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المؤهالت العلمية

دكتوراة وماجستير ( أنظمة ) – شريعة – دبلوم عالي في الحسبة لمدة عامين .

التاريخ الوظيفي واألكاديمي

1438/5/8هـ

المنح والجوائز المحلية أو العالمية
األنشطة األخرى وعضوية اللجان

=
رئيس وحدة االختبارات في الكليةرئيس لجنة مراجعة اختبارات االنتساب في الكلية لعام 1438هـ
عضو مجلس قسم األنظمة
عضو لجنة النظر بمخالفات الطالب

رئيس لجنة تطوير النظام العام في القسم .
-

عضو متعاون في جمعية المستودع الخيري بمحافظة الحناكية (1422/1417ه ) .

-

عضو المجلس التأسيسي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحناكية في دورته االولى ( 1424ه) .

-

االشراف على دور تحفيظ القرآن الكريم النسائية بمحافظة الحناكية .

-

آمين مجلس إدارة فرع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحناكية خالل فترة العضوية .

-

رئيس الشئون التعليمية والمشرف على القسم النسائي لفرع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة الحناكية .

-

االشراف على المخيمات الدعوية التي اقامتها الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لمحافظة الحناكية .

-

عضو اللجنة االستشارية والشرعية بإدارة االوقاف والمساجد والدعوة واإلرشاد بمحافظة الحناكية (. ) 1438 -1426

-

رئيس لجنة متابعة الرقاة والطب الشعبي بمحافظة الحناكية .

-

عضو بدارة الملك عبدالعزيز التاريخية بالرياض (1426ه -حتى األن ).

-

عضو اللجنة التأسيسة للجمعية القانونية الخيرية ( ساعي ) – بالمدينة المنورة – وهي أول جمعية من نوعها في المملكة .

-

عضو مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الحناكية (1436ه -وحتى اآلن ) .

امام وخطيب جامع ( أ ) منذ عام (1416ه-
المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية

-

دورة في الحاسب األلي.

-

أساسيات التعامل مع الجرائم المعلوماتية .

-

تطوير االجراءات والنماذج اإلدارية .

-

فنون التعامل مع القضايا والتقنيات

-

دورة في التوعية والتوجيه .

-

دورة في مهارات رؤساء المراكز .

-

دورة مهارات المدير الناجح .

-

دورة مهارات التعامل مع االخرين .

-

دورة التميز اإلداري والميداني .

-

دورة في مهارات العمل الميداني .

التدريــس (المقررات)

-

دورة الملتقى التدريبي لقيادات العمل الميداني – بجامعة الطائف – كلية خدمة المجتمع .

-

برنامج تطوير االجراءات والنماذج االدارية -.معهد االدارة العامة .

-

برنامج مهارات اتخاذ القرار .

-

دورة مهارات التعامل مع وسائل االعالم – كرسي االمير نايف بن عبد العزيز – الجامعة اإلسالمية .

-

برنامج التخطيط التنفيذي – مكة المكرمة .

-

دورة مهارات الضبط الجنائي وفق االنظمة في المملكة العربية السعودية .

-

برنامج التخطيط التشغيلي .الطائف .

-

برنامج التخطيط التنفيذي – معهد اإلدارة العامة .

-

برنامج مكافحة اإلرهاب – االطار السياسي الدولي – بمعهد الدراسات الدبلوماسية – وزارة الخارجية – الرياض .

-

دورة في " اإلدارة اإلشرافية اإلبداعية والتفكير اإلستراتيجي" – امارة منطقة المدينة المنورة – الجامعة اإلسالمية .

نظام اإلجراءات الجزائية-القواعد العامة للنظام الجزائي-مدخل للقانون – القواعد والنظريات الفقهية – ثقافة اسالمية2

البحوث والمؤلف ــات
-

 -1بحث بعنوان  :احكام رمي الجمار .

-

 -2احكام مجلس القاضي وآدابه .

-

 -3مباحث االلفاظ من خالل صحيح االمام مسلم – دراسة تطبيقية .

-

 -4مرحلة المراهقة وأثرها على النشء – دراسة نظرية – وميدانية على طالب الصف االول الثانوي – مدارس مكة المكرمة .

-

-5جهود الحافظ بن رجب الحنبلي العلمية في الحسبة – دراسة وموازنة – من خالل كتابه جامع العلوم والحكم – وهي اطروحة
الدبلوم العالي في الحسبة .

-

 -6عالنية تنفيذ العقوبة وأثرها في الزجر والردع في التشريع االسالمي والنظام السعودي – دراسة مقارنة – وهي اطروحة

-

 -7نطاق الحماية الجنائية للمصالح المعنوية – دراسة تأصيلية مقارنة – وهي اطروحة الدكتوراة .

-

وهناك بحوث طور اإلنجاز .

الماجستير في االنظمة .

البريد االلكتروني الخاص بالجامعةssalharbi@na.edu.sa :

