( )22اجلزء()13
جملة جام ة أم القرى ل لوم

الس ودية

1422هـ

الشري ة واللغة ال ربية -
جام ة أم القرى
ال دد( )23اجلزء()14
جملة جام ة أم القرى ل لوم
6

منهج ابن رجب يف التفسري

7

احلوار القرآني يف سورة نوح

8

عناية ابن القي بالقراءات

9

تنزيل اآليات على الواقع عند
اإلمام ابن القي

10

جهود جام ات ال امل االس مي
يف نشر عل القراءات

11

هدي القرآن يف حقوق االنسان

12

ال قات اإلنسانية مفهومه
وتطبيقاتها يف القرآن الكري

الشري ة واللغة ال ربية -
جام ة أم القرى

الس ودية

2007م

ال دد( )40اجمللد ()19
اجمللة ال لمية لكلية أصول
الدين والدعوة

مصر

2007م

الزقازيق :ال دد( )19اجلزء ()2
جملة كلية الشري ة والدراسات
اإلس مية – جام ة قطر ال دد

قطر

2008م

()26
جملة البحوث والدراسات
القرآنية – جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف

الس ودية

1429هـ

ال دد ()6

13

الت لي الديين ألخ ق القرآن
وأثره يف احرتام حقوق اإلنسان

14

دور الكراسي ال لمية يف تطوير
الدراسات القرآنية

م

عنوان الورقة

املؤمتر القرآني الدولي السنوي
(مقدس )3
املؤمتر ال املي الرابع لدراسات
القرآن الكري  -لندن
املؤمتر القرآني الدولي السنوي
(مقدس )4
مؤمتر الت لي الديين وأثره يف
اجملتمع امل اصر – جام ة يوتا
مؤمتر التجديد يف الدراسات
القرآنية  -جام ة م يا

ماليزيا

2013م

بريطانيا

2013م

ماليزيا

2014م

أمريكا

2014م

ماليزيا

2014م

أوراق ال مل
املؤمتر

1
2

مراكز األحياء  :جتربة علمية ونظرة مستقبلية
مركز ال مل التطوعي خلدمات احلج وال مرة
مشروع مقرتح

3

مركز اخلدمات التطوعية  :مشروع مقرتح

4

شباب مكة واملسؤولية االجتماعية

5

التنمية اجملتم ية يف مكة املكرمة

6

دور املؤسسات اجملتم ية يف ت زيز الوحدة الوطنية

ندوة ( :اجملتمع واألمن) -
كلية امللك فهد األمينة
ندوة ال مل التطوعي -جام ة أم القرى
ملتقى ال مل التطوعي –
الغرفة التجارية باملنطقة الشرقية
املؤمتر احلادي عشر للندوة ال املية
للشباب اإلس مي –اندونيسيا
مؤمتر امناء املدن –املدينة املنورة
مؤمتر الوحدة الوطنية جبام ة اإلمام
حممد بن س ود اإلس مية

اجلوائز
جائزة التميز يف جمال البحث ال لمي

جام ة أم القرى

الدورات التدريبية
إدارة املشاريع االحرتافية .مهارات اإلشراف الف ال .التخطيط االسرتاتيجي .بناء فرق ال مل .اإلنتاجية الشخصية
قدّم ال ديد من الدورات التدريبية
مهارات احلوار .
مهارات ال مل التطوعي .
اختيار موضوع الرسالة يف ختصص القرآن وعلومه

املشاركة يف املؤمترات والندوات ال لمية

1426هـ

م

عنوان املؤمتر

1

ندوة (اجملتمع واألمن )

2
3
4
5

6
7
8

األمنية

مؤمتر (حقوق اإلنسان يف السل
واحلرب)

األمحر الس ودي

مؤمتر ( مناهج التفسري وحتديات

اجلام ة

الواقع )

اإلس مية ال املية

مؤمتر ( احلوار يف الفكر اإلس مي
)
مؤمتر ( التحديات امل اصرة )
مؤمتر ( الشباب واملسؤولية
االجتماعية )

