د .علي بن عباس الحكمي
البيانات الشخصية:



تاريخ الميالد 6611 :هـ.

مكان الميالد  :بلدة مزهرة بمنطقة جيزان .

المؤهالت العلمية:




دكتوراه من جامعة أم القرى عام  6611في تخصص الفقه وأصوله.
ماجستير من جامعة أم القرى عام  6611في تخصص الفقه وأصوله.
بكالوريس في العلوم الشرعية من كلية الشريعة بالرياض عام 6611

الخبرات العملية:




عين معيدا فمحاض اًر فأستاذاً مساعداً ثم مشاركاً فاستاذابكلية الشريعة بجامعة أم القرى.

أستاذ زائر بجامعة الملك محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب لفصل دراسي عام 6141
عمل نائبا لرئيس مركز البحث العلمي بكلية الشريعة بجامعة أم القرى عام 6144ثم وكيال

للكلية عام ( ,)6141-6146ثم عميدا للكلية من ( )6141-6141ثم رئيساً للدراسات العليا
الشرعية من ()6161-6141



أستاذ الفقه وأصوله بالدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة-جامعة أم القرى-متعاون.

عضوية اللجان والجمعيات والمجالس:



عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية.
عضو المجمع الفقهي برابطة العالم االسالمي.



عضو هيئة تحرير مجلة المجمع الفقهي بالرابطة.



مدرس بالمسجد الحرام.



مستشار اللجنة التنفيذية للعفو واصالح ذلت البين بمكة المكرمة .



عضو الجمعية الخيرية بأحد المسارحة في جيزان .



عضو شرف نادي مزهرة االجتماعي .

المؤتمرات والندوات :

شارك في عدد من المؤتمرات والندوات والدورات العلمية والدعوية ,ومنها:

 شارك في الملتقى خادم الحرمين الشريفين عن األقليات اإلسالمية المقام في ادنبره في اسكتلندا
بالمملكة المتحدة -انجلت ار.

 مؤتمر عن الوقف اإلسالمي نظمته و ازرة الشؤون اإلسالمية بالرياض ,وشارك فيه ببحث
عنوانه(أحكام شروط القوانين)

 ندوة عن "األنظمة العدلية بالمملكة" وقدم فيها بحثا بعنوان المقاصد الشرعية لألنظمة العدلية
بالمملكة)


الحملة الوطنية لمكافحة اإلرهاب ,شارك فيها من خالل ندوتين في منطقة جيزان قدم فيها

بحثين بعنوان( المعتقدات الفاسدة ودورها قي نشوء التطرف)والثاني بعنوان (العهود والمواثيق
ودورهما في حفظ الدماء واألموال واألعراض)

المؤلفات والبحوث العلمية:

له عدد من الكتب المؤلفة والمحققة والبحوث العلمية ,منها:


االجتهاد في الشريعة اإلسالمية ,رسالة ماجستير.



تخصيص العام وأثره في األحكام الشرعية,رسالة دكتوراه.



دالالت النهي عند األصوليين بحث منشور بمجلة جامعة أم القرى العدد التاسع.



التعليل بالحكمة عند علماء األصول ,بحث منشور بمجلة جمعة أم القرى.



أصول الفتوى و تطبيق األحكام الشرعية في ديار غير المسلمين كتاب منشور عام 6114



األزمنة المفضلة في اإلسالم كتاب منشور عام 6161



قواعد األصول ومقاعد الفصول لصفي الدين البغدادي " تحقيق" منشور عن طريق معهد



قواطع األدلة في أصول الفقه ألبن السمعاني "تحقيق باالشتراك مع الدكتور عبد اهلل بن حافظ



مطبوع ومنشور عام 6161



له نشاط أعالمي في اإلذاعة والتلفزيون ومن ذلك برنامج إذاعي بعنوان مسؤولية المسلم قدم

البحوث العلمية.
الحكمي"

على فترتين إذاعيتين.

المجال البحثي:

بحوث ودراسات فقهية.

