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 السيرة الذاتية
 بياانت شخصية:

ـــم ـــ  احلالة نساجل اتريخ ادليالد مكان ادليالد اجلنسية االســ
 2/1/1396 الجوف/القريات سعودي اللقب/ العائلة األوسط األول

 هـ
 متزوج ذكر

 العنزي  دمحم مشعل
Frist Middle Family 

Meshal Mohammed Alanazi 
 اإلسالميةالدراسات  التخصص العام

 الحديث وعمومو التخصص الدقيق
 

 الوظيفة احلالية ومقرىـــا
 مقرىـــــا الوظيفة

 لقرياتكمية العموم واآلداب با اإلسالميةالدراسات قسم 
 أ. مساعد        أ. مشارك     أستاذ       اللقب العلمى

 ىـ5341عام    دكتوراة درجة علمية واترخيهاأعلى 
ــامة/  رقم السجل ادلدين  5956529245 اإلقـ

ــــة ــــ ـــ ـــ ـــ ـــم العموم اآلداب بالقريات الكليـ ـــ ـــ ـــ  اإلسالميةالدراسات  القســ
 بياواث االحصال :            

     mmhanazi@ju.edu.sa اإللكرتوىن الرمسىالربيد  المممكة العربية السعودية –الجوف  –القريات  العنوان كامالً 
     com396@gmail.mmha1 الشخصى الربيداإللكرتوىن 3555 ىاتف العمل)رقم اذلاتف الداخلي(

 اختياري ادلوقع الشخصى -- ىاتف ادلنزل 
 -- فاكس 99633295552559 جوال 

    الرمزالربيدى  صندوق بريد 
 

 انبكانىريىس ، انماجسخير ، انذكخىراي ( :  انمؤهالث انعهميت )         
 

 
 

 م
 

 ادلؤىل
 

 اترخيو
 

 التقدير
 

 اجلامعة 
 

 الكلية
 

 التخصص القسم العلمى
 دقيق عام

-5154 بكالوريوس 1
 ىـ5155

اإلمام دمحم بن  جيد جدا
 سعود اإلسالمية

 السنة وعموميا السنة وعموميا السنة وعموميا أصول الدين

الدعوة  جامعة أم القرى  ممتاز ىـ5159 ماجستير 2
 وأصول

 الدين

 الحديث وعمومو  الحديث وعمومو  والسنةالكتاب 

ممتاز مع  ىـ 5152 دكتوراه 3
مرتبة الشرف 

 األولى

الجامعة اإلسالمية 
 بالمدينة المنورة

كمية الحديث 
 الشريف

الحديثعموم  الشريفالحديث   الحديثعموم    
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 انخبراث انىظيفيت : 
 

 لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل الوظيفة مسمى الوظيفة

 

سنوات 
 اخلربة

سبب ترك 
 إىل مــن قسم كلية جامعة العمل

العموم اإلدارية  الجوف  محاضر اكاديمية
 واإلنسانية

الدراسات 
 اإلسالمية

 --- 5 تدريس ىـ5152 ىـ5155

العموم اإلدارية  الجوف  أستاذا مساعد اكاديمية
 واإلنسانية

الدراسات 
 اإلسالمية

 --- 5 تدريس ىـ 5154 ىـ5152

واآلداب العموم  الجوف  أستاذا مساعد اكاديمية
 بالقريات

الدراسات 
 اإلسالمية

 --- 5 تدريس االن ىـ5154

عميدا لكمية العموم واآلداب  عميد
ومشرفا عمى كمية المجتمع 

 بطبرجل

العموم واآلداب  الجوف
كمية  و

المجتمع 
 بطبرجل

عميدا  ىـ 5156 ىـ 5154 ---
 لمكمية

5 --- 

ب عميدا لكمية العموم واآلدا عميد
ومشرفا عمى كمية المجتمع 

 بالقريات

العموم واآلداب  الجوف
و كمية 

المجتمع 
 بالقريات

عميدا  االن ىـ 5156 ---
 لمكمية

-- --- 

 

