السرية الذاتية لفضيلة الدكتور /قيس بن حممد آل الشيخ مبارك.

السيرة الذاتية
البيانات
الشخصية

قيس بن حممد آل الشيخ مبارك.
 :أستاذ مشارك.
 :سعودي.
 :األحساء ،األحد 2731/21/12هـ.
متزوج2191./م
4/23:

املؤهالت الدراسية (األحدث فاألقدم)
عنوان اجلهة

التاريخ

الدرجة العلمية

اجلهة املاحنة هلا

دكتوراه

جامعة الزيتونة بتونس

تونس
املاحنة

2421/1/21هـ.

دكتوراه املرحلة

جامعة الزيتونة بتونس

تونس

2422/22/12هـ.

الفقه
الثالثة يف
بكالوريوس

كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بـن

اململكة العربية

2411/1/11هـ

الثانوية العامة

سعـود اإلسالميــة
األحساء

السعودية
اململكة العربية

2711هـ.

السعودية
صفحة  1من 11

 :أحكام اإلذن الطيب يف الشريعة اإلسالمية.
 :شريعة إسالمية.
 :الفقه وأصوله.
التدرج الوظيفي (األحدث فاألقدم)
التاريخ

الوظيفة

1442 4 22
1411 1 1
1412 12 22
1422 12 11

املهارات اللغوية
اجادة اللغة العربية وهي اللغة األم.
إجادة اللغة االجنليزية حتدثاً وكتابة.
العضوية

 oعضو هيئة كبار العلماء.
 oعضو اللجنة االستشارية لربنامج العناية مبواقع التاريخ اإلسالمي.
 oعضو مؤسسة األمري حممد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة واخلطابة.
 oعضو يف اجلمعية اإلسالمية العاملية للصِّحة النَّفسيَّة.
 oعضو نافذة الفتاوى واالستشارات مبوقع (اإلسالم اليوم).
 oعضو اهليئة التأسيسية ملوقع علماء الشريعة.
 oعضو املنتدى العاملي للوسطية.
صفحة  2من 11

 oعضو رابطة علماء الشريعة بدول جملس التعاون اخلليجي بالبحرين.
 oعضو جملس أمناء مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين.
 oعضو اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
اإلنتاج الفكري

- 2

أحكام اإلذن الطيب يف الشريعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراه دولة.

- 1

املســؤولية الطبيــة يف الشــريعة اإلســالمية ،رســالة دكتــوراه املرحلــة الثالثــة ،دار

الريان بريوت 2421هـ.
- 7

حتقيــــا كتــــا

النصــــيحة الكافيــــة للشــــيخ أرــــد رو  .مطبعــــة ا ســــيين

باألحساء2429 ،هـ.
- 4

خيار اجمللس يف الفقه اإلسالمي دراسـة مقارنـة .حكِّـ يف جملـة البحـوث الفقهيـة

2411هـ.
- 1

آراء القاضــي عبــد الوهــا األصــولية مــن خــالل شــرل الربهــان للمــا ري ،نشــر دار

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بدبي 2417هـ.
- 9

أثر العوملة يف بناء حضارة إنسـانية مثلـ  ،نُشـر يف مـؤمتر اقتصـاديات دول جملـس

التعاون :فرص القرن العشرين ،املنعقد برعاية كلية العلوم اإلدارية جبامعـة امللـك فيصـ
باألحساء يف ( 12- 21ذو القعدة 2412هـ املوافا  21- 27فرباير 1112م).
- 3

الرشوة يف الفقه اإلسـالمي أركانهـا وطـر إثباتهـا ،نُشـرت يف جملـة ا ْكَمـة ـــ

لندن ــ العدد  71حمرم 2419هـ.
- 1

حك يف جملة جامعة امللك فيص 2411هـ.
ِّ
الرقية الشرعية تعريفها وصفتها،

- 1

خيار اجمللس.

- 21

مقاالت وخواطر.

- 22

تأمالت وأنظار يف التشريع وا ياة.

- 21

رمي اجلمرات ،دراسة يف سعة أوقات رمي اجلمرات.

- 27

ثبوت الشهر ،عرض لكيفية األخذ بالروية وإمكان األخذ با سا .