جام ة الشارقة
جام ة جرش
األهلية
للشباب

ملتقى اجلهات اخلريية باملنطقة

مج ية الرب

الشرقية

بالشرقية

10
11

املؤمتر القرآني الدولي السنوي مقدس3

ملتقى الدراسات ال ليا
(اختيار موضوع الرسالة )
املؤمتر ال املي الرابع لدراسات القرآن
الكري

الس ودية

ورقة عمل

ماليزيا

ورقة عمل

اإلمارات

ورقة عمل

األردن

ورقة عمل

اندونيسيا

ورقة عمل

اإلس مي

ندوة ال مل التطوعي وآفاق املستقبل

مؤمتر الوحدة الوطنية

الس ودية

ورقة عمل

الندوة ال املية

جام ة أم القرى

9

13

كلية امللك فهد
هيئة اهل ل

ملتقى ال مل التطوعي

12

اجلهة املنظمة

الدولة

نوع املشاركة

الس ودية

ورقة عمل

الس ودية

ورقة عمل

الس ودية

ورقة عمل

الس ودية

ورقة عمل

جام ة م يا

ماليزيا

ورقة عمل

جام ة القصي

الس ودية

ورقة عمل

الغرفة التجارية
باملنطقة الشرقية
جام ة اإلمام
حممد بن س ود

م هد القرآن
الكري -

بريطانيا

ورقة عمل

أكسفورد

14

املؤمتر القرآني الدولي السنوي مقدس4

جام ة م يا

ماليزيا

ورقة عمل

15

مؤمتر الت لي الديين وأثره يف اجملتمع

جام ة يوتا –

أمريكا

ورقة عمل

جام ة وييرب

امل اصر

قس القرآن
16

مؤمتر التجديد يف الدراسات القرآنية

17

مؤمتر ال مل اخلريي

18

ندوة األحكام الفقهية الطبية

واحلديث –

ورقة عمل

ماليزيا

جام ة م يا
مؤسسة الشي
محد آل ثاني
وزارة الصحة

قطر

حضور

الس ودية

حضور

املناصب
ال نوان

التاري

وكيل كلية الدعوة وأصول الدين

1422هـ  4 ( -سنوات )

عضو جمله جام ة أم القرى ل لوم الشري ة

1427هـ 1433-هـ

عضو اجمللس ال لمي جبام ة أم القرى

1427هـ  4 (-سنوات )

املشرف على كرسي امللك عبداهلل بن

1433هـ -وحتى اآلن

عبدال زيز للقرآن الكري

اللجان
ال نوان

مدة اخلدمة

عضو اللجنة ال لمية بكلية الدعوة و أصول الدين

سنه

رئيس جلنة الرتقيات ال لمية بكلية الدعوة وأصول الدين

 6سنوات

رئيس جلنة سري االمتحانات بكلية الدعوة

 4سنوات

رئيس جلنة اختبار طالبات املاجستري و الدكتوراه

سنتان

عضو جلنة مراج ة مقررات الثقافة اإلس مية

سنة

عضو اللجنة ال لمية لندوة ال مل التطوعي جبام ة أم القرى

سنة

املشاركات التطوعية
ال نوان

تاري البداية

عضو جملس إدارة مج ية مراكز األحياء مبنطقة مكة املكرمة
أمني عام فرع مج ية مراكز األحياء مبكة املكرمة

حالياً
- 1424حتى اآلن

مدير مندوبية املنصور املت اونة

سابقاً

عضو جملس إدارة دور احلافظني  -مؤسسة األمري ثامر اخلريية

سابقاً

عضو جلنة دراسة مكافحة املخدرات بأمارة منطقة مكة

سنة

عضو اجمللس الفرعي جلم ية مراكز األحياء مبكة

 5سنوات

عضو مج ية هدية احلاج وامل تمر اخلريية

حاليا

عضو جملس إدارة مشروع ت ظي البلد احلرام

حاليا

عضو جملس إدارة مشروع (مكة ب جرمية)

حاليا

عضو جملس إدارة ميثاق الشراكة االجتماعية

حاليا

