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السيرة الذاجيت.
أ د .هاصز بن سعود بن حمود القثامي.
العمل الحالي :رئيس قسم القراءات ّتامعة الطائف

الدرجت العلميت :أستاذ.

التخصص الدقيق :القراءات وعلوم القرآن
___________________________________________________
الدراسة املتوسطة والثانوية :كانت بادلعهد العلمي بالطائف ،التابع جلامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية من عاام 8041هاا،
إىل 8081ها .وخترج منه بتقدير ممتاز.
الدراسة الجامعية:
 (الةكالوريوس) من قسم القراءات بكلية الدعوة وأصول الدين ّتامعة أم القرى مبكاة ،عاام8080 :هاا ،إىل عاام 8081هاا.ختصص(القراءات الدقيق) وحصل على البكالوريوس بتقدير( :ممتاز) ،مع مرتبة الشرف األوىل.
 ُعُت معيداً بكلية الدعوة وأصول الدين بقسم القراءات ،عام 8081ها ،وتوىل تدريس القرآن الكرمي والقراءات. (الماجست ت ) التح ااق بقس اام الكت اااب والس اانة ّتامع ااة أم الق اارى مرحل ااة ادلا،س ااتَت ،ع ااام 8044ه ا اا ،وحص اال عليه ااا ع ااام8040ها ،بتقدير( :ممتاز) ،مع مرتبة الشرف األوىل ،مع التوصية بطبع الرسالة وتداوذلا بُت اجلامعات
 (الدك وراه) التحاق بقسام الكتااب والسانة ّتامعاة أم القارى مرحلاة الادكتورايف عاام 8040هاا ،وحصال عليهاا عاام 8041هاا،بتقدير( :ممتاز) ،مع مرتبة الشرف األوىل ،مع التوصية بطبع الرسالة وتداوذلا بُت اجلامعات.

العضوياث واملشاركاث واملناصب:

 عضو هيئة التدريس ّتامعة أم القرى مبكة ادلكرمة بقسم القراءات من عام 8081ها إىل عام 8041ها. -عضو هيئة التدريس ّتامعة الطائف بقسم القراءات من عام 8041ها إىل تارخيه.

 عضو اجمللس البلدي مبحافظة الطائف .دورته السابقة  8041دلدة (  6سنوات ). عضو رللس إدارة اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه ّتامعة اإلمام زلمد بن سعود بالرياض  8011ه رئ س فرع اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه مبنطقة مكة ادلكرمة 8011ه. رئ س جلنة العناية بادلسا،د التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية مشال الطائف .من عام  – 8041حىت عام  8010ه. عضو اللجنة االس شارية للخطةاء واألئمة بإدارة أوقاف ومساجد الطائف من عام 6341ىت 6341ه. عضو مجلس الدراسات العل ا بعمادة الدراسات العل ا بجامعة الطائف6341 – 6341.ه عضو المجلس العلمي بجامعة الطائف 6341ىت ح ى  6331ه عضو مجلس عمادة الةحث العلمي بجامعة الطائف6341 .ه – 6341ىت. عض تتو مجل تتس االب ع تتاث وال تتدريا بوكال تتة الجامع تتة للةح تتث العلم تتي والدراس تتات العل تتا بجامع تتة الط تتائف– 6341 .6341ىت
 عضو المجلس لجنة المؤتم ات والدورات بجامعة الطائف  6341ىت ح ى تاريخو رئ س تح ي مجلة جامعة الطائف للعلوم العلوم اإلنسان ة 6341 .ح ى تاريخو رئ س لجنة حماية حقوق الطلةة بجامعة الطائف  6341ىت ح ى 6336ه. عضو اللجنة العل ا لألمن الفك ي بجامعة الطائف .6341 – 6344 -عضو لجنة عمادة القةول وال سج ل بجامعة الطائف  – 6341ح ى تاريخو