- 24

من فتاوى العصر يف مستجداته.
صفحة  1من 11

األحباث العلمية احملكمة
م

عنوان البحث

الناشر وتاريخ النشر

2

أثر ا سابات الفلكية يف ثبوت

جملة اجملمع الفقهي 2474هـ 1127-م ،اململكة

الشهر

العربية السعودية

1

حد العورة يف املذاهب األربعة

7

إفشاء سر املهنة املصريف

4

هدايا األطباء ما يبال منها وما حيرم

جملة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكادميية
2479هـ 1121-م
جملة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكادميية
2479هـ 1121-م ،مصر
جملة مرات الرتاث 2479هـ 1121-م ،املغر

1

سعة أوقات رمي اجلمرات أيام

جملة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكادميية

التشريا

1124م ،مصر

9

كاة العروض عند املالكية

جملة جامعة امللك عبدالعزيز 2473هـ 1121-م

3

تأمالت وأنظار

املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية
رقم

اسم املؤمتر

مكان وتاريخ انعقاده

مدى املشاركة

2

املؤمتر الرابع للفقه

أبو ظيب ،يوم الثالثاء 2419/3/11هـ،

املالكي

املوافا 2119/4/1م

حضور

املؤمتر العاملي السادس

املنعقد يف معهد طرابلس اجلامعي

عن الشبا والصحة

للدراسات اإلسالمية باجلمهورية اللبنانية

النفسية التابع للجمعية

يف رجب  2423هـ املوافا21- 23- 29

1

اإلسالميةالعاملية للصحة
النفسية

صفحة  4من
211911م.
/نوفمرب/

حضور

اململكة العربية السعودية ــ الدمام

 7املمارسة الطبية بني الواقع
2423/1/29هـ املوافا 2119/21/19م
والضوابط الشرعية
4

1

الرقية الشرعية يف

اململكة العربية السعودية ــ الدمام

األمراض النفسية

2411/2/هـ

والعضويةمعاملة
ندوة حول سوء

جامعة امللك فيص للطب النفسي باخلرب يف

األطفال

2421/7/1هـ املوافا 2113/3/21م

الرقية الشرعية يف
9

األمراض النفسية

الدَّمام ،يف 2411/2/9هـ

والعضوية
3

1

1

21

الشبا املسل والتحديات

شارك مبوضوع
حضور
مسؤولية الطبيب يف
التعام مع حاالت
سوء معاملة األطفال
مبحاضرة بعنوان
(الضوابط الشرعية
للرقية )

املنعقد بعمَّان

حضور

األخطاء الطبية يف ميزان

جامعة جرش األهلية مبحافظة جرشفي

ببحث عنوانه (حقيقة

الشريعة والقانون

2411/3/17هـ املوافا 2111/22/2م

العقد الطيب)

أخالقيات املهنة الطبية

اململكة العربية السعودية –

مبحاضرة عنوانها

الدمام2412/2/1هـ

(التأصي الشرعي

يف مؤمتر اقتصاديات دول

جبامعة امللك فيص باألحساء يف (- 21

لألخال الطبية)
ببحث عنوانه (العوملة

جملس التعاون

 12ذو القعدة 2412هـ املوافا 21- 27

وأثرها يف بناء

فرباير 1112م)

حضارة إنسانية

املعاصرة

مثل ).
22

مؤمتر الوقاية من اجلرمية
يف عصر العوملة

جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ،يف
(24- 21صفر 2411هـ املوافا1- 9
مايو 1112م).

صفحة  1من 11

حضور7

مؤمتر اخلطوات العملية

جبامعة قطر بالتعاون مع منظمة املؤمتر

شارك بورقة عم

 21إلنشاء سو مشرتكة بني

اإلسالمي ( - 21- 27مايو 1111-

(مراعاة حفظ املال).

27

الدول اإلسالمية.

م).

االنعكاسات األخالقية

كلية العلوم جبامعة قطر

للعالج اجليين

حضور

(1112/11- 11م)

ندوة قضايا الطف من
24

منظور إسالمي املنعقد

الرباط خالل الفرتة من - 11

برعاية املنظمة اإلسالمية

1111/21/71م

حضور

للرتبية والعلوم والثقافة
21

الدورة الرابعة عشرة

املنعقدة مبدينة الدوحة بدولة قطر خالل

جمللس جممع الفقه

الفرتة من 2417/22/27- 1هـ.

حضور

اإلسالمي

29

مؤمتر القاضي عبد
الوها البغدادي

املنعقد بدار البحوث للدراسات اإلسالمية
وإحياء الرتاث بدبي بدولة اإلمارات العربية
املتحدة ( 21- 27حمرم 2414هـ املوافا

ببحث عنوانه (آراء
القاضي عبد الوها
األصولية).

