د.راشد بن عبد العزيزالمبارك

البيانات الشخصية:

 مكان الميالد :األحساء

 تاريخ الميالد:عام . 5391

المؤهالت العلمية:

 دكتوراه في كيمياء الكم من جامعة جنوب ويلز بمدينة كاردف عام . 5391

 دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء الجزيئية من جامعة مانشستر في خريف عام م.
 درجة الجامعية في الفيزياء والكيمياء بتقدير جيد جداً من كلية العلوم بجامعة القاهرة في عام
. 5391

الخبرات العملية :





عمل أستاذاً لكيمياء الكم في كلية العلوم بجامعة الملك سعود حتى عام .5331

مدير المختبرات الكيماوية بو ازرة الزراعة .

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود .

عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الملك سعود .

عضوية اللجان والجمعيات:


عضو مجلس األمناء بمعهد تاريخ العلوم العربية بجامعة فرانكفورت .



رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بمدينة الرباط بالمغرب .



عضو المجلس األعلى لإلعالم بالمملكة .



عضو لجنة معادالت الشهادات العليا .



عضو مجلس اإلدارة بدارة الملك عبد العزيز .



رئيس لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان (سابقاً)

األبحاث العلمية :


له بجانب اختصاصه اهتمام شديد باللغة والفكر واألدب ظهر في كثير من المقاالت التي
نشرت في المجالت والصحف العربية داخل المملكة وخارجها وفي مجلة

 Reviewالتي كانت تصدر في لندن .



Islamic

يعقد ندوة علمية وفكرية وأدبية منذ ستة وعشرين عاماً هي ( ندوة األحد ) بمنزله كل أسبوع
يحضرها أعالم وراغبون في الثقافة من داخل المملكة وخارجها.



نشر أبحاثاً مبتكرة عن تأثر طاقة اإللكترون بتفاعل المجال الكهربي الناشئ من دورة اإللكترون
حول النواة والعزم المغناطيسي الناتج من حركة اإللكترون حول محوره ،نشرت هذه األبحاث

في المجالت العلمية الكبرى وهي :

 مجلة الجمعية الكيميائية األمريكية ( ) J.A.C.S مجلة physical Review -مجلة physical Ietters

المؤلفات :

له عدة مؤلفات في العلوم والفكر والسياسة واألدب وهي :


كتاب ( كيمياء الكم ) لطلبة الدراسات العليا والجامعية .



كتاب ( هذا الكون ماذا نعرف عنه ) للمتخصصين وغير المتخصصين .



كتاب ( قراءة في دفاتر مهجورة ) في الفكر والسياسة والتاريخ .




كتاب ( فلسفة الكراهية ) في بحث عالقة المسلمين بينهم ومع غيرهم .

كتاب ( التطرف خبز عالمي ) عرض موثق للتطرف الديني في الغرب والواليات المتحدة على

األخص .



كتاب ( شعر نزار بين احتباسين ) في النقد .



ديوانان من الشعر تحت عنوان ( رسالة إلى والدة ) .

المجال البحثي:


في العلوم والفكر والسياسة واألدب.