اجلهة:  مدرس أخرى 
 ...ادلؤسسة/الشركة

مديرا  إىل من مكان العمل
 لممعيد

االنتقال  5
لجامعة 
 ىـ5155 ىـ5156 طريف لمعيد العممي ا الجوف

 

 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انمؤحمراث وانىذواث انعهميت  انمشاركت في           
 

  م

 عنوان ادلؤمتر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

 √  ىـ5153/ 2/ 55-53 مراكش بالمغرب  نيةآالقر المؤتمر العالمي الثاني لمقراءات  1

 √ √ ىـ5153/ 4/ 5-5        جامعة الجوف ندوة الجامعة والمجتمع بجامعة الجوف 2
 √ √ ىـ52/5/5154-51 ماليزيا -بكوااللمبور  المؤتمر الدولي لمسنة النبوية )مسند الثالث(  3
الذي عقدتو كمية الشريعة مؤتمر الوحدة الوطنية ودورىا في ترسيخ األمن،  4

 والقانون 
 √ √ ىـ4/5/5153-3 جامعة الجوف

 

 :)يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(اإلشراف عهً انرسائم انجامعيت           

 

 م
 

  الدرجة العلمية عنوان الرسالة

 اجلامعــة
 

ـــة  السن
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستري

1 -----       
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 :)يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(عضىيت انهجان وانجمعياث انمخخصصت    

 ادلكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

 جامعة الجوف 3  ىـ. 5154،  5153، 5152كمية العموم االدارية واالنسانية لألعوام رئيس وحدة االختبارات في  1
 جامعة الجوف 1 ىـ.5153-5152األكاديمي بالكمية لمفصل الثاني من العام الجامعي رئيس وحدة اإلرشاد  2

 جامعة الجوف 1 ىـ.5153-5152عضو لجنة شؤون الطالب ، وعضو لجنة التأديب لمعام الجامعي  3
 جامعة الجوف 1 ىـ.5154-5153رئيس وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكمية لمفصل األول من العام الجامعي  4
 جامعة الجوف 1 ىـ.5154-5153رئيس لجنة الحاالت الطالبية الخاصة بطمبات إعادة التصحيح في الفصل الثاني  5
 جامعة الجوف 3 ىـ وحتى اآلن .5154/  2/  55عضو مجمس الجامعة من    6
 جامعة الجوف 3 اآلنىـ حتى 5153-5152عضو لجنة الدراسة الذاتية لمعايير االعتماد األكاديمي من الفصل الثاني  7
 جامعة الجوف 1 عضو في لجنة دعم وتعزيز الصحة النفسية لطالب وطالبات الجامعة . 8
 جامعة الجوف 1 ىـ . 5156-5155لعام  الثانيالفصل  من عضو المجنة الدائمة لمتعاقد بالجامعة لمعام الجامعي 9

 جامعة الجوف 1 ىـ.5156/  2/  55عضو المجنة الدائمة لمخطط والمقررات والتأىيل لالعتماد بالجامعة من  11
 جامعة الجوف 3 ىـ وحتى اآلن 5154/  2/  55عضو مجمس كمية العموم بسكاكا من  11
 جامعة الجوف 3 ىـ وحتى اآلن5154/  2/  55عضو مجمس كمية العموم واآلداب بالقريات من  12
 الجوف جامعة 3 ىـ وحتى اآلن5156/  5عضو مجمس كمية الشريعة والقانون بسكاكا من  13
 الجوفجامعة   عضو الجمعية العممية السعودية لمثقافة اإلسالمية . 14
 الجوفجامعة   عضو الجمعية العممية السعودية لمقرآن الكريم وعمومو ) تبيان (. 15
 الجوفجامعة   عضو الجمعية السعودية لإلدارة . 16
 الجوفجامعة  1 ىـ 5119المجنة الدائمة العميا لمجودة واالعتماد االكاديمي بالجامعة عام عضو  17
 الجوفجامعة   ىـ.5119المجنة المركزية الدائمة لمتأديب في القضايا األكاديمية وغير األكاديمية لمطالبعضو  
 الجوفجامعة   .ه5119المجنة الدائمة لمتعاقد مع اعضاء ىيئة التدريس غير السعوديين عام عضو  
 الجوفجامعة   ىـ. 5156 طط والمقررات والتأىيل لالعتماددائمة لمخالمجنة العضو  
 الجوفجامعة   ىـ. 5119 كتب المقررةطط واللخوالممناىج  دائمةالمجنة العضو  
 الجوفجامعة   ىـ.5119بالقريات  واآلدابالمجمس االستشاري لكمية العموم رئيس  