 11- 29مارس 1117م)
مؤمتر األعمال املصرفية
 23اإللكرتونية بني الشريعة
والقانون
21

مؤمتر التقريب بني
املذاهب اإلسالمية

املنعقد بكلية الشريعة والقانون جبامعة
اإلمارات العربية املتحدة- 1
2414/7/22هـ املوافا - 21

ببحث عنوانه (إفشاء
سر املهنة املصريف)

نائبم ) .
1117
/1/21
رئيس جملس
برعاية
مبدينة املنامة
الو راء و ير الشؤون اإلسالمية مبملكة
البحرين 1117/1/11م .

صفحة  2من 11

حضور

21

11

نـدوة عـن أخالقيات املهنة
الطبية

الثالثاء 2414/21/19هـ املوافا23
فرباير1114م.

مؤمتر االحتاد العاملي

عقد يف العاصمة الربيطانية لندن يوم األحد

للعلماء املسلمني

1114- 3- 22م.

حلقة نقاش بعـنوان

مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

( 12الفحص الوراثي ودالالته
 . . .نواحي أخالقية)
امللتق العلمي اخلامس
11

مبستشف امللك فهد اجلامعي باخلرب يوم

ألحباث ا ج (دراسات
منطقة اجلمرات)

بورقة بعنوان:
(التعالي اإلسالمية
وأخالقيات املهنة
الطبية)
حضور

حضور

بالرياض ،يوم األربعاء 2411/1/21هـ
املوافا 11سبتمرب1114م.
مبعهد خادم ا رمني الشريفني ألحباث
ا ج جبامعة أم القرى مبكة املكرَّمة يف

حضور

2411 /22/11هـ املوافا  1111/2/1م .

ببحث عنوانه :

17

مدينة املنستري باجلمهورية التونسية برعاية

( The

املؤمتر الدولي الثاني

األكادميية املتوسطيَّة للعلوم الطبية

لألكادميية املتوسطية

الشرعية بتونس خالل (- 21

للعلوم الطبية الشرعية

2419/1/21هـ ،املوافا /9 / 11- 11

Responsibility
of Physicians
towards the

1111م)

 Minor Patientــ
مسؤولية األطباء أمام
املري

مؤمتر الشارقة للوقف
14

اإلسالمي واجملتمع
الدولي

يف مدينة الشارقة /14/ 13- 11
1111م

صفحة  7من 11

القاصر)
حضور

امللتق العربي الثاني
11

للرتبية والتعلي حتت
عنوان :التعلي العالي:
رؤى مستقبلية

19

بريوت خالل الفرتة  13- 14شعبان
2419هـ املوافا  11سبتمرب إىل  2أكتوبر
1111م

حلقة نقاش (املوافقة

مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

املتنوِّرة  . . .نوالٍ أخالقية)

بالرياض يوم 2419/1/21هـ
املوافا1111/1/24م .

13

ملتق ابن خلدون :منابع
ا داثة

حضور

حضور
بورقة عم بعنوان:
ظاهرة النُّبوغ

بقرطاج بتونس  27إىل  21مارس 1119م.

اخللدوني بني
السِّمات الذَّاتيَّة
والوسط االجتماعي.

11

11

املؤمتر العاملي لنصرة

مملكة البحرين 2413/1/17- 11هـ

النيب صل اهلل عليه وسل

املوافا 1119/7/17- 11م.

حضور

ندوة الشيخ قاس بن

البحرين ،برعاية اجمللس األعل للشئون

بورقة عم بعنوان

االسالمية بالبحرين ،من - 12

(نظرات فقهيَّة يف

مهزع رره اهلل

2411/7/1هـ.

قضاء الشيخ قاس

اللقاء السنوي الرابع

مستشف امللك فهد باملدينة املنورة ،يف

ملشريف الصحة النفسية

الفرتة من29- 21ربيع األول2411هـ

واالجتماعية

املوافا  72مارس  4 -إبري 1113 /هـ)

بن مهزع).
بورقة عم بعنوان:

71

صفحة  2من 11

(اجلوانب الشرعية
للتطبيقات العالجية
للعالج األسري
والزواجي واجلنسي)

ندوة ا وار مع اآلخر يف
72

71

الفكر اإلسالمي
حلقة نقاش (املوافقة
املتنوِّرة  . . .نوالٍ أخالقية)

كلية الشريعة و الدراسات اإلسالمية -
جامعة الشارقة 1113/4/21 -م.
اللجنة الوطنية لألخالقيات ا يوية والطبية

