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 هـ 1412اتريخ بداية التعيني عام 
  هـ 1426عام   ن الفرقة والفرقلصحابة م: موقف االدكتوراهعنوان رسالة 
 م 1996هـ 1417عام  "كتاب التوحيد" دراسة وحتقيقشرح صحيح البخاري البن بطال القرطيب  املاجستريعنوان رسالة 

 :بعد  احلصول على درجة الدكتوراه اليت أجنزهتا  ات العلميةكواملشار  املؤلفات والبحوث –** 
، املرأة السعودية تلدارسااألول ؤمتر املمشاركة يف ، "خدمة العقيدة واحلفاظ على اهلوية الوطنيةيف  وديةالسعدور املرأة  حبث بعنوان " .1

 هـ1440  /2 /16-15 – األمرية نورةجامعة 

ة ، مشارك "مفهوم األمن الفكري وكيفية توظيف وسائل التواصل االجتماعي مبا خيدم تعزيز وترسيخ األمن الفكري"ورقة علمية بعنوان  .2

 .هـ9/5/1439" ابجلامعة السعودية االلكرتونية ابلرايض شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكريأتثري  علمية " ندوةيف 

االبداع يف البحث :  اللقاء العلمي -كلية خدمة اجملتمع   –يف البحث العلمي "  لإلبداعبعنوان " آليات مقرتحة  بورقة عمل املشاركة .3
  . هـ1438 -مرية نورةجامعة األ – العلمي

مشاركة يف مؤمتر تعزيز دور املرأة السعودية يف تنمية اجملتمع يف ضوء " ، دور املرأة يف تعزيز مفهوم قيم االنتماء الوطين حبث بعنوان " .4
 هـ1438عام  ، جامعة اجلوف 2030رؤية اململكة 

 هـ1437عام  الرايض -دار الصميعي –ر املروزي ذيب وتقريب كتاب تعظيم قدر الصالة أليب عبد هللا حممد بن نصكتاب هت .5
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تصدرها كلية  ،جملة البحوث و الدراسات الشرعية  نشر ،اليهودية والنصرانية واإلسالم " مقاصد األعياد الدينية يف حبث بعنوان: .6
 هـ1435 - معة اإلسالمية أبمريكا الشمالية )مشكاة(الدراسات اإلسالمية ابجلا

جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية ،  مؤمتر الوحدة الوطنية:ثوابت وقيم"مشاركة يف ، حبث بعنوان: من مهددات الوحدة الوطنية  .7
  هـ12/11/1434-10-ابلرايض

كلية   – مقبول للنشر جملة الدراسات اإلسالمية والعربية -هامن اإلسالم وموقفحبث بعنوان: صورة عيسى عليه السالم يف النصرانية  .8
 هـ1434 - ديب

  –جملة البحوث و الدراسات الشرعية  - حبث بعنوان: قواعد يف كرامات أولياء هللا :دراسة عقدية على منهج أهل السنة واجلماعة .9
 هـ1434-12عدد رقم  –كاة( تصدرها كلية الدراسات اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية أبمريكا الشمالية )مش

 م2012-جملة كلية العلوم -مصر-نشر جامعة الفيوم  -اجلنة والنار يف هذه احلياة الدنيا   حبث بعنوان: وجود شيء من .10
 ه1433

 هـ1434-الرايض –جملة البحوث اإلسالمية  -100العدد رقم - حبث بعنوان: قواعد يف والية هللا تعاىل .11

ضمن املشروع  -ح الفئة الضالةلسعودية يف استصالتدال السعودي من خالل املبادرات احبث بعنوان: مسات منهج االع .12
حمكم ومقبول حتت  –يز جبدة جامعة امللك عبد العز  -البحثي املقدم لكرسي األمري خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي 

 هـ1433 - النشر

لدراسات ،نشر حولية مركز البحوث وارصد وعرض": لفئة الضالة املبادرات السعودية يف استصالح ا حبث حمكم بعنوان" .13
 هـ1434-جامعة القاهرة-كلية دار العلوم-اإلسالمية

اململكة العربية  واإلمامةيف مؤمتر اجلماعة  مشاركة" يف الكتاب والسنة  األمر بوجوب لزوم اجلماعةحبث حمكم بعنوان" .14
 .هـ23/11/1433جامعة االمام حممد بن سعود ، السعودية امنوذجا 

جائزة األمري انيف للسنة النبوية  -يف مؤمتر ظاهرة التكفري العاملي مشاركة "  بعنوان"آاثر ظاهرة التكفري حمكم حبث .15
 هـ1432-وللدراسات اإلسالمية 

 ، ركة يف مؤمتر اإلرهابحبث حمكم بعنوان "اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة التطرف واإلرهاب"دور وواقع" مشا .16
 هـ1431اجلامعة اإلسالمية ابملدينة لعام 

 هـ1430عام ل جملة الدراسات العقدية ابملدينة النبوية "،نوان "الفرق اليهودية املعاصرةحبث حمكم بع .17
 هـ1433عام -جبدة دار احملمديكتيب "كيف نريب أوالدان ابلقرآن" /نشر  .18
 هـ1428نشر جملة دار العلوم مبصر لعام  ، د النصارى"حبث حمكم بعنوان "املصادر املقدسة عن .19
 هـ8142عام،  85، العدد نشر" جملة البحوث اإلسالمية  ، الدجال" حبث حمكم بعنوان" املسيح .20

  هـ1426نشر دار الفضيلة ابلرايض عام ، )رسالة الدكتوراة( "موقف الصحابة رضي هللا عنهم من الفرقة والفرقكتاب" .21
 