 

       
    
 :  )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انذوراث انخذريبيت انحاصم عهيها وورش انعمم   

 التاريخ التخصص مكان االنعقاد عنوان الدورة / ورشة العمل  م
 ىـ54/5/5152  المكتب التعاوني في شقراء ميزة الجودة 1
 ىـ54/5/5152  المكتب التعاوني في شقراء ميارات االتصال 2
 ىـ51/5/5152  شقراءالمكتب التعاوني في  القيادة التربوية 3
 ىـ51/5/5152  المكتب التعاوني في شقراء مقدمة في برنامج الكورت لتنمية التفكير 4
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 ىـ59/5/5153  مركز اإلبداع لمتدريب و التنمية فن التعامل المراىقين  5
 ىـ5/5/5153  التنميةمركز اإلبداع لمتدريب و  فنون اإلصغاء و تقنيات اإلنصات 6
 ىـ5/5/5153  مركز اإلبداع لمتدريب و التنمية ميارات الحوار وفنون النقد و التوجيو 7
 ىـ2/5/5153  مركز اإلبداع لمتدريب و التنمية تحويل األفكار إلى خطط وبرامج عممية 8
 59/59/5154  مؤسسة الجميح الخيرية المدرب المعتمد 9

 59/1/5153  مركز عطاء لمتدريب عادات النجاح 11
 التحفيز الذاتي 11

برنامج بناء ) األول و الثاني ( 
لتطوير منسوبي الجيات الخيرية في 

الشمال برعاية مؤسسة السبيعي 
الخيرية تنفيذ شركة عطاء لمتنمية 

 البشرية 
 ىـ 5155ىـ 5153و اإلدارة من عام 

 ىـ53/1/5155 
 ىـ6/2/5155  اكتشاف الطاقات و استثمارىا 12
 ىـ56/2/5155  صناعة الصورة الذىنية 13
 ىـ56/2/5155  الميارات القيادية 14
 ىـ59/2/5155  ورشة عمل صنع القيادات في العمل الخيري  15
 ىـ55/2/5155  التخطيط االستراتيجي 16
 ىـ55/2/5155  رؤية استشرافية لمستقبل العمل الخيري  17
 ىـ55/4/5155  التخطيط االستراتيجي في األعمال الخيري  18
 ىـ56/4/5155  استراتيجيات التحالف و التكامل بين الجيات الخيرية 19
 ىـ59/4/5155  االستراتيجي في العمل الخيري التفكير  21
 ىـ5/5/5155  استشراف المستقبل 21
 ىـ5/5/5155  إدارة التغيير في المنظمات التطوعية 22
 ىـ55/5/5155  فن جمع التبرعات 23
 ىـ4/6/5155  استراتيجية التحالف و التكامل بين الجيات الخيرية 24
 ىـ 55/59/5155  الطرق الذكية إلدارة أموالك الشخصية 25
 ىـ56/55/5155-55  اإلبداع في العمل الخيري  26
 م55/5/5995-54  مركز العصر لمتدريب فن تنمية الموارد بواسطة االستقطاع 27
28 

 اإلداري الناجح الوصايا الذىبية السبع لألداء المتميز لمقائد
جامعة اإلمام دمحم بن سعود بالتعاون 

مع المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، 
 بمدينة صاللة في سمطنة عمان

 م5-55/5/5995 

 ىـ5/2/5156-5  شركة عطاء لمتنمية البشرية منطمقات نحو التغيير  29
31 

بالتعاون  جامعة اإلمام دمحم بن سعود ورشة تنمية ثقافة الحوار
 مع مكتب اآلفاق المتحدة االستشاري 

 ىـ52-54/3/5156 

31 
جامعة اإلمام دمحم بن سعود بالتعاون  تطبيقات في القيادة 

 مع تقنيات لمتدريب والتنمية اإلدارية
 ىـ5/3/5159 

32 
 (55الدورة العممية المكثفة رقم )

