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ندوة
*

سالح العصر

 السرية الذاتية للمحاضر:
 فضيلة الشي الد ت  /عبدالعزيز بن ف زان الف زان.
الش ا ات العلمي :
 -بكرررالوريو

مرررن كلير ر الشرررييع

وأصول الدين بالقصي .
 -ماجستري

الفقه املقارن من املع د

العررررالي للقضرررراء ورسررررالته بعنرررروان:
"االشتباه ...راس أصولي ت بيقي ".
 -كتواره

الفقه املقارن من املع د العالي للقضاء ورسالته

بعنوان" :وسا ل حتقيق األمن

الفقه اإلسالمي".

* أقيم مساء السب  7صفي 1436هر املوافق  29نوفم 2014م ،قدم ا
فضيل الشي الدكتور عبدالع ي بن فوزان الفوزان ،أسرتا الفقره املقرارن
باملع د العالي للقضاء وعضو جمل هيئ حقروق اإلنسران ،واملشري العرام
علررى شرربك رسررال اإلسررالم .وأ ارهررا سررعا ة األسررتا يوسررف بررن سررليمان
اهلاجي .
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األعمال الوظيفي :
 أستا الفقه املقارن -عضو جمل

املع د العالي للقضاء.

هيئ حقوق اإلنسان.

-ر ي

قس الفقه املقارن سابقًا.

-ر ي

قس الدراسات االسالمي

مع د العلروم االسرالمي

والعيبي بواشن ن سابقًا.
 -عن أستا ا زا يا

كلي احلقوق جبامعر "هارفرار " قسر

راسات الفقه اإلسرالمي ،بنراء علرى عروة موج ر مرن هريه
اجلامعر ر إىل جامعر ر اإلمرررام حممرررد برررن سرررعو اإلسرررالمي
بالييا .
 -عررن

عررام 2014م أس رتا ا زا رريَا

جامع ر "نينغشرريا"

الصن الشعبي .
 عضو املؤسسات واجلمعيات العلمي . عضو اجلمعي الفق ي السعو ي . عضو اجلمعي القضا ي السعو ي . -عضررررو جلنرر ر األخالقيررررات احليويرر ر

اململكرر ر العيبيرر ر

السعو ي .
 عضو جلن وض اسرتاتيجي العمرل اإلسرالمي السرعواخلار .
 -عضو اهليئ الشيعي لبنك البال .
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 عضو اهليئ الشيعي املوحدة جملموع ال ك املصيفي .-ر ي

اهليئ الشيعي لشيك "سوليدرتي تكافل".

 عضو اهليئ الشيعي لشيك اليسي لالستثمار والتمويل.-ر ي

جملر

اإل ارة واملرديي العرام لشربك رسرال اإلسرالم

اإلعالمي العاملي .
من مؤلفاته امل بوع :
 مقاصد الشييع االسالمي . فقه التعامل م النا . حقوق الوالدين واألوال .الشييع االسالمي .

 -احلقوق ال وجي

 -خصا ص حقوق اإلنسان

اإلسالم.

 االشتباه راس أصولي ت بيقي ( ،رسال ماجستري . نظيي حتقيق األمن أثي الني وسب امللك -مسؤولي الدول

الفقه اإلسالمي (رسال كتوراه .
زكاة العقارات.

محاي األوقا .

 األيام العاملي والوطني  ...رؤي شيعي . -حك التدر

ت بيق الشييع اإلسالمي .

 األمررري بررراملعيو والن ررري عرررن املنكررري وأثيهمرررااحلقوق واحلييات.

حفر ر

66

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام الثامن  1436هـ

 اإلرها وعالقته باخلوار وعقوبته أثي العل واإل ان -حقوق امليأة

الشييع اإلسالمي .

مكافح اإلرها والعدوان.

األنظم السعو ي .

 القيآن صمام األمان. حك نكاح ال اني واستلحاق ولد ال نا. االفتاء الفضا ي ...خصا صه وضواب ه. األزم املالي العاملي واحللول الشيعي . -عمليررررات احلقررررن التجميلرررري وحتسررررن القرررروام

الشررررييع

اإلسالمي .
املشاركات العلمي واإلعالمي :
أمييكررا الشررمالي

 -أقررام مررا ي يررد علررى ما ر ورة علمي ر

وأمييكرررا اجلنوبير ر والررردول االسررركندينافي  ،وعرررد مرررن
الدول اآلسيوي واإلفييقي واألوروبي .
 -شررار

مررؤمتيات ونرردوات علمي ر كررثرية وبرريام علمي ر

اخررل اململكر وخارج ررا ،كمررا نرراق
العلمير ر والبحررروث التكميلير ر
وكليررررر الشرررررييع بالييرررررا ،
املفتوحرر ر  ،و أكا
وغريها.

عررد ا مررن اليسررا ل

املع رررد العرررالي للقضررراء،
اجلامعررررر األمييكيررررر

يرر ر نررررايف العيبيرر ر للعرررروم األمنيرر ر
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 مل يرر ر ل منرررري عررررام 1998م يقرررردم كررررثريا مررررن الرر ر امالتليف يوني ر املسررجل واملباشررية

أكثرري مررن أربعررن قنرراة

فضرا ي  ،وقرردم برريام إ اعير متعررد ة

السررعو ي والرردول

اخلليجي  ،باإلضاف ملئات املقاالت واحلوارات الصرحفي
الصحف واجملالت.

