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   سايم بن فراج بن عيد احلازيم. :الامس

 أ س تاذ. ختصص فقه. ادلرجة العلمية:

 

 :احلياة العلمية
مام مسمل مبكة املكرمة عام  -1  هـ.1399شهادة الابتدائية من مدرسة الإ

 هـ.1402سة الزاهر املتوسطة مبكة املكرمة عام شهادة املتوسطة من مدر  -2

 هـ.1405شهادة الثانوية من مدرسة الثانوية التجارية مبكة املكرمة عام  -3

 هـ.1414من جامعة أ م القرى , الإعداد الرتبويمع لكتاب والس نة شهادة الباكلوريوس يف ا -4

سالم  -5 هـ. عنوان الرساةل: أ حاكم 1423ية, بتقدير: ممتاز, من جامعة أ م القرى عام شهادة املاجس تري يف الرشيعة الإسالمية, ختصص دراسات اإ

قامة دراسة فقهية مقارنة, وطبعت بدار ابن اجلوزي.  ال ذان والنداء والإ

هـ. واكن 1428م شهادة ادلكتوراه يف الفقه الإساليم, بتقدير: ممتاز مع مرتبة الرشف ال وىل والتوصية بطباعة الرساةل, من جامعة أ م القرى عا -6

مام تقي ادلين عيل  ىل أ خر كتاب 756بن عبد الاكيف الس بيك الشافعي )ت اعنوان الرساةل: كتاب الابهتاج يف رشح املهناج لالإ هـ( من أ ول كتاب الهبة اإ

 اجلعاةل, دراسة وحتقيقًا.

 

 :احلياة العملية
داري ابلشؤون الص ـم -1 ىل  ـه29/12/1405من  ـدسة خـالل الفتـرةحية ابلعاصـمة املقـ وظف اإ عىل املرتبة اخلامسة مث  هـ28/8/1414اإ

 .السادسة

داـية بـ ربية الإسالم ـواد التـدرس ملـم -2 ىل  هـ30/4/1415ن ـوية مـرحةل الثانـاملـب ةـدسـاملق امصةـلمي ابلعـة والتعـرة الرتبياإ  .هـ26/12/1428اإ

 هـ.26/12/1428سالمية اجامعة أ م القرى من أ س تاذ مساعد بقسم القضاء بلكية الرشيعة وادلراسات الإ  -3

ىل  هـ.4/2/1432رئيس قسم ادلراسات القضائية بلكية ادلراسات القضائية وال نظمة اجامعة أ م القرى, من  -4  هـ.3/2/1434اإ

 هـ.1433/ 18/1الرتقية عىل رتبة أ س تاذ مشارك اعتبارا من  -5

ىل 8/4/1434اجامعة أ م القرى, من  نظمةرئيس قسم ال نظمة بلكية ادلراسات القضائية وال   -6  .هـ23/4/1435هـ اإ

 هـ.13/2/1437عضو اجمللس العلمي ممثال للكية ادلراسات القضائية وال نظمة اعتبارا من  -7

 هـ.1437/ 30/4الرتقية عىل رتبة أ س تاذ اعتبارا من  -8

 هـ.12/10/1437مي اعتبارا من وكيل لكية ادلراسات القضائية وال نظمة لدلراسات العليا والبحث العل -9

مام وخطيب جامع  -10  مبكة املكرمة. عقبة بن انفعاإ

سالمية يف احلج. -11  عضو التوعية الإ

 عضو اجمللس الاستشاري لفرع مؤسسة وادلة ال مري/اثمر بن عبد العزيز لتعلمي الكتاب والس نة. -12

 عضو دعوي مبكتب ادلعوة وتوعية اجلاليات بشامل مكة. -13

 عضو امجلعية العلمية السعودية للوقف, لكية ادلراسات القضائية وال نظمة اجامعة أ م القرى. -14