المعيد العالي لألئمة والخطباء 
 ىـ55/55/5159-55  طيبةبجامعة 
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33 
/ 55-54  جمعية البر بالمنطقة الشرقية بعنوان  ) أفكار عممية في استقطاب الكفاءات البشرية ( ورشة 

 ىـ55/5155
 

 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انمهاراث               

 ادلهارات 

 الدراسات واالحباث اخلاصة بتطوير القطاع الثالث.إعداد 

 .االسرتاتيجيةاخلطط إعداد 

 بكفاءة اآليل احلاسب مع التعامل مهارات

 االجتماعات. و الوقت إدارة مهارات

 وادلناقشة احلوار مهارات

 :)يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انمساهماث انمجخمعيت وانثقافيت وانخطىعيت           
 

 انفخرة انزمىيت طبيعت انىشاط انمساهمت / انىشاط م

 5152 ألعوام الجامعيةاالمشاركة بعدة محاضرات توعوية لمطالب في  1
 ىـ عمى نطاق الكمية والجامعة. 5154-

 ىـ 5154- 5152 القاء محاضرات توعوية

المشرف عمى نادي ) نور ( لمتوعية اإلسالمية في عمادة شؤون الطالب  2
 ـ.ى 5154حتي عام 5152من الفصل الثاني 

 ىـ 5154-5152 شرافإ

شاركت في لجان القرآن الكريم والحديث الشريف في مسابقة الجامعة  3
-5152لحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف في العام الجامعي 

 ىـ.5153

 ىـ.5153-5152 مشاركة

خطيب جامع رسمي ألقي بشكل أسبوعي في مواضيع تيم المجتمع  4
 وتعمل عمى تنميتو وحل مشكالتو .

حتي  5153عام من  القاء الخطب
  االن

عضو برنامج ) سفراء الخير ( الذي تنفذه جمعية التنمية األسرية ،  فأنا  5
 أحد سفراء الجمعية .

ىـ 5154-5153 عضو   

تحفيظ القرآن الكريم في  وضع خطط ليا متعاون مع عدد من مجمعات  6
 ووضع آليات تقييم تنفيذىا .

وضع لمتعاون مع مجمعات تحفيظ القرآن الكريم 
 خطط ليا ووضع آليات تقييم تنفيذىا .

ىـ 5154-5155  

 لمدعوة واإلرشاد في تقديم برامج دعوية . يمتعاون مع المكتب التعاون 7
 

حتي  7341من عام  متعاون 

 االن 

ىـ حتى  55/5156من  مجمس االدارةرئيس  جمعية البر الخيرية بالقرياترئيس  
 االن

ىـ حتى  4/5119من  المجنةرئيس  ية االيتام بالقرياتلجنة رعارئيس  
 االن
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ىـ حتى  2/5119من  المجنةرئيس  لجنة التطوير االستراتيجي لمجمعية الخيرية بالقرياترئيس  
 االن
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 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انجىائز و انخكريم  
 

 الفرتة الزمنية التخصص الدولة و اجلهة ادلاحنة مسمى اجلائزة م

1     
 

 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انمىاصب اإلداريت           
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة ادلنصب اإلداري م
 ىـ 5156الى  5154من  المممكة العربية السعودية جامعة الجوف ومشرفا عمى كمية المجتمع بطبرجلعميدا لكمية العموم واآلداب  1
 وحتى اآلن  ىـ 5156من  المممكة العربية السعودية جامعة الجوف ب ومشرفا عمى كمية المجتمع بالقرياتعميدا لكمية العموم واآلدا 2

          

 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(انهغاث 

ــرى أذكرىا قراءة كتابة حتدث جتيدىا اللغة اليت  لغات أخــــــــــ
  ممتاز ممتاز ممتاز غة العربيةلال

 جيد جيد جيد اللغة االجنليزية

 معهىماث أخري حري أوها هامت : 

 ادلعلومات م
 ىـ  مع فريق من المتطوعين .5159الجاليات في محافظة طريف عام أسست المكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية  1

