السرية الذاتيت
االسم :سيف بن منصر بن علي احلارثي.
الـمعلوماث
الشخصيت

احلالة االجتماعية :متزوج.

العنوان :جنران -جامعة جنران – كلية الشريعة وأصول الدين.
اجلوال1211230030 :

الربيد االلكرتوين smart1788@gmail.com :
 )0شههدا ا الهدكتوراه يف القههر ن وعلومههو عهها 0100/4/01ى ه  ،بدرجههة امهت هياز مههم مرة ههة الشههر

الـمؤهالث
العلميت

األوىل،جامعة اإلما كلية أصول الدين يف الرايض.

 )2شههدا ا ادلاجريههتا يف القههر ن وعلومههو عهها 0124/1/02ىه ه بدرجههة امهته هياز مههم مرة ههة الشههر
الثانية  ،جامعة اإلما كلية أصول الدين يف الرايض.

 )0شهدا ا ال كالوريوس يف كلية أصول الهدين جامعهة اإلمها يف القصهيم 0106/2/24ى ه  ،ةقههدير
جيد جداً.

 أس ه ههتا مش ه ههار بقري ه ههم أص ه ههول ال ه ههدين بكلي ه ههة الش ه ههريعة وأص ه ههول ال ه ههدين جامع ه ههة جنه ه هران منه ه ه
0111/6/02ه.

التاريخ

الوظيفي

 أس ه ههتا مري ه ههاعد بقري ه ههم أص ه ههول ال ه ههدين بكلي ه ههة الش ه ههريعة وأص ه ههول ال ه ههدين جامع ه ههة جنه ه هران منه ه ه
0101/2/3ه.

 أسههتا مريههاعد بقريههم الدارسههاا اإلس ه مية بكليههة العلههو واع اجن جامعههة جن هران يف شههرورا من ه
0102/3/4ه.


التكليفاث
اإلداريت

اعية بفرع وزارا الشؤون اإلس مية مبنطقة جنران من 0122/1/04ىه.

 )0وكيل عما ا الدراساا العليا جامعة جنران 0106/0/4ه إىل اعن .
 )2وكيل كلية العلو واع اجن مبحافظة شرورا 0100/0/0ه .

 )0رئيس قريم الدراساا اإلس مية بكلية العلو واع اجن مبحافظة شرورا 0100/0/00ىه.
 )1رئيس قريم اللغة العربية بكلية العلو واع اجن مبحافظة شرورا 0102/01/4ىه.
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 )0ادلشر على وحدا التطوير واجلو ا يف عما ا الدراساا العليا إىل اعن.
 )2انئب وحدا الربامج الدراسية بعما ا الدراساا العليا جامعة جنران.

 )0عضوية جلنة إعدا القواعد التنفي ية ل ئحة الدراساا العليا جامعة جنران.
 )1عضوية جلنة احلاالا الط بية بكلية الشريعة وأصول الدين جامعة جنران.
عضويت
اللجان

 )2رائسة جلنة االخت اراا يف كلية العلو واع اجن بشرورا.

 )3رائسة جلنة احلاالا الط بية يف كلية العلو واع اجن بشرورا.

 )4انئب رئيس جملس وحدا التطوير واجلو ا يف بكلية العلو واع اجن بشرورا..

 )5انئب رئيس جلنة التخطيط االسرتاةيجي يف وحدا التطوير واجلو ا بكلية العلو واع اجن بشرورا.
 )6عضو جلنة االنترياجن يف اجلامعة اليت يرأسدا معايل مدير اجلامعة.

 )01عضوية العديد من اللجان األخرى لتنفي مشاريم خطة اجلامعة االسرتاةيجية بكليهة العلهو واع اجن
بشرورا.

 )00اإلشرا العا على الشؤن األكا ميية واإل ارية بكلية العلو واع اجن بشرورا.
 )0ةههدريس مههوا التخصههس التفريهها وعلههو القههر ن لعههد مههن ادلريههتوايا الدراسههية يف قريههم الدراسههاا
اإلس مية بكلية العلو واع اجن بشرورا.

اخلرباث

األكادمييت

 )2ةدريس موا التخصس التفريا وعلهو القهر ن لعهد مهن ادلريهتوايا الدراسهية يف قريهم أصهول الهدين
كلية الشريعة وأصول الدين.

 )0ةدريس ما ا الثقافة اإلس مية يف قريم أصول الدين بكلية الشريعة وأصول الدين.

 )1اإلشرا على ما ا التدريب العملي لط جن قريم أصول الهدين يف ادلريهتوى الثهامن جيخهرلعجي لعهدا
فصول راسية.

 )2اإلشرا على ط جن قريم أصول الدين يف ما ا ال حث العلمي جي حبث التخرججي.
أ) كتاجن القراء الك ار لل ىيب وغاية النداية البن اجلزري؛ موازنة ومقارنة.

أحباث

حمكمت

ومنشورة

جن) مقاصد سور القر ن الكرمي.

ا) اإلعجاز التشريعي يف القر ن الكرمي.

ث) القول ادل ع يف معىن قولو ةعاىل  :ال إكراه يف الدينجي.
ج) الت يان دلعاين مفر ا احلكمة يف القر ن.