ببحث بعنوان (حنو
رؤية شرعية

رية

اإلنسان).
حضور

ندوة التداوي باملستجدات
77

حضور

الطبية وأثرها عل
الصيام
اللقاء الفقهي الثاني

74

بعنوان ضوابط التيسري
يف مناسك أيام التشريا

71

اإلعالم النسائي ودوره يف
العم اخلريي

1111 \2م

املوجه للمجتمع حول
أهمية التربع بالدم
الدورة التأهيلية األوىل

73

2411/22/11هـ
الرياض  2411 \21 \14هـ املوافا \7

شارك يف برنامج التوعية
79

قاعة املؤمترات بفند مداري كروان

للمقبلني عل الزواج
املنعقدة

2411/9/21هـ املوافا 1111/9/24م،
باملستشف التعليمي باخلرب
املدينة املنورة ،بتاريخ 14ـ 2411/9/11هـ
املوافا 9/11ـ 1111/3/1م
مــركز األمري سلطان ملعاجلـة أمـــراض
وجـراحـــة الـــقــلب بالــمنــطــقـة الـشرقـية

71

املؤتـمر الـعاملي الـثاني

بالـتـعاون مـــع مـعـهــد أحباث القلب

لعـلوم طـب الـقلب املتقدمة

األمريكي ،Heart Math Institute
يف  11ــ  11شــــوال و 2ذو
الـقـعــدة  2411هـ
صفحة  1من 11

حضور

حضور
بورقة حول حك
التربع بالدم يف
اإلسالم
حماضرة حول
اإلرشادات الشرعية
لرعاية بيت الزوجية.
ببحث بعنوان:
(حقيقة العق والقلب
ومكانهما)

71

41

ندوة (معنا للحياة معن )

مستشف الصحة النفسية باألحساء ،يوم

ضمن فعاليات اليوم

السبت 2411/22/23هـ املوافا

العاملي للصحة النفسية

1111/22/21م

نــدوة تثقيفيــة ملـــأذوني

حمافظة األحساء / 21 / 11 - 17

األنكحــة

2471هـ.

مبحاضرة عنوانها
(رعاية الشريعة
للصحة البدنية
والنفسية).
بورقة عم

مؤمتر رابطة علماء
الشريعة بدول جملس
التعاون اخلليجي األول
 42بعنوان التعلي الشرعي يف
دول جملس التعاون

مملكة البحرين فند إليرتيزورت– احملر

بورقة بعنوان (حاجة

يف الفرتة  22 – 1ذو القعدة 2471هـ 11

األمة للعل الشرعي)

–  71أكتوبر 1111م

اخلليجي – الواقع
والطمول
41

47

للدورة الرابعة والثالثني
لندوة ا ج الكربى

مكة املكرمة يف شهر ذي ا جة
2471هـ املوافا لشهر نوفمرب (تشرين

حضور

الثاني) 1111م.
مبستشف امللك فيص التخصصي ومركز

ببحث عنوانه

أخالقيات الطب الوراثي،

األحباث يف الفرتة من 11- 11ذو ا جة

(ضوابط الفحوص

قضايا وحلول

2471هـ ،املوافا  29- 21ديسمرب
1111م.

صفحة  14من 11

الوراثية)

الندوة الدولية الثانية
ملبادرة خادم ا رمني
44

الشريفني امللك عبد اهلل

النمسا

مشاركة

بن عبد العزيز للحوار بني
أتباع األديان والثقافات
شارك يف الندوة اليت
أقامت فعاليتها اجلامعة
 41اإلسالمية مبناسبة اختيار

املدينة املنورة – اجلامعة اإلسالمية

حضور

املدينة عاصمة الثقافة
اإلسالمية لعام 1127م
الوسطية يف القرآن
49

والسنة وتطبيقاتها
املعاصرة يف اململكة

ماليزيا بتاريخ  /11ذوالقعدة 2474/هـ
املوافا  /19سبتمرب 1127/م.

حضور

العربية السعودية
وماليزيا .
43

حنو تطوير صناعة

جامعة امللك عبدالعزيز الوقف العلمي يوم

األوقاف يف اململكة

األربعاء 2471/2/23هـ املوافا

العربية السعودية

1127/22/17م.

املؤمتر العاملي األول عن
41

حممد صل اهلل عليه
وسل وحقوقه عل
البشرية

حضور

املدينة املنورة اجلامعة اإلسالمية حبضور
صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن
عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل بتاريخ
2471/2/14- 17هـ املوافا - 19
 /- 13نوفمرب 1127/م.