 ىـ .5154مستشار الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بطريف عام 
 ىـ  .5154أسست القسم النسائي التابع لممكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في محافظة طريف عام 

 ىـ .5152مكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في محافظة طريف عام  أعددت الالئحة الداخمية لنظام ال
 ىـ .5152أعددت نموذج تقويم األداء الوظيفي لمعاممين بالمكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في محافظة طريف عام  

 ىـ  .5153وتوعية الجاليات في محافظة طريف  عام  أعددت الييكل التنظيمي اإلداري لممكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد
 -5تطوير نظام العمل في : )  –طورت النظام اإلداري لممكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في محافظة طريف  وذلك من خالل :   أ 

م المكتب إلى لجان وأقسام والعمل فييا وفق خطط من خالل تقارير تقسي -5شؤون الموظفين : الموائح والعقود وتقويم األداء الوظيفي والتدريب (  ، ) 
 شيريو وفصميو وسنوية  (  .

 ىـ .5155أنشأت لجنة لرعاية  الشباب بالمكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في محافظة عام 
 ( عنوان  . 1999فظة وبمغت العناوين فييا إلى ما يزيد عن ) أنشأت مكتبة عامة بالمكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في محا
 ( شقة . 59( شقق والبدء في بناء وقف استثماري لممكتب مكون  من )  1خططت لتنمية موارد المكتب وذلك بشراء ) وقف ( مقر لممكتب مكون من ) 

 م .5993( في عام مدرب معتمد من أكاديمية التدريب والتنمية الدولية ) المدرب / سمير بنتن 
 ىـ وحتى تاريخو ، من خالل إقامة دورات تدريبية لموظفي القطاعين  أثناء العمل .5153مشارك في التدريب الميداني في القطاع الحكومي من عام 
 ىـ .5159أنشئت لجنة التنمية األسرية في جمعية طريف الخيرية عام 

 والهوايات الخاصة:االهتمامات  

في تخصص الحديث وعمومو ، واالىتمام بفقو الحديث حيث ىو ما يحتاجو كثير من الناس ، لكوني خطيب والناس في حاجة لتوضيح البحث العممي  -
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 الحديث النبوي وطريقة استخراج األحكام منو .
 رية .المشاركة في التطوير والتخطيط لألعمال التطوعية غير الربحية كمكاتب الدعوة واإلرشاد ، وجمعية البر الخي -
 تقديم االستشارات وتدريب العاممين في الجيات الخيرية وغير الربحية لرفع مستوى الوعي لدى العاممين فييا .  -
 القراءة واالطالع عمى الجديد في العموم اإلدارية واإلنسانية .  -
 

 عمهج بها : انذول انخي  

 الدول م
1  
2  

 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(او المشاركة في التاليف  الكتبتاليف          
 
 
 م

 

 
 

 عنوان الكتاب

 
 العنوان بلغة أخرى

إن وجد ) كما ىو موجود 
على صفحة الكتاب او 

 البحث(

 
الرتقيم الدوىل ادلوحد 

 للكتاب
 )ردمك(

 
 

أشخاص مشاركني 
)حمقق ، مراجع ، 

 مرتجم ... اخل(

 
 
 
 الطبعة

 
 
عدد 

 الصفحات

 
 

 الكتابلغة 

 
 

اتريخ 
 النشر

1 ---   

 

     

2         
3         

        
 

 : )يمكه اضافت مزيذ مه انصفىف(  (اإلوخاج انعهمً )األبحاد انعهميت

 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م

المؤتمر الدولي  ماليزيا   -كوااللمبور  االتجاه العقالني أنموذجا –مظاىر ونماذج  –االنحراف في فيم السنة  5
لمسنة النبوية 
 )مسند الثالث(

 ىـ5154

مجمة الدراسات  مصر -جامعة المنيا  الشيخ فيصل بن مبارك وجيوده في خدمة السنة النبوية 2
 العربية 

 م5955يناير 

كمية مجمة  جامعة المنوفية-مصر بعد الصالة جمع ودراسةوالتيميل والتحميد التسبيح يغ ص 4
 اآلداب

 5956يناير 

 

 

  


