
 السرية الذاتية

 :عبد اهلل بن عبد العزيز املصلحالشيخ الدكتور/  االسم.  

 نشأ وتربى يف مدينة الرياض . 

 ومنه نال الشهادة الثانوية، لرياضالتحق مبعهد إمام الدعوة با . 

 هـ90/91بالرياض وخترج فيها عام  التحق بكلية الشريعة . 

  هـ1391يدًا بكلية الشريعة عام مععني . 

 ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةلدكتوراه من جامعحصل على املاجستري وا.  
 األعمال اإلدارية : 

 وصار أول عميد هلا، وهو هـ1396عام  أنشأ كلية الشريعة واللغة العربية  يف أبها ،

 . أول من أنشأ التعليم اجلامعي هناك

 ومشرفًا على كلية اللغة العربية ميدًا لكلية الشريعة وأصول الدين، أصبح ع

 . لعلوم االجتماعية بعد تقسيمهاوا

 عة والدراسات اإلسالمية باألحساءافتتح كلية الشري . 

 المية باجلنوب وأصبح أول مدير لهأنشأ فرع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس . 

  استمر يف عمادة كلية الشريعة وأصول الدين ومديرًا لفرع جامعة اإلمام يف اجلنوب

  هـ .1415هـ وحتى 1396من خالل الفرتة 

 أعماله العلمية:   

 موعة من الكتب يف جماالت خمتلفةألف جم : 

 الكتب املطبوعة :  -

o ال يسع املسلم جهله.  ما 

o ال يسع التاجر جهله.  ما 

o اليسع الطبيب جهله.  ما 

o  . دليل مناسك احلج والعمرة 

o سالته.هذا حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهذه براهني ر 

 



o  .اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .. تارخيه ومناهجه 

o .اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .. منهج التدريس اجلامعي 

 حتت الطبع : -

o  .هذا حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .. سريته دروس وعرب 

o .التأصيل الشرعي لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 

o ز العلمي يف القرآن والسنة. املنهاج امليسر لإلعجا 

o اإلمام الطربي ومنهجه يف التفسري . 

o اإلسالمية ات املسلمني يف اجملتمعحقوق غري . 

o  تدرأ العقوبات يف الفقه اإلسالميالشبهات اليت . 

o اجملتمعات منهج اإلسالم يف صيانة . 

o ة ومقارنتها باالجتاهات املعاصرةامللكية اخلاصة يف الشريعة اإلسالمي . 

o كية اخلاصة يف الشريعة اإلسالميةاملل قيود . 

o الوجيز يف أحكام اإلجارة والشركة . 

o  . املراحبة من الرتاث الفقهي على التطبيقات املعاصرة يف املصارف اإلسالمية 

o  جمموعة من األحباث اخلاصة باملصرفية اإلسالمية ضمن ندوات البنك األهلي

 للمصرفية اإلسالمية. 

o  .جمموعة من األحباث االقتصادية 

o القواعد العامة يف فقه اجلنايات . 

o ايا املصارف اإلسالميةمز . 

 املؤمترات والندوات واحملاضرات : 

 للمملكة أو اشرتك يف عدد كثري من املؤمترات داخل اململكة وخارجها ممثاًل 

 أو ممثالً  للهيئات واجلمعيات اخلريية .مبعوثًا منها 

 عددًا  كبريًا من احملاضرات وألقىلعديد من الندوات الشرعية والعلمية شارك يف ا . 



 : بعض األعمال اليت قام بها

 هـ1418هـ وحتى 1413آن والسنة من أمني عام هيئة اإلعجاز العلمي يف القر . 

  . رئيس جلنة املعلمني يف اهليئة 

  . رئيس حترير جملة اإلعجاز 

 ( أسبقضايا وردودقدم برنامج )ناة األوىل يف وعيًا الكثر من مثانية عشر عامًا بالق

 . هذا الربنامج بعد انقطاع لسنوات وقد عاد مؤخرًا بث، التلفزيون السعودي

 : األعمال اليت يقوم بها حاليًا

 ملكة العربية السعوديةتجاري باملعضو اللجنة الشرعية بالبنك األهلي ال . 

 اإلسالمية العاملية مبنطقة عسري ى مكاتب هيئة اإلغاثةاملشرف اإلقليمي عل . 

 يئة اإلغاثة اإلسالمية العامليةعضو اجمللس التأسيسي والتنفيذي هل . 

 شيتاغونغ اإلسالمية يف بنغالديش نائب رئيس جملس أمناء جامعة . 

 معة األمريكية املفتوحة بنيويوركعضو اجمللس التأسيسي للجا . 

 دراسات اإلسالمية بدبيمستشار لكلية ال . 

 (مشكالت من احلياةئية بعنوان )( الفضااقرأأسبوعيًا بقناة ) يقدم برناجمًا . 

 يئات اخلريية بدول اخلليج العربيعضو اجمللس التأسيسي للعديد من اهل . 

 واالستشارات الشرعية  عبد اهلل املصلح للمحاماة /ب الدكتورمالك ومدير مكات

 . والقانونية

 بدولة اإلمارات العربية املتحدة (أبوظيبلعديد من الربامج بقناة )يقدم ا . 

  هـ وحتى 1423والسنة منذ عام أمني عام اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن

 .  اآلن

 

 

 


