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الو َهن)
ندوةَ ( :

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
 الشــي األســتاذ الــد ت  /ناصــر بــن ســليمان بــن حممــد
العُمر.
امليال  :مرن مواليرد عرام 1373هرر املوافرق
1952م،

قيي املييدسي التابع ملدين

بييدة ،مبن ق القصي .
الدراس والعمل:
 أن ررى راسررته الثانوي ر عررام 1390هرررمررررن مع ررررد الييررررا

العلمرررري ،أن ررررى

راسته اجلامعي من كلي الشييع عام 1394هر.

* أقيم مساء السب  27رج 1436هر املوافق  16مرايو 2015م ،قردم ا
فضرريل الشرري األسررتا الرردكتور ناصرري بررن سررليمان العُمرري ،ر رري اهليئ ر
العاملي لتدبُّي القيآن الكيي  ،وعضو اهليئ العليا لياب علماء املسرلمن،
واملشررري علرررى مؤسسرر يررروان املسرررل  ،وأ ارهرررا األسرررتا عبررردالع ي برررن
إبياهي العُمي .
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 -مت اختيرررراره معيرررردا

جامعرر ر اإلمررررام حممررررد بررررن سررررعو

اإلسالمي  ،بكلي أصول الدين ،قس القيآن وعلومه.
 حصل على رج املاجسرتري مرن كلير أصرول الردين ،قسرالقيآن وعلومه ،عام 1399هر1979 /م.
 حصل على رج الدكتوراه من كلي أصول الردين ،قسرالقيآن وعلومه ،عام 1404هر1984/م.
 -عُرررررن أسرررررتا ا مسررررراعدا

قسرررر القررررريآن وعلومررررره عرررررام

1404هررر1984 /م ،ث ر رقرري لدرج ر أسررتا مشررار عررام
1410هررر1989 /م ،ثرر رقرري لدرجرر أسررتا (بيوفيسررور
عام 1414هر1993 /م.
املؤلفات:
عديدة من ا:
 -الوس ي

القيآن الكيي .

 سورة احلجيات راس حتليلي وموضوعي . -الع د وامليثاق

القيآن الكيي .

 -حتقيرررق كترررا (ال هررران

متشرررابه القررريآن حملمرررو برررن

مح ة الكيماني.
 حتقيق و راس اجل ء األول من (لبا التفسرري حملمرو برنمح ة الكيماني.
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 في من شيح مسل من منظور تيبو وهووالتصحي .
اليسا ل:
كثرية ومن ا:
 فقه الواق . مقومات السعا ة ال وجي . رمضان مدرس األجيال. السعا ة بن الوه واحلقيق . الفتور. أسبا سقو األندل . الب املباشي. بناتنا بن التغيي والعفا . التوحيد أوالً. حقيق االنتصار. احلكم . -رؤي اسرتاتيجي

القضي الفلس يني .

 جامع الصيام. خمتصي فقه االعتكا . -وآخي الكت صدورا" :آيات للسا لن".
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طور املياجع

424

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

احملاضيات:
له قيابر ( 100حماضرية منشرورة
من غري الدرو

التسرجيالت اإلسرالمي ،

العلمي  ،وسالسل التفاسري املوضوعي .

