السيرة الذاتية:
االسم  :محمد بن بندر بن عبدهللا الرقاص
الجنسية  :سعودي
العمل  :أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية  ،كلية التربية  ،جامعة حائل .
الهاتف 0505182869 :
البريد االلكتروني malragas@gmail.com :

المؤهالت العلمية :
-1الجامعية (الليساينس) من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – كلية أصول الدين –قسم السنة
وعلومها سنة 1417هـ .
 -2العالمية ( الماجستير ) من جامعة الملك سعود -كلية التربية – قسم الدراسات اإلسالمية تخصص التفسير
والحديث  ،وعنوان األطروحة " الجزء من حديث الحسين بن يحيى القطان دراسة وتحقيقا ً " سنة 1428هـ.
 -3العالمية العالية ( الدكتوراه ) من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – كلية أصول الدين – قسم
السنة وعلومها  ،وعنوان األطروحة " األحاديث التي ذكر ابن منده فيها اختالفا ً" سنة  1435/1434هـ .
وحصلت على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى .

الخبرات المهنية :
-1أستاذ مساعد في قسم الثقافة اإلسالمية بجامعة حائل منذ سنة  1435هـ .
 -2محاضر في القسم نفسه منذ عام  1429وحتى عام 1434هـ .
 -3مدرس في وزارة الحرس الوطني منذ عان  1418وحتى عام  1428هـ .
4-رئيس مكتب تمكين الرواد لالستشارات والدراسات والخدمات التعليمية (.)1438

المؤلفات والبحوث:
-1األحاديث التي ذكر ابن منده فيها اختالفا ً ( رسالة الدكتوراه ) .
-2تحقيق الجزء من حديث الحسين بن يحيى القطان ( رسالة الماجستير ) .
 -3أثر األمية في جرح الرواة وتعديلهم  ،بحث محكم منشور في مجلة جامعة األزهر  ،كلية الدراسات
اإلسالمية للبنات باإلسكندرية  ،العدد الثاني والثالثين عام 2016مـ .
4الحديث المضطرب عند أبي حاتم الرازي  ،بحث محكم منشور في مجلة الدراسات العربية بكلية دار العلومبجامعة المنيا  ،العدد الخامس والثالثين ( يناير ) .2017
5أقوال ابن أبي عاصم في الجرح والتعديل  ،بحث محكم تم قبوله للنشر في ( يناير  )2020من مجلةبحوث كلية اآلداب  -جامعة المنوفية العدد ( )120والتي تحمل الرقم الدولي للدوريات( .)2090 _2956

الدورات:
-1دورة في إدارة الجودة الشاملة في جامعة حائل 1436هـ .
 -2دورة في تنظيم المؤتمرات العلمية في جامعة حائل 1436هـ.
 -3دورة في إدارة الفرق البحثية في جامعة حائل 1436هـ .