صفحة  11من 11

حضور

شارك مبحاضرتني
بعنوان:

41

الندوة اليت أقيمت يف
الشارقة حول فقه األسرة

الشارقة 1124/7/11- 21- 21م .

(مقومات األسرة يف
الفقه اإلسالمي
والقواعد الفقهية
املنظمة لألسرة
وآدا األسرة).

11

مؤمتر الوحدة اخلليجية

نظمته رابطة علماء الشريعة بدول اخلليج

الكونفدرالية يف ميزان

يف  2471/3/1هـ.

حضور

الشرع
ا ف اخلتامي ألنشطة
12

مؤسسة األمري حممد بن
فهد بن جلوي آل سعود

األَحساء ،بتاريخ 2471/9/29هـ .

حضور

للقرآن والسنة واخلطابة
الندوة الطبية السادسة
عل مستوى اململكة
11

العربية السعودية بعنوان
ضوابط مهنية

األَحساء  -بتاريخ 2471/13/13هـ .

للممارسات الصحية يف
ظ التقنيات ا ديثة

صفحة  12من 11

حضور

امللتق األول الذي نظمته
اجلمعية اخلريية لرعاية
17

املرض  ،املسؤولية
االجتماعية جتاه املرض

اململكة العربية السعودية ــ املنطقة الشرقية
 -بتاريخ /21- 24مايو 1121/م

حضور

وذويه
حتقيا االجتماع وترك
14

التحز واالفرتا واحب

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  2479هـ

حضور

شرعي ومطلب وطين

11

مؤمتر مسؤولية الطبيب

املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بدول

عن األخطاء الطبية من

الكويت يف تاريخ /19- 11- 14مارس

منظور إسالمي

 1121م.

حبث علمي بعنوان
العقد الطيب

األمارة السعودية باملنطقة الشرقية بتعاون
19

ا لتربع باألعضاء

مع اجلمعية اخلريية للتربع باألعضاء

حضور

باملنطقة الشرقية 2479هـ

13

11

11

امللتق الشرعي األول
لألشخاص ذوي اإلعاقة

مؤسسة األمري حممد بن سلمان بن حممد
آل سعود اخلريية – الرياض – - 21
/29حمرم 2473هـ

أثر تطبيا الشريعة يف

األحساء ــ جامعة اإلمام حممد بن سعود

حتقا األمن

اإلسالمية صفر 2473هـ

الفتوى بني التأثري والتأثر
باملتغريات

حضور

2473/1/3- 9هـ املدينة املنورة

صفحة  11من 11

رئاسة جلسة.

مشاركة

مناقشة رسائل علمية

رقم
2

1

عنوان املشروع

تاريخ األعداد املشاركة

اسم معدي املشروع

اختيارات ابن رشدَّ الفقهية

بتاريخ 2471/9/12هـ

سيد حممد بن حممد

منهج علماء املالكية يف تقرير

بتاريخ 2471هــ ــ

ا سين

أحكام ا سبة

2472هـ

حممد عارف ينبنبدري
اإلندونيسي

اختيارات ابن القاس الفقهية مما
7

علي آدم أبو بكر

4

إمساعي ميغا بن حبيب

مسعه من اإلمام مالك رره اهلل يف
العبادات مجعا ودراسة
اختيارات ابن القاس الفقهية مما
مسعه من اإلمام مالك رره اهلل يف
العبادات مجعا ودراسة

1

9

3

فوا بن حممد بن علي
الغامدي
أرد علي سعيد آل حيان
الغامدي
إبراهي بن سعد ا صني

املسؤولية اجلنائية عن التقصري يف
الكوارث الطبيعية ــ دراسة
تأصيلية
ا ماية اجلنائية للمراهقني من
املؤثرات اجلنسية ــ دراسة تأصيلية
مقارنة

بتاريخ 2471هـ ــ
2477هـ

بتاريخ 2474هـ ــ
2471هـ

بتاريخ 2471هـ املوافا
1124م

بتاريخ 2479هـ املوافا
1121م

فقه الكوارث /دراسة تطبيقية يف

بتاريخ - 1- 3

أحكام العبادات

2479هـ املوافا - 19

صفحة  14من 11

1121- 1م

1
1

أرد بن عبداهلل بن حممد

غاية اإلحكام يف شرل حتفة

بتاريخ - 2471

القريين

ا كام

2479هـ

األحكام املتعلقة بآل البيت ،دراسة

بتاريخ 2471هـ

فقهية مقارنة

ـــ2479هـ

عصام بن ناه

بن حمسن

الشريف

واحلمد اهلل رب العاملني

صفحة  11من 11