 عضو التوجيه والإرشاد ابملسجد احلرام. -15

 عضو حممك مبجةل العدل التابعة لوزارة العدل. -16

 .راكز ادلعوية واللقاءات الرتبويةاملشاركة يف بعض ادلورات العلمية وامل -17

 اجامعة أ م القرى. الإسالميةادلراسات الرشيعة و  رئيس وعضو لعدة جلان بلكية -18

 .بلكية ادلراسات القضائية وال نظمة اجامعة أ م القرىلعدة جلان  وعضو رئيس -19

 مناقشة عدد من الرسائل العلمية. -20

رشاف عىل عدد من الرسائل العلمية. -21  الإ

 حتكمي عدد من البحوث العلمية. -22



 

 

 :والندوات واملؤمترات دلورات التدريبيةا
 .ورة احملاس بة احلكومية يف الفروع, من معهد الإدارة العامة اجدةد -1

دارة العامة اجدةدورة احملاس بيني احلكوميني -2  ., من معهد الإ

 .هرأ ش , ملدة ثالثة حلاسب الآيل يف ال عامل املكتبية, من معهد جدة ادلويل للمكبيوتردورة اس تخدام ا -3

دارة الدورة الاختبار اجليد -4   .رتبية والتعلمي ابلعامصة املقدسة, من مركز التدريب الرتبوي ابإ

 دورة أ ضواء معلية عىل نظام املنافسات واملشرتايت احلكومية اجامعة أ م القرى. -5

  ال وقاف وادلعوة والإرشاد مبكة املكرمة.ندوة رساةل املسجد وأ ثرها يف تعزيز الوسطية يف اجملمتع, فرع وزارة الشؤون الإسالمية و  -6

 املشاركة يف مركز املكل عبد العزيز للحوار الوطين. )الإعالم السعودي(. -7

 اجامعة أ م القرى. فقه املوازانت ودوره يف احلياة املعارصةمؤمتر  -8

ساليم -9  اجامعة أ م القرى. ملتقى التحكمي ال ول يف العامل الإ

سالم رسا -10  ةل السالم بنيبال.مؤمتر الإ

 

 

 البحوث:
 .(85تويل املرأ ة وظيفة املأ ذون الرشعية, جمةل البحوث الفقهية املعارصة. العدد ) -1

 .(92) املوالاة يف أ عامل احلج, دراسة فقهية مقارنة, جمةل البحوث الإسالمية, العدد -2

 .(95سالمية, العدد )ترك ولة ال مر وال مئة الصالة عىل الفساق س ياسة, جمةل البحوث الإ  -3

قامة صالة امجلعة يف أ كرث من موضع ابلبدل, جمةل احلمكة. -4 ذن ويل ال مر يف اإ  اإ

 نة, جمةل البحوث الإسالمية.صالة الغائب عىل املوىت والشهداء, دراسة فقهية مقار  -5

 جمةل البحوث الإسالمية. سؤال الصدقة ودفعها داخل املسجد, دراسة فقهية مقارنة. -6

عطاؤه"اعدة: ق -7  , دراسة تأ صيلية تطبيقية. جمةل امجلعية الفقهية السعودية."ما حرم أ خذه حرم اإ

 تويل الفاسق للناكح, دراسة فقهية مقارنة. جمةل امجلعية الفقهية السعودية. -8

ذا تعارضت  "قاعدة -9 بيقية "أ دانهام حلامل  ابدتني املفس دفع أ عظمتُ و  ,أ دانهام بتفويت   املصلحتني ل أ عظمص  املصاحُل واملفاسد, حُت اإ , دراسٌة تأ صيلية تط 

عية.  ياسة الرش   القاهرة.جمةل ادلراسات الإسالمية والبحوث ال اكدميية. لكية دار العلوم. جامعة يف الس  

 جمةل العدل, وزارة العدل. أ ثر الفسق عىل القايض, دراسة فقهية مقارنة. -10

سالمية والبحوث ال اكدميية. لكية دار العلوم. جامعة لنفقة. التفريق بني الزوجني لإعسار الزوج اب -11  القاهرة.جمةل ادلراسات الإ

 خدمة الزوجة لزوهجا دراسة فقهية مقارنة. -12

 

 

 


