سرية ذاتية خمتصرة للدكتور خالد الواصل
 1441هـ
االسم  :خالد بن يوسف بن عمر الواصل.
اهلاتف6758770 :

اجلوال0503339620 :

الربيد اإللكرتوينkh.wasel@gmail.com :
املؤهالت:
 .1شهادة الليسانس من كلية الرشيعة 1418هـ بتقدير "ممتاز" ،من اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية.
 .2شهادة الدبلوم العايل يف الدعوة واإلعالم 1420هـ بتقدير "جيد جدا" ،مــن جامعــة القــرري الكــري
والعلوم اإلسالمية بالسوداي.
 .3شــهادة املاجســتا يف الــدعوة 1423هـــ بتقــدير "جيــد جــدا" ،مــن جامعــة القــرري الكــري والعلــوم
اإلسالمية بالسوداي.
 .4شهادة الدكتوراه يف التفسا وعلوم القرري 1426هـ بتقدير "ممتاز" ،من جامعة أم درماي اإلســالمية
بالسوداي .
املناصب:
 -1مدير حترير جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القررنية.
 -2مسؤول وحدة البحث العلمي بمركز الدراسات واملعلومات القررنية بمعهد الشاطبي.
 -3حمارض مشارك يف معهد اإلمام الشاطبي ملواد :التفسا ،أصول التفسا  ،علوم القرري.

اخلربات :
 -1حمارض يف دبلوم إعداد معلمي ومعلامت القرري الكري  ،والربنامج التأهييل إلعــداد معلمــي القــرري
بمعهد اإلمام الشاطبي التابع جلمعية حتفيظ القرري الكري بجدة ،منذ  12سنة.
 -2حمارض عن بعد يف "الربنامج التأهييل إلعداد معلمي القرري" بمعهــد الشــاطبي عــرب برنــامج جســور
لثالث دورات.
 -3حمارض متعاوي سابق يف املركز العلمي األول لتعلي الكتاب والسنة بجدة.
 -4اإلدارة العلمية والفنية للمجالت العلمية املحكمة املتخصصة يف الدراســات القررنيــة مــدير حتريــر
جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القررنية  ،منذ عام  1427وحتى تارخيه ).
 -5حمك داخيل لبحوث جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القررنية.

 -6حمك خارجي متعاوي لبحوث :جملــة تبيــاي ،جملــة العلــوم الرشــعية بجامعــة القصــي  ،جملــة العلــوم
الرشعية بجامعة الطائف.
 -7اخلربة يف النرش العلمــي؛ إجراءاتــه و ومتابعــة األمــور الفنيــة و مــن حتكــي وتــدقيق وتطــويرو وإخــرا
وطباعة .
 -8مراجعة املقرارات الدراســية وإعــداد مســتلزماخا مــن خــرائال اهنيــة وخالصــات وأسـ لة تقويميــة
ونحوها ،وإعدادها للصف والطباعة علميا وفنيا.
 -9ممارسة البحث العلمي ملدة  10سنوات يف تفسا السلف ومعرفة مصادره ومناهجه وأصوله .
 -10املــدير العلمــي ملوســوعة التفســا املــأ ور الصــادرة عــن مركــز الدراســات القررنيــة بعهــد اإلمــام
الشاطبي يف  24جملدا وهلل احلمد ،والتي استغرق إعدادها أكثر من خالل  10سنوات.
 -11املشاركة البحثية يف مدخل "موسوعة التفســا املــأ ور" ببحثــا ا نــا  ،إضــافة إ مســؤولية جلنــة
الصياغة والتأليف ،وجلنة املراجعة والتنقيح.

املشاركات العلمية واملؤلفات:
 -1أبو املظفر السمعاين ومنهجه يف التفسري) رسالة الدكتوراه مل تطبع).
 -2الدعوة إىل هللا يف سورة الزخرف) رسالة املاجستا مل تطبع).

 -3كش اااف املت ااابح واللق ااوة الترالت ااع يف ا اامح الس ااعو ع ا م ااع خ اام امل اادة -1388
1425ها) ،بحث حمك  ،منشور يف العدد األول 1427هـ من جملــة معهــد اإلمــام الشــاطبي للدراســات
القررنية.
 -4تفسري أتلاع التابعني :أعممه ومعاملااه) ،بحث حمك  ،منشور يف العدد الثالــث عرشـ 1433هـــ مــن
جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القررنية.
أو ْم ا أ ألاّع يف عاااوآ الت ارال  :رؤ ااع يد اادة) بحــث حمكــ  ،منشــور يف العــدد احلــ ادي عرشــ
ّ -5
1434هـ من جملة البحوث والدراسات القررنية الصادرة عن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشــيف
باملدينة.
 -6تفسري أتلاع التابعني :عرض و راسع) ،كتاب حمك صدر عن مركز تفسا 1437هـ.
 -7اتر خ التفسري املأثور ومراحل تدو نااه) بحث حمك مطبــوض ضــمن املــدخل إ "موســوعة التفســا
املأ ور"1439 ،هـ.
 -8مفسرو الساع ومراتلهم يف التفسري) بحث حمك مطبــوض ضــمن املــدخل إ "موســوعة التفســا
املأ ور"1439 ،هـ.

 -9حا ع أهل الترال  :يف ال اب محاع التارال ) مقرر درايس حمكـ  ،مطبــوض ضــمن سلســلة املقــررات
الدراسية التــي يصــدرها معهــد اإلمــام الشــاطبي للقــرري وعلومــه1439 ،هـ ـ .صــدر منســوبا إ مركــز
الدراسات واملعلومات بمعهد اإلمام الشاطبي)
( -10صناعع التوي ه يف عام التفسري) مبحــث حمكـ ضــمن بحــوث كتــاب صــناعة التفكــا يف علـ
التفسا) الصادر عن مركز تكوين عام .1440
 -11امل ساار يف عاااوآ التارال ) مقــرر درايس حمكـ  ،مطبــوض ضــمن سلســلة املقــررات الدراســية التــي
يصــدرها معهــد اإلمــام الشــاطبي للقــرري وعلومــه1439 ،هـ ـ . .صــدر منســوبا إ مركــز الدراســات
واملعلومات بمعهد اإلمام الشاطبي).
 -12جماالت خدمة تفسا السلف مسودة قيد اإلنشاء والتحريرباالشرتاك).

