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 اذلاتيةالسرية 
 

 عبد الرمحن بن عبد هللا بن محمد اخلليفي.ادلكتور: فضيةل 

  (العلمية وادلورات املؤهالت) 

بتقدير جيد جدًا من لكية ادلعوة وأ صول ادلين يف ادلعوة والثقافة الإسالمية حاصل عىل درجة الباكلوريوس  -

 هـ .1416جبامعة أ م القرى مبكة املكرمة عام 

اجس تري بتقدير تمتا  يف العدا ة انجاايية صخص  شيري  جاا ي اإسال ي من جامعة ياي  حاصل عىل درجة امل -

رشاف  هـ ، وعاوان ال طروحة ) امحلاية العقابية للعقارات يف الفقه والاظام (1420العربية للعلوم ال ماية عام  بإ

 . مية جبامعة أ م القرى سابقاً فضيةل ادلكتور سلامين بن وايل التوجيري معيد لكية اليريعة وادلراسات الإسال

حاصل عىل درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم ال ماية صخص  شيري  جاا ي اإسال ي من جامعة ياي  العربية للعلوم   -

رشاف  هـ ، وعاوان ال طروحة ) جرمية التشهري وعقوبهتا ، دراسة تأ صيلية مقارنة تطبيقية (1429ال ماية عام  بإ

مام محمد بن سعود بلرايض فضيةل ادلكتور  يد بن ع   . بدالكرمي الزيد معيد املعهد العايل للقضاء جبامعة الإ

ىل الايب صىل هللا عليه وسمل برواية حف  عن عامص الكويف بقرص املد  - جا ة بس اد متصل اإ حاصل عىل اإ

 املافصل من طريق طيبة النير يف القراءات العير لبن انجو ي رمحه هللا .

جا ة بس ا - ىل الايب صىل هللا عليه وسمل برواية حف  عن عامص بتوسط املافصل من حاصل عىل اإ د متصل اإ

 طريق الشاطبية .

مارة ماطقة مكة املكرمة .مركز التدريب  من ICDLالرخصة ادلولية لقيادة احلاسب الآيل  حاصل عىل -  بإ

مركز املعلومات  من SPSSيف بريامج أ ساس يات اس تخدام حزمة الربامج الإحصايية   تدريبية حاصل عىل دورة -

 جبامعة ياي  العربية للعلوم ال ماية .واحلاسب الآيل 

دارة العامة جبدة . الإحصا ي من SPSSيف بريامج مقدمة يف بريامج  تدريبية حاصل عىل دورة -  معهد الإ

دارة العامة جبدة . -  حاصل عىل دورة تدريبية يف بريامج الارتباط بني املتغريات من معهد الإ

عداد ا تدريبية دورةحاصل عىل  - دارة العامة بلرايض . دلراسات والاستشارات القانونية منيف بريامج اإ  معهد الإ

دارة العامة جبدة . تدريبية يف بريامج املتابعة الإدارية من حاصل عىل دورة -  معهد الإ

دارة العامة بدلمام .  -  حاصل عىل دورة تدريبية يف بريامج املتابعة الإدارية من معهد الإ

دارة العامة جبدة .  ل الإجرايية يف ؤؤون املوففني منيف بريامج ال عام تدريبية حاصل عىل دورة -  معهد الإ

جراء تدريبية حاصل عىل دورة -  معهد الإدارة العامة بلرايض . ات الرتاف  أ مام ديوان املظامل منيف بريامج اإ

دارة بلرايض .حاصل عىل دورة تدريبية يف بريامج املرافعات أ مام انجهات الير  -  عية من معهد الإ

بدا  يف كتابة التقارير منيف بريا تدريبية حاصل عىل دورة - مارة ماطقة مكة املكرمة . مج الإ  مركز التدريب بإ

 ساعة بتقدير تمتا  .60يف اللغة الإجنلزيية ملدة  تدريبية حاصل عىل دورة -

مارة يف  ةتدريبي حاصل عىل دورة -  ماطقة مكة املكرمة .نظام املرافعات اليرعية بإ

لقاء و التأ ث تدريبية حاصل عىل دورة - ري عىل الآخرين ، من مركز اخلطوات اذلكية للتدريب مبكة املكرمة يف فن الإ

جاميل   ساعة تدريبية حتت اإرشاف املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين .20بإ
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من  هللا بن خاني عضو هيئة كبار العلامءملعايل الش يخ/ عبد حاصل عىل دورة تدريبية يف فن توصي  ال قضية -

 مركز عدل للتدريب بلرايض حتت اإرشاف املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين .

لقاء بلرايض حتت اإرشاف املؤسسة العامة للتدريب  - لقاء من مركز الإ حاصل عىل دورة تدريبية يف همارات الإ

 التقين واملهين .

مارات العربية حاصل عىل دورة تدريبية يف املع - عداد وصياغة وتقدمي املذكرات القانونية بديب ـ الإ ايري احلديثة يف اإ

 م . 2014املتحدة 

دارة  - داري مبعهد الإ   هـ . 1435العامة بلرايض حضور حلقة تدريبية تطبيقية يف جمال تمنية همارات التطوير الإ

مارة ماطقة مكة املكرمة وجامعة أ م حاصل عىل العديد من ادلرو  التذاكرية وؤهادات الشكر والتقدي - ر من اإ

 القرى وامجلعيات اخلريية ومراكز ادلعوة مباطقة مكة املكرمة . 

بدا  ال صيل للتدريب والتطوير مبكة املكرمة حتت اإرشاف املؤسسة العامة للتدريب  - مدرب معمتد من مركز اإ

 التقين واملهين .