ح) ةفريا ادلدينة ادلنورا راسة حتليلية نقدية.
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 رئيس جملس إ ارا جلنة التنمية االجتماعية األىلية ابحلصينية وادلشعلية إىل اعن.
 األمع العا جلمعية الرب اخلاية بشرورا.

 عضو جملس إ ارا ادلريتو ع اخلاي بشرورا.
الـمشاركاث

الـمجتمعيت
التطوعيت

 عضو جلنة معاجلة ظاىرا التطر بشرورا واللجنة كانت برائسة حمافظ احملافظة.

 أمع ادلربه اخلاية ابحلصينية التابعة للجمعية اخلاية للخدماا االجتماعية بنجران.


رس علمي قراءا يف ةفريا الريعدي جامم الصحابة ابلغوي ي دأ من ربيم األول 0111ىه.

 إلقاء الدروس العلمية ،وادلشاركة يف بعض الدوراا العلمية ،والندواا العلمية يف بعض مدن ادلملكة.
 ادلشاركة يف التوعية اإلس مية يف احلج النابعة لألمانة العامة للتوعية اإلس مية من عا 0120ىه .
 عضو اجلمعية العلمية الريعو ية للقر ن الكرمي وعلومو جي ة يانجي.

 ةقدمي رس يف علو القر ن يف معدد ال يان إلعدا معلماا القر ن ابلرايض – الشفا -للفصل
الدراسي الثاين 0100ىه.

الذوراث التذريبيت وورش العمل :
الدورا التدري ية

الهمكان

التاريخ

ضمان اجلو ا والتقومي الرباجمي

جامعة جنران

1404/5/1-4/03هـ

مداراا حتليل االجتاىاا

عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران

1400/4/18-17هـ

إ ارا مشروعاا اخلطة االسرتاةيجية

عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران

1400/18/89-88هـ

القيا ا احملرتفة

عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران

1400/1/80-88هـ

مداراا ادلدير الفعال

عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران

1400/1/18-17هـ

فن إ ارا االجتماعاا

عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران

1408/1/86-85هـ

كيفية ةنفي اخلطة االسرتاةيجية

عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران

1400/6/9هـ

التخطيط االسرتاةيجي ابستخدا بطاقاا األ اء الهمتوازن

مركز النبالء للتنمية الشاملة جبدة

1487/0/16-15هـ

برانمج أتىيل القيا اا الهمجتمعية

جامعة طيبة

1405/8/11-9هـ

التميز واإلبداع يف العمل الهمؤسريي

كفاءات للتدريب – الرايض

1401/1/81-83هـ

العا اا العشر للشخصية الناجحة

مركز األمري سلمان االجتماعي ابلرايض

1480/8/13-9هـ

ورا إعدا الدعاا التدري ية

معهد األئمة واخلطباء ابلرايض

1480/8/11-1/8هـ

ةشخيس ادلشك ا واختا القراراا

قدرات للتدريب – الرايض

1489/13/88-87هـ

مداراا اإلشرا الفعال

قدرات للتدريب – الرايض

8339/1/87-84م

مداراا التعامل مم ضغوط العمل

معهد اإلدارة العامة – الرايض

1487/0/5-0هـ

القيا ا اإل ارية

معهد اإلدارة العامة – الرايض

1487/8/83-18هـ

إعدا وةنظيم االجتماعاا الفعالة

جامعة اإلمام دمحم بن سعود– الرايض

1480/1/86-80هـ

ةرةيب األولوايا

جامعة اإلمام دمحم بن سعود– الرايض

1480/8/8هـ

مداراا االةصال الفعال

جامعة اإلمام دمحم بن سعود– الرايض

1480/1/18-9هـ
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الهمكان

التاريخ

الدورا التدري ية

مركز أبعاد للتدريب

1489/4/85هـ

الشدا ا الدولية األولية يف قيا ا فرق العمل

قدرات للتدريب – الرايض

8339/0/0-8/88م

القائد الرائد

قدرات للتدريب – الرايض

8334/15-18م

إ ارا األ اء الوظيفي

عمادة التطوير واجلودة جبامعة جنران

1408/8/88-81هـ

املركز الوطين للتقومي واالعتماد األكادميي -جدة

1443/0/10هـ

ورشة عمل ةطوير ليل كتابة الرسائل العلمية جامعة جنران

عمادة الدراسات العليا ابملشاركة مع عمادة القبول والتسجيل

1407/7/11هـ

ورشة عمل ضمان اجلو ا والتقومي الهمؤسريي والرباجمي

اهليئة الوطنية لالعتماد والتقومي األكادميي – جدة

1400/11/17-16هـ

اهليئة الوطنية لالعتماد والتقومي األكادميي – الرايض

1404/1/14-10هـ

جمموعة الرواد – الرايض

1401/7/5هـ

مداراا اإلع

الهمكتوجن

ورشة ةدري ية يف معايا ضمان اجلو ا يف برامج الدراساا العليا
ومتطل اا حتقيقدا

ورشة عمل وصيف الربامج وادلقرراا واخلربا ادليدانية وإعدا التقارير
الرينوية

ورشة عمل ةشخيس لواقم أثر برامج التوعية اإلس مية يف احلج وبناء
م ا راا التطوير
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