
 سرية ذاتية

 :اصر بن سعد الرشيدناألستاذ الدكتور/  االسم.    

 شاعر وأديب ومفكر إسالمي سعوديو كادمييأ.  

 بعالية جند الشعراء من مواليد بلدة.  

   عراء ثم بدار التوحيد مبدرسة الش االبتدائيتلقى تعليمه

 .بالطائف

 لية الشريعة مبكة املكرمةخترج من ك. 

 عام  جامعة سانت أندروز حيث حصل عليها من، لدراسة الدكتوراه بريطانيا عث إىلبُتِا

 .الذين حصلوا على شهادة الدكتوراهم. ويعد من أوائل السعوديني 1391-1971

 نتقل اثم  .هـ1402ل على درجة األستاذية عام وظل فيها حتى حص، عمل أستاذًا مساعدًا

عمل أستاذًا يف قسم اللغة العربية وآدابها بكلية حيث ، إىل مدينة الرياض

 .جبامعة امللك سعود اآلداب

  هـ.1395بكلية الشريعة مبكة عام  العربيةعمل رئيسًا لقسم اللغة 

 هـ.1402-1397لرتاث مبكة املكرمة عمل مديرًا ملراكز البحث العلمي وإحياء ا 

 هـ.1396عام  أسرتاليا يف جامعة سيدني يف ًاعمل أستاذًا زائر 

 هـ.1402عام  قطر عمل أستاذًا زائرًا يف جامعة 

 بإلقاء كما قام ، دوات العلمية يف اململكة وخارجهاشارك يف عدد من املؤمترات والن

 عدد من احملاضرات العامة.

  األمسيات الشعريةيقرض الشعر ويشرتك يف بعض. 

 يقوم بتدريس األدب العربي والنقد والبالغة وعلوم القرآن وعلوم احلديث. 

  امللك خالد األوىل منحصل على وسام االستحقاق من الدرجة . 

 كان عضوًا يف: 

 .جلائزة امللك فيصل العاملية جلنة االختيار جلائزة األدب العربي - 

 .جلنة االختيار جلائزة آل بصري - 
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 .عضو يف اجمللس األعلى لكليات البنات - 

 .عن شطر مكة امللك عبدالعزيز عضو يف جملس جامعة - 

 .جلنة املشورة الثقافية للمهرجان الوطين للرتاث والثقافة - 

منها يف  كما ناقش عددًا،  من رسائل الدكتوراه واملاجستريأشرف على عدد كبري -

 .جامعات متعددة

 همهاأومن ، نشرها ت والتحقيقات اليت متله عدد من األحباث واملؤلفا: 

 .موقعه وتارخيه ونشاطاته يف اجلاهلية واإلسالم.. سوق عكاظ- 

 .شعر يزيد بن الطثرية: دراسة ومجع وحتقيق- 

 .البن جرير الطربي تهذيب اآلثار - 

 .البن قيم اجلوزية أمثال القرآن- 

 .الرافضة رسالة الرد على- 

 .أغالط الضعفاء من الفقهاء البن بري- 

 .لشيخ اإلسالم القاعدة املراكشية- 

 :العضوية العلمية السابقة 

 . امللك فيصل العاملية جائزة عضو يف جلنة االختيار جلائزة األدب العربي يف -

  جلنة االختيار جلائزة آل بصري.عضو يف -

 لكليات البنات.يف اجمللس األعلى عضو  -

 .ة(طر مك)شعن  جامعة امللك عبدالعزيز عضو يف جملس -

 :اللجان العلمية 

 .مرتني جلنة األدبرَأس  -

 جلنة الدراسات العليا. -

 جلنة اختيار املعيدين. -

 جلنة التعيني. -

 جلنة احتفاالت املئوية. -
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 .اللجنة العليا لسوق عكاظ -

 املشاركات العلمية والثقافية: 

 .يف عدة مؤمترات وندوات علمية وفكرية داخل اململكة وخارجهاشارك  -

 .األحباث واألوراق للمؤمتراتحكََّم عددًا من  -

ويف الصوالني ، وأحاديث يف النوادي األدبية، ركات يف الصحف والقنوات الفضائيةله مشا- 

 .االجتماعية ويف معارض الكتب

 .شارك يف حترير بعض اجملالت العلمية احملكََّمة -

 


