سرية ذاتية خمتصرة
االسم :نايف بن سعيد بن جمعان الزهراني.

الجنسية :سعودي.

تاريخ الميالد7931 :هـ 7311 -م.

مكان الميالد :محافظة المندق ،منطقة الباحة.

اإلقامة الدائمة :مكة المكرمة.

رقم الجوال44300040076000 :

البريد اإللكتروني.aaly999@gmail.com :

وسيلة تواصل أخرى :تويتر .@nifez

الدرجة العلمية :الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن.
الوظيفة :أستاذ مشارك.

جهة العمل :جامعة جدة ،كلية القرآن الكريم ،قسم علوم القرآن.

 البكالوريوس 7073هـ :جامعة أم القرى بمكة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،تخصص الكتاب والسنة. الماجستير 7061هـ" :استدراكات السلف في التفسير في القرون الثالثة األولى دراسة نقدية مقارنة".جامعة :أم القرى بمكة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،تخصص :التفسير وعلوم القرآن.
 الدكتوراه 7090هـ" :منهج ابن جرير الطبري في االستدالل على المعاني في التفسير" .الجامعة اإلسالميةبالمدينة النبوية ،كلية القرآن الكريم وعلومه ،تخصص :التفسير.
* البحوث واملؤلفات العلمية :
 .7االستدالل في التفسير ،مركز تفسير للدراسات القرآنية ،الرياض ،ط 7وط7090 ،6هـ.

 .6استدراكات السلف في التفسير في القرون الثالثة األولى ،دار ابن الجوزي ،الدمام ،ط7094 ،7هـ .وط،6
دار أجيال التوحيد بجدة.7007 ،
 .9صناعة التفكير في علم التفسير ،مركز تكوين ،الدمام ،ط.7004 ،7
 .0الدليل العقلي في التفسير ،مركز تكوين ،الدمام ،ط.7006 ،7

 .0متن الدليل في علم التفسير ،مركز تكوين ،الدمام ،ط.7006 ،7
 .0جامع مرويات استدراكات السلف في التفسير ،دار أجيال التوحيد ،جدة ،ط.7007 ،7

 .1علم االستنباط من القرآن  ..المفهوم والمنهج ،طبع معهد اإلمام الشاطبي بجدة ،ط.7004 ،7

 .1اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري  ..الرواة والموضوعات والمقاصد ،مركز تكوين ،الدمام ،ط،7
.7004
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 .3االسم الصحيح لتفسير اإلمام الطبراني وتعيين مؤلفه ،مجلة (بصائر) ،مركز تعليم القرآن وعلومه بالرياض،
عدد  ،6رجب7094 ،هـ.
 .74معالم االستنباط في التفسير ،بحث مح ّكم ،مجلة معهد اإلمام الشاطبي ،جدة ،عدد  ،0ذو القعدة،
7061هـ.
 .77مراتب أداء القرآن وسماعه الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التدبر ،مركز تدبر للدراسات ،الرياض،
ط.7004 ،7
ّ .76أول تدبر  ..طريقة فهمك األكمل ،ط ،6دار الحضارة ،الرياض 7091هـ.
 .79كتابة بحثين من أبحاث مقدمة "موسوعة التفسير المأثور" ،معهد اإلمام الشاطبي بجدة ،ط 7063هـ ،دار
ابن حزم ،بيروت ،هما:
أ :مستندات التفسير ،تعريفها وتصنيفها وتعامل األئمة معها.

ب :التعريق بأئمة التفسير الخمسة ،وطريقة تعاملهم مع آثار السلف.

 .70تحليل مناهج معاصرة للتدبر وتقويمها ،بحث مقدم لمؤتمر تدبر الثاني بالرياض.

 .70صلة القراءات بالتفسير ،مجلة (الفرقان) ،جمعية المحافظة على القرآن الكريم باألردن .عدد 7060 ،01هـ.
* رئيس جلنة املراجعة العلمية ملوسوعة التفسري باملأثور ،من إصدار معهد اإلمام الشاطبي بجدة ،ط7063 ،7هـ ،عن
دار ابن حزم ،بيروت.
***
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