 جبامعة املكل سعود بلرايض . اململكة العربية السعوديةحضور مؤمتر التطبيقات املعارصة للحس بة يف  -

 حضور فعاليات املؤمتر العاملي للتجارب الرايدة يف جمالت العمل اخلريي والإنساين جبامعة أ م القرى . -

 حضور مؤمتر فقه املوا يات ودوره يف احلياة املعارصة بلكية اليريعة وادلراسات الإسالمية جبامعة أ م القرى . -

 مؤمتر الس اة الابوية ادلويل جبامعة مالاي بلعامصة املالزيية كوالاملبور . حضور  -

حضور ادلروس العلمية لكبار العلامء ) سامحة الش يخ عبدالعزيز ابن ب  رمحه هللا والش يخ محمد العثميني رمحه هللا  -

 والش يخ صاحل الفو ان وغريمه من كبار العلامء ( .

 

 (الوفيفية وال نشطة اخلربات)
 بملعهد العايل لل مر بملعروف والهنيي عن املاكر جبامعة أ م القرى . املساعد اس تاذ الس ياسة اليرعية وال نظمة -

دارة القانونية واملستشارين جبامعة أ م القرى .  -  مستشار قانوين بلإ

 رييس قسم ال نظمة بلكية ادلراسات القضايية وال نظمة جبامعة أ م القرى . -

 سات القضايية وال نظمة .عضو جملس لكية ادلرا -

 رييس نجاة سري الاختبارات بقسم ال نظمة بلكية ادلراسات القضايية وال نظمة جبامعة أ م القرى . -

بقسم ال نظمة بلكية ادلراسات  تقدمني دلراسة املاجس تري وادلبلوم العايل للمحاماة رييس نجاة اختبارات امل  -

 القضايية وال نظمة جبامعة أ م القرى .

 رييس قسم احلس بة بملعهد العايل لل مر بملعروف والهنيي عن املاكر جبامعة أ م القرى .مساعد  -

مارة ماطقة مكة املكرمة.  -  مدير عام الإدارة العامة للمتابعة امللك  بإ

مارة ماطقة مكة املكرمة . -  رييس اللجاة املركزية للطب الشعيب والعالج بلرقية اليرعية بإ

مارة ماطقة -  مكة املكرمة . مستشار رشعي بإ

   املدير التافيذي ملركز يح العزيزية التاب  مجلعية مراكز ال حياء مبكة املكرمة . -

مارة ماطقة مكة املكرمة . املركزية نجاة مراقبة املساجد التابعة لسكراترية نجاة  احلجرييس  -  بإ
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ن الإسالمية وال وقاف وادلعوة عضو اللجاة اليرعية لتقيمي ال مئة واخلطباء واملؤذنني التابعة لو ارة الشؤو -

 .والإرؤاد

مام وخطيب جبام  الش يخ عبدهللا اخلليفي رمحه هللا مبكة املكرمة . -  اإ

آن الكرمي جبام  الش يخ عبدهللا اخلليفي رمحه هللا مبكة املكرمة . -  امليرف العام عىل حلقات حتفيظ القرأ

عن املاكرالتابعة للرياسة العامة لشؤون املسجد  هيئة مؤقت بلإدارة العامة لهيئة ال مر بملعروف والهنييعضو  -

 احلرام واملسجد الابوي .

عضو ادلعوة والإرؤاد بل مانة العامة للتوعية الإسالمية يف احلج والعمرة والزايرة بفر  و ارة الشؤون الإسالمية  -

 وال وقاف وادلعوة والإرؤاد مبكة املكرمة .

رؤاد جحا - حتت اإرشاف و ارة الشؤون الإسالمية  احلرام خالل مومس احلج ج بيت هللااملشاركة يف توجيه واإ

 وال وقاف وادلعوة والإرؤاد .

 املشاركة يف العديد من املااؤط التوعوية وادلعوية مبكة املكرمة . -

 املشاركة بعدد من املقالت والتحقيقات الصحفية يف بعض الصح  واجملالت .   -

مارة ماطقة مكة املكرمة - مارة يف عدد من  والرتاف من اللجان أ مام انجهات احلكومية ال خرى يف عديد  متثيل اإ عن الإ

داريةالقضااي أ مام احملامك   . مكة املكرمة اطقةمب  اليرعية الإ

مارة ماطقة و واحلقوقية  ال ماية القيام بلتحقيقات انجاايية والإدارية ودراسة القضااي - صالح ذات البني بإ ال رسية واإ

 قارير مفصةل عهنا . مكة املكرمة وكتابة ت

مارة ماطقة مكة املكرمة . -  عضو اللجاة العلمية لتقيمي ال حباث العلمية بإ

مارة ماطقة مكة املكرمة . -  عضو اللجاة امليدانية لتقيمي أ داء رؤساء املراكز التابعة حملافظات اإ

 

 (لبحوث وادلراساتا)
 لسعودي ( .بعاوان ) جرمية السحر يف الفقه الإسال ي والاظام ا حممك حبث -

 هـ . 1432كتاب جرمية التشهري وعقوبهتا ، من اإصدار ونير مكتبة الرؤد بململكة عام  طباعة -

 بعاوان ) أ ثر حفظ الرضورايت امخلس يف تعزيز ال من الوطين (. حممك حبث -

 بعاوان ) مصادر فقه الصحابة والتابعني ( . حممك حبث -

 . حبث بعاوان ) الإبحة يف اليريعة الإسالمية ( -

عالن العاملي حلقوق الإنسان ( -  .حبث بعاوان ) القمية القانونية لالإ

قامة عقوبةحبث ب  -  القصاص يف حامية حقوق الإنسان (. عاوان ) أ ثر اإ

 


