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   المؤهالت العلمية 

  شــدا ا الــ اهوفا  فــا الوــعاف  واوعــمم الــ ولا مــل نام ــ  نيــوا ملحيــو   الو حــا  المهعــ ا
 .م1597هـ الموافق 1047األمفحاح   عام 

  المانســهحف فــا الوــعاف  واوعــمم مــل نام ــ  ووامهومــا  الو حــا  المهعــ ا األمفحاحــ  شــدا ا
 م 1594هـ الموافق 1044عام 

    شــدا ا ال اــالوفحو  فــا العرــ  ال ف حــ  وج ا دــا مــل نام ــ  اومــام معمــ   ــل ســ و  اوســممح
 . م1539هـ الموافق 1759 الفحاض  عام 

 :الخبرات العملية

   ثــم وســهاا مشــافس وفئــح  مســم اوعــمم  نام ــ  اومــام معمــ   ــل ســ و  عمــك اتســهاا مســاع
 (م1554-1597)هـ 1044هـ وعهى عام 1040اوسممح   الفحاض ميا عام 

   م(1554)هـ 1014ثم فئح  هعفحف ماعف سي  ( ال عوا)عمك يائ ًا لفئح  هعفحف منع . 

    الشـفا  السـ و ح  لح عـا  ال ولحـ  األسـ وعح  الوـا فا عـل ( المسعمول)فو  هعفحف وعحف
 (.م1559ـ 1551) هـ 1019ـ 1011واليشف فا الفهفا مل 

    الحومحــ  الوــا فا  العرــ  اوينعح حــ  عــل الشــفا  الســ و ح  ( عــفا يحــو )فو  هعفحــف وــعحف
 (. م1559ـ 1550) هـ 1019ـ 1010لح عا  واليشف فا الفهفا 

    (.م4444ـ  1559) هـ 1044ـ 1019الفضائح  فا الفهفا مل ( امفو)وس  وو اف مياا 

  ( الم حيــــ )اوســــمما الوــــا ف عــــل نفحــــ ا ( الفســــال )وّســــ  ووشــــفف ععــــى هعفحــــف مععــــق
 .م4444هـ ـ 1044الس و ح  عام 

   عمــك امـــ حف عـــام لععـــمم وال ممـــا  ال امــ  والمـــمهمفا   فا طـــ  ال ـــالم اوســـمما وفئـــح
 . م4444ـ  4441هـ  ـ 1041 ـ1044فا الفهفا مل ( ال الم اوسمما)هعفحف وعحف  

    ــ 4444) هــ 1044ــ 1041الحومحـ  السـ و ح  فـا الفهـفا مـل ( الـ م )فو  هعفحف وـعحف
  (.م4447

 ــ 4444)هـــ 1040فــا عــام   عمــك اواحــك عمحــ  الشــمول األاا حمحــ   م دــ  م افا األعمــاك ـ
 (م4447

 فا  اوعممح  فا الفهـفا فو  منع  او افا والم حف الهيفحا  ل اف معمم لع فاسا  وا سهشا
  .(  م4440-4444)هـ 1049  -1047مل 

 



 : عضوية الهيئات واللجان

 عضو النم ح  ال ف ح  اوعممح     ا. 

 عضو العني  الهتسحسح  لعدحئ  اوسممح  ال المح  لعه عحم  فا ط  ال الم اوسمما . 

   عضو منع  م افا اليا   ال عما الس و .  

  عضو منع  اله عحم  ميطق  ما  المافم. 

  عضو لني  المشوفا الثقافح   مدفنال النيا فح. 

 عضو منع  م افا الدحئ  اوسممح  ال المح  لععمم . 

 :البحوث والدراسات والمؤلفات 

  اها ال  ح  مل المقا   فا مخهعف الوعف الس و ح  وال ف ح. 

 معطــــا  اوااعحــــ  والقيــــوا  الفضــــائح  ال ف حــــ  ظدــــف فــــا ال  حــــ  مــــل ال ــــفام  العوافحــــ   ال
  .واألني ح  

  وشفف ععى ع   مل فسائك المانسهحف وال اهوفا  فا الوعاف  واوعمم ويامش ال  ح  ميدا
 . فا النام ا  الس و ح 

  عاـــــــم عشـــــــفا  ال عـــــــو  المهخووـــــــ  فـــــــا اوعـــــــمم واعهمـــــــ  عـــــــ  ًا مـــــــل الهفمحـــــــا   

ا  ال عمح  واوسممح  فا واثف مـل عشـفحل  ولـ  شافس فا ال  ح  مل الممهمفا  والي و 
 . فا ال الم

  وال امـــ  والهـــا هياولـــ  مضـــاحا اوعـــمم  ولقـــى مئـــا  المعاضـــفا  المهخووـــ  وال امـــ
 . وشمول ال الم اوسمما وهمومه

 : المؤلفات

  فمى ععى طفحق ال عوا. 

 الووفا اليمطح  لععمم وال فا فا مفجا اوعمم الرف ا. 

  ممح  فاسا  مع. 

 اوعمم والهرفحا الثقافا. 

   (.مشاه ا  وشدا ا  وعفح )المسعمول فا ا هعا  السوفحها 

  المسعمول فا جسحا الوسطا وال وف اوسمما المطعوا. 

 ه احش وم هوا م؟.. ومفحاا واوسمم. 

  م فيا ول ياول مسممححل. 

  اوعمم ومضاحا الوامع اوسمما. 

  دماالثقاف  واوعمم وما  حي . 



  هفاسهال المسعم  ووهعدا الميسحول. 

  يظفحا  معممح  فا القيوا  الفضائح. 

  ومفا  لعمفان   وفمى لعمسهق ك.. الوعوا اوسممح  

 مــل فــوفا ) واهــاا هعــ  الط ــع   يــوال   مضــاف  ملــى   ــض الــ وفحا  والاهــا الوــرحفا
 (الوعوا ملى فش  الوسطح 

 :مرضه ووفاته

هـ ، وظك عهى جخف ويفا  عحاهه حماف  عمعه   وا ونع   1040ل ام ووحا   اء السفطال فا ا
 الفغم مل مسوا ال مج الاحماو ، عهى عاي  لعظ  الفعحك فتسعم فقح   وو ف مك ول هن  له مثحًم 

هـ ووف  نثمايه الثفى 17/4/1049اوعمم اوسمما األوك فوعه ملى ف ه عوف حوم الس   الموافق 
وغاا وه  الهنف   .... ا  المافم  اما وووى  الس فا جخف لعظا  عحاهه فنف حوم األع  فا م

 .الفائ ا

 