2

 رئ س قسم الق اءات بجامعة الطائف من عام 8018ه حىت عام  .8010ومن  8011ه حىت تارخيه. وك ل كل ة الش يعة واألنظمة من عام  8011ه ،حىت عام  8016ه. عضو مركز حي احلوية. عضو متعاون مبكتب الدعوة وتوعية اجلاليات باحلوية. عضو مجعية الرب باحلوية. عضو رللس كلية الشريعة واألنظمة ّتامعة الطائف عضو رللس القراءات بقسم القراءات ّتامعة الطائف. عضو متعاون مبكتب اجلمعية اخلَتية لتحفيظ القرآن الكرمي باحلوية عضو جلنة التطوير األكادديي بكلية الشريعة ّتامعة الطائف. ادلشرف العام على موقع متخصص القراءات بعنوان( :آفاق القراءات القرآنية) (ملتقى القراءات). شارك كمتعاون مع رابطة العامل اإلسالمي إمامة الناس شهر رمضان ببعض العواصم األوروبية ،كمسًتدام وبركسل ،وبون. شارك بعض ادلؤدترات داخل ادلملكة وخار،ها ،وألقى عدداً من احملاضرات الدعوية ،ومنها: مؤدتر القراءات القرءانية واإلعجاز بادلغرب الشقيق وعنوان ورقة البحث( :أو،ه اإلعجاز تو،يه القراءات). مؤدتر القراءات القرءانية واإلعجاز الثاين بادلغرب الشقيق ،وعنوان ورقة البحث( :القراءة ادلدر،ة مفهومها وأثرها). مؤدتر القراءات كلية القرآن الكرمي بطنطا ّتمهورية مصر العربية وعنوان البحث( :الًت،يع القراءة ). مؤدتر القرآن الكرمي (نص – ترمجة ) مبركز الدراسات اإلسالمية ّتامعة لندن  8004ه . مؤدتر مقدس الثاين مباليزيا شارك جلان التعاقد من خارج ادلملكة ممثالً عن قسم القراءات ّتامعة الطائف 8014ها. شارك حتكيم ادلسابقة القرءانية على مستوى ،امعات دول اخلليج وادلقامة ،امعة ادللك عبد العزيز ّتدة. شارك زلكم ادلسابقات احمللية للقرآن الكرمي على مستوى منطقة مكة ادلكرمة وزلافظة الطائف ،و ،امعة الطائف. شارك محكم على مس وى العالم اإلسالمي ممثالً للمملكة الع ب ة السعودية في المسابقة الدول ة ال ابعة بدولتة الكويتالشق ق 6343.ىت
 شارك محكم في مسابقة الملك عةد العزيز الدول ة لحفظ الق آن الكت يم وال تي تقتام ستنوياً فتي رحتاج المستجد الحت امبمكة المك مة عام 6341ه.
 شارك محكم في مسابقة الملك سلمان بتن عةتد العزيتز المحل تة لحفتظ القت آن الكت يم وال تي أق مت فتي مدينتة ال يتاعام 6341ه.
 حضور ملتقى القرآن الكرمي والتقنيات ادلعاصرة رلمع ادللك فهد برعاية من وزارة الشؤون اإلسالمية. حضور ملتقى أشهر اخلطاطُت رلمع ادللك فهد برعاية من وزارة الشؤون اإلسالمية. حضااور ن اادوة طباعااة الق اارآن الكاارمي رلم ااع ادللااك فهااد برعايااة م اان وزارة الشااؤون اإلسالمية.وشااارك ببحااث بعن اوان( :الرس اامالعثماين وأثريف روايات القراءات).
 حضور مؤدتر الدراسات القرآنية دولة ماليزيا وادلشاركة بورقة عمل عام 8018ها. حضور ادللتقى األول لرؤساء أقسام الدراسات القرآنية ،امعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية عام .-8014 ويتوىل اخلطابة واإلمامة منذ  42سنه ّتامع السناح غرب احلوية. -مشاركات إذاعية بقراءة مسجلة إذاعة القرآن الكرمي السعودية.
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 مشاركات تلفزيونية بعض القنوات التلفزيونية . مأذون شرعي لعقود األنكحة. -زل ّكم دويل مسابقات القرآن الكرمي الدولية واحمللية.

مناقشت الزسائل العلميت وجحكيم ألابحاث ألاكاديميت.
 شارك كمناقش خار،ي لعدد من الرسائل العلمية للدكتورايف عدد من اجلامعات السعودية.شارك مناقشة الدكتورايف للدكتور :عبد اهلل الكثَتي ، ،امعة أم القرى مبكة ادلكرمة.
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتور :علي سيت، ،امعة أم القرى مبكة ادلكرمة.
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتوريف :مٌت احلازمي، ،امعة أم القرى قسم القراءات مبكة ادلكرمة.
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتور :سعد الزهراين ،اجلامعة اإلسالمية بادلدينة النبوية.
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتور :هارون كحيل ،اجلامعة اإلسالمية بادلدينة النبوية
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتور :عبد اهلل السبيعي ،اجلامعة اإلسالمية بادلدينة النبوية
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتور :مصطفى حيِت السباعي ،اجلامعة اإلسالمية بادلدينة النبوية
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتوريف :نورة اذلدب، ،امعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتور :الرباء بن هاشم األهدل، ،امعة أم القرى مبكة ادلكرمة
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتوريف :مرام اللهييب ،امعة أم القرى قسم القراءات مبكة ادلكرمة.
شارك مناقشة الدكتورايف للدكتوريف :إديان الثبييت ،امعة أم القرى قسم القراءات مبكة ادلكرمة
شارك مناقشة ادلا،ستَت للباحث :مشعل القرشي، ،امعة الطائف
شارك مناقشة ادلا،ستَت للباحثة :بيان الغامدي، ،امعة الطائف
شارك مناقشة ادلا،ستَت للباحثة :فاطمة زايد القرين، ،امعة الطائف
شارك مناقشة ادلا،ستَت للباحثة :أمل زلمد احلصيٍت، ،امعة الطائف
شارك كمشرف مناقشة الباحثة أمساء سفر الثبييت ادلا،ستَت ّتامعة الطائف
شارك كمشرف مناقشة الباحثة عايدة مصلح ادلالكي ادلا،ستَت ّتامعة الطائف
شارك كمشرف مناقشة الباحثة أمساء الربيعي ادلا،ستَت ّتامعة الطائف
شارك كمشرف مناقشة الباحثة أروى القرشي ادلا،ستَت ّتامعة الطائف
ً
ّ
حكم عددا من ألابحاث العلميت في املجالث التاليت:
رللة الدراسات القرءانية (تبيان).
رللة العلوم الشرعية ّتامعة األمَت سطام .
رللة الدراسات القرءانية مبعهد الشاطيب ّتديف.
رللة رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف.
رللة العلوم الشرعية ّتامعة الطائف.
رللة العلوم الشرعية ّتامعة القصيم.
اجمللس العلمي باجلامعة اإلسالمية.
اجمللس العلمي ّتامعة طيبة
اجمللس العلمي ّتامعة أم القرى
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إلاجاساث

-

الق اراءات العشاار بالسااند ادلتصاال برسااول اهلل  ماان الشاايