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بسم اهلل الرمحن الرحيم
السرية الذاتية
أ.د .خالد بن سعد ادلطريف

 البيانات الشخصية
االسم  :خالد بن سعد بن مشعل ادلطريف
الكلية  :كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
التخصص  :القرآن وعلومو
الدرجة العلمية  :أستاذ
العمل  :جامعة القصيم .

 الشهادات العلمية والرسائل
 بكالوريوس ختصص " أصول الدين " جامعة اإلمام التخصص الدقيق  :القرآن وعلومو رسالة ادلاجستري " أراء أيب سليمان الدمشقي يف التفسري مجعا ودراسة " رسالة الدكتوراه "ادلنظوم وادلنثور يف رلالس الصدور البن اجلوزي "دراسةوحتقيق.

 البحوث العلمية :
-

أثر ابن عباس يف نزول القرآن إىل بيت العزة ( منشور)
تسمية سورة القرآن بني التوقيف واالجتهاد ( منشور )
مشكل قراءة اجلر يف قولو تعاىل (وأرجلكم ) ( منشور )
منطلقات الطربي يف فهم النص القرآين ( منشور )
أثر اإلسرائيليات يف تفسري الصحايب ( منشور )
سلتصر الناسخ وادلنسوخ ذلبة اهلل البوصريي ( منشور)
أمساء سور الفاحتة مجع ودراسة ( منشور )
ادلرويات الواردة يف تعني آدم وحواء يف قولو تعاىل ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮊ رواية ودراية ( زلكم )

 ختم القرآن ُمدتو ووقتو ومستحباتو (منشور) مفهوم اجلماعة يف الكتاب والسنة ( منشور )1

 إثبات عبداهلل بن مسعود للمعوذتني  ،دراسة وحتليل دلوقف ابن مسعود منادلعوذتني ( منشور )

 اللجنة العلمية

 عضو اللجنة العلمية السعودية للقرآن وعلومو جبامعة القصيم. عضو اجلمعية العلمية للمصرفية اإلسالمية يف جامعة القصيم. ادلنسق العلمي للجان ادلناصحة مبنطقة القصيم من عام 0341ىـ إىل عام0341ىـ .
-

عضوية مركز األمري زلمد بن نايف للرعاية وادلناصحة من عام  0341وحىت
0341ىـ .
عضوية جلنة األمن الفكري ومعاجلة الغلو بوزارة الشؤون اإلسالمية
عضوية وحدة التوعية الفكرية جبامعة القصيم .
عضو اللجنة التحضرية دلشرو تطوير مناى الثقافة اإلسالمية جبامعة القصيم.
عضو جلنة الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
رئيس جلنة الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ".
اللجنة العلمية دلؤدتر النص الشرعي القضايا وادلنه جبامعة القصيم .
رئيس اللجنة العلمية دلؤدتر الصحوة دراسات يف ادلفهوم واإلشكاالت.

-

عضو رللس الكلية
عضو رللس اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب جبامعة القصيم
عضو رللس قسم القرآن وعلومو
عضو ىيئة رللة تبيان يف درواهتا احلالية 0331ىـ

-

 المجالس العلمية

 الجوائز محلية :

 جائز األمري صيتة بنت عبد العزيز للتميز يف العمل االجتماعي لعام 0341ىـوىي جائزة صادرة بنظام األمر السامي ( /011أ )

 الدورات التدريبية
-

" نوات التعلم وجودة التدريس اجلامعي "
"مهارات التعلم النشط والتدريب الفعال " إعداد ادلدربني " ( 41ساعة )
( 41ساعة )
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-

-

" استخدام التقنية احلديثية يف خدمة الفقو "
" استخدام التقنية احلديثية يف خدمة احلديث الشريف " ( 01ساعات )
"علم االستنباط والتدبر بني التأصيل والتطبيق " جامعة ماليا مباليزيا (41ساعة)
" ادلنهجية ادلقًتحة لتدريس التفسري " ( 01ساعات )
" استخدام التقنية يف خدمة العلوم الشرعية " ( 01ساعات )
( 01ساعات )

 التدريب الدولي والمحلي( مدرب )
 " مهارات التفسري التحليل " مؤسسة ابن عثيمني ( 01ساعات ) " اإلمامة واجلماعة وأثرىا يف حفظ الضروريات اخلمس " كلية اجملتمع بربيدة(01ساعات ) .
 تطوير مهارات تعليم القرآن الكرمي دلدرسي حتفيظ القرآن بدولة كرواتيا (01ساعات ) .
 ادلهارات األساسية حملكمي ادلسابقات القرآنية (  01ساعات ) اإلشراف على الرسائل " جامعة القصيم " ومنها :
-

منه الشيخ عبد الرمحن السعدي يف ادلناسبات بني اآليات والسور
(ماجستري).
تعقبات الشيخ الشنقيطي على ادلفسرين مجع ودراسة ( ماجستري ) .
التفسري بادلثال عند ادلفسرين ( ماجستري ) .
اآليات ادلتماثلة يف القرآن دراسة نظرية تطبيقية .
اآليات اليت قيل فيها باجملاز من خالل التفسري الكبري للرازي " مشرو علمية ".

-

قيد األوبد من الفوائد والعوائد والزوائد ( دكتوراه ) اجلامعة اإلسالمية ( مشرو )
قيد األوبد من الفوائد والعوائد والزوائد ( دكتوراه) اجلامعة اإلسالمية ( مشرو )
نقد الطربي لألقوال التفسريية ادلخالفة لكالم العرب يف تفسريه دراسة حتليلية
منهجية ( ماجستري ) جامعة القصيم .
تعقبات الشيخ ابن عثيمني على تفسري اجلاللني مجعا ودراسة (ماجستري)

-

 المناقشات للرسائل  ،ومنها :

-

رسالتان جامعة القصيم .
 أقوال القرايف يف التفسري ( ماجستري ) جامعة القصيم .3

 المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية
 مؤدتر اإلمامة واجلماعة جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية بالرياض. مؤدتر النص الشرعي القضايا وادلنه جبامعة القصيم . زلكم يف مسابقة ادللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدروهتا  40لعام0331ىـ
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