بسم هللا الرمحن الرحيم
السرية الذاتية للدكتور :حممد بن عبد هللا بن راشد آل معدي.
❖.العمل :عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض
❖الرتبة العلمية ،والتخصص الدقيق :أستاذ مساعد -السنة وعلومها
❖املسرية العملية واإلدارية:
▪ خترجت يف كلية أصول الدين بقسم السنة وعلومها عام  1417ه بتقدير ممتاز.
▪ حصلت على درجة املاجستري بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل عام  1425ه.
▪ حصلت على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل عام  1430ه.
▪ عُيّنت على رتبة أستاذ مساعد عام  1430ه.
اللجان واملشاركات العملية والعلمية :
▪ عضو يف وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي بكلية أصول الدين ،وممثل لقسم السنة يف عام  1429ه.
▪ أمني اللجنة العليا للربامج العلمية واملناشط الثقافية ابجلامعة ملدة عامني جامعيني1431/1429 ،ه
▪ عضو اللجنة الفرعية للنوادي العلمية ابجلامعة للعام اجلامعي 1430/1429ه.
▪ أمني ملتقى الطالب الفائقني علمياً بكلية أصول الدين من العام اجلامعي 1431/1430ه.
▪ رئيس وحدة اجلودة بقسم السنة وعلومها للعام اجلامعي 1441ه.
▪ اإلشراف واملناقشة لعدد من رسائل املاجستري ابجلامعة.
❖ األحباث العلمية :
▪ "األحاديث واآلاثر ال اوردة يفكتاب الطبقات الكربى من أول ترمجة رحيانة بنت زيد إىل آخر ترمجة أم خالد بنت سعيد –خترجيًا ودراسًة-"-رسالة دكتوراه.
▪ األحاديث الواردة يفكتاب اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة ،للزركشي -خترجياً ودراسة - "-رسالة ماجستري-.
▪ فقه األولوايت يف السرية النبوية –عرض ودراسة -حبث منشور ضمن أحباث مؤمتر فقه األولوايت جبامعة القرويني ابملغرب 1435هـ.
▪ علوم احلديث :النشأة والتطور ،حبث منشور ضمن أحباث مؤمتر طريق تدريس األداين جبامعة سانديقو أبمريكا عام 1435ه.
▪ حديث النسالن-رواية ودراية -حبث حمكم يف جملة جامعة سطام للعلوم الشرعية.-
▪ أوقاف النيب - دراسة حديثية موضوعية -حمكم ومنشور يف جملة جامعة أسيوط للدراسات اإلسالمية.
▪ اإلشكال الوارد يف أحاديث ذم البنيان -دراسة نقدية -حتت التحكيم يف جملة العلوم الشرعية جبامعة اإلمام.
▪ الوجيز يف الشمائل النبوية ،كتاب مل ينشر بعد.
▪ ابن حبان ،ومنهجه يف كتابيه "الثقات" و"اجملروحني" ،حبث مل ينشر بعد.
▪ املصطلحات اخلاصة ببعض أئمة اجلرح والتعديل-عرض ودراسة -حبث مل ينشر بعد.
▪ طرق متييز الرواة ،ورفع االشتباه عنهم ،حبث مل ينشر بعد.
▪ تدوين السنة النبوية يف القرن األول والثاين اهلجري ،حبث مل ينشر بعد.
▪ املزاح يف ضوء السنة النبوية ،دراسة حديثية موضوعية -حبث مل ينشر بعد.
▪ أثر اإلشكال يف دراية احلديث ،حبث مل ينشر بعد.
▪ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف زكاة احللي ،رواية ودراية ،حبث مل ينشر بعد.
واحلمد هلل الذي بنعمه تتم الصاحلات ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.

