د .حمد بن عبد اهلل بن ناصر الماجد
البيانات الشخصية:

تاريخ ومكان الميالد  :في 2331/3 /21هـ الرياض .



 الحالة االجتماعية  :متزوج و له ثالث بنات و أربع بنين

 العنوان  :ص.ب 44 .الرياض  22311المملكة العربية السعودية.
فاكس4662554 :



البريد االلكتروني



hamajed@hotmail.com :

المؤهالت العلمية:


الدكتوراه من جامعة  HULLفي المملكة المتحـد فـي مجـال التربيـة منـاهر و لـرر التـدري



الماجســتير فــي التربيــة – اإلدار التربويــة – جامعــة كاليرورنيــا الحكوميــة – مدينــة فرزنــو فــي

– شعبان 2423هـ.

أميركا ربيع الثاني – 2443هـ.


البكالوريو

من كليـة أوـول الـدين – جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية فـي الريـاض

2441هـ.



يجيد اإلنجليزية تحدثاً و كتابة.

حول على دور مكثرة في الحاسب اآللي في لندن.

الخبرات العملية:


عين معيداً في قسم التربية بكلية العلوم االجتماعية قسم التربية – عام 2441هـ.



عــين محاً ـ اًر بتســم التربيــة و عمــل بالتســم مــد ســنتين بعــد حوــوله علــى الماجســتير مــن



عــين مســاعداً لمــدير عــام المركــز اإلســالمي بلنــدن فــي عــام 2441هـ ـ بعــد وــدور الموافتــة



عــين ناابـاً لمــدير عــام المركــز فــي عــام 2426ه ـ مــن قبــل مجلـ

أمنــاإل المركــز اإلســالمي و



عين أستاذاً مساعداً بتسم التربية بجامعة اإلمام في عام 2421هـ.

الواليات المتحد في عام 2441هـ.

السامية على ترشيحه لهذا المنوب.

المكون من سرراإل الدول اإلسالمية في لندن.



عين مدي اًر عاماً للمركز اإلسالمي بلندن بعد أن ودر التوجيه السامي بالموافتة على ترشيحه

في عام 2423هـ و وادر مجل

أمناإل المركز على هذا الترشيح في نر

مهمته هذه حتى شعبان عام 2412هـ.


العـام و لـل فـي

يعمل اآلن أستاذاً مساعداً في قسم التربية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام.

عضوية المجالس واللجان والجمعيات:


راي

مجل



راي



نااب راي



ت أر



راي



مجل

أمناإل المدار اإلسالمية في مدينة مانشستر

أمناإل المركز اإلسالمي بمدينة اكستر.
مجل

أمناإل المركز اإلسالمي في مانشستر (تحت التأسي )

تحرير مجلة ( )ISLAMIC QUARTERLYإسالمية فولية لندنية.
مجل

نااب راي

أمناإل بيت المدينة لرعاية التور في مدينة لندن.

مجل

أمناإل المدار اإلسالمية في مدينة لستر.

أمناإل مدرسة الهجر في برمنجهام.



عًو مجل



عًو سابر في مجل

أمناإل أكاديمية الملك فهد بلندن.



عًو مجل

أمناإل المركز اإلسالمي بمدينة أدنبر .



عًو مجل

أمناإل مسجد األزهر بمدينة ساوث شيلدز.



عًو مجل

أمناإل مؤسسة والح الدين الخيرية في لندن.



عًو مجل

أمناإل المركز اإلسالمي بمدينة مدلزبر .



عًو مجل

أمناإل مركز النور بمدينة كاردف.



عًو مجل

أمناإل وقف التراث اإلسالمي التابع للـ ( )MBCفي لندن.

المحاضرات والندوات والمؤتمرات:


حًر عدداً من المؤتمرات و الندوات في كل من السعودية و بريلانيـا و الواليـات المتحـد و



ألتى عدداً من المحاًرات في عدد من المناسبات داخل و خارج بريلانيا.



مؤتمر المسلمون و الغرب في عام 2424هـ في لندن.

روسيا و ألمانيا و الب ارزيل و فرنسا و هولندا و غيرها.

وشارك في اإلعداد و التحضير للمناشط اآلتية:


مؤتمر التًامن مع البوسنة عام 2426هـ في لندن.



ندو األقليات اإلسالمية عام 2426هـ في لندن.



افتتاح مركز خادم الحرمين الشريرين اإلسالمي و الملتتى الثتافي بمدينة أدنبر .



افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريرين و المركز اإلسالمي و الملتتى الثتافي في جبل لارر.



ندو العالقات السعودية اليابانية التي عتدت في لوكيو في ورر لعام 2411هـ.



تأس ــي

الم ــدار اإلس ــالمية ف ــي مدين ــة مانشس ــتر و الت ــي حو ــلت ه ــذا الع ــام عل ــى المرتب ــة

السادسة في التحويل العلمي في منلتة مانشستر ،و المرتبة األولى من بـين سـبعين مدرسـة

إسالمية في بريلانيا.



تأسي

مدرسة إسالمية في لستر.

إنشــاإل مســجد فرزنــو بواليــة كاليرورنيــا بالواليــات المتحــد عنــدما كــان مبتعث ـاً ،كمــا شــارك فــي

إدارته و إمامته و خلابة الجمعة فيه.

البحوث والدراسات والمقاالت:



له عمود أسبوعي في وحيرة (الشرر األوسل).

لــه عمــود وــحري فــي مجلــة ( الثتافيــة) التــي توــدرها الملحتيــة الثتافيــة فــي لنــدن كمــا حــرر
ع ــدداً م ــن المت ــاالت و ش ــارك ف ــي بع ــض التحتيت ــات الو ــحرية المتخوو ــة ف ــي ع ــدد م ــن

الوحف و المجالت ،و شارك في عدد من الندوات المتلرز و المذاعة.


قدم عدداً من الحلتات المذاعة في الـ  MBC. FMتحت عنوان مشكالت إسالمية معاور .



شــارك بالتعــاون مــع مكتــب وــاحب الســمو الملكــي األميــر عبــد العزيــز بــن فهــد فــي تنلــيم



ســاعد فــي وًــع األس ـ

اإلداريــة و الدعويــة لمركــز (مــاف فيــر) اإلســالمي الجديــد فــي قلــب



قــدم عــدداً مــن االستشــارات فــي تتيــيم الم اركــز و الجمعيــات اإلســالمية إلــى عــدد مــن الهياــات

رحالت الحر للبريلانيين الذين من اهلل عليهم باإلسالم.

لندن.

الرسمية و الشعبية داخل المملكة و خارجها ،و كان له تعاون وثير مـع سـرار خـادم الحـرمين

الشريرين في هذا المًمار.

المجال البحثي:


دراسات تربوية واسالمية.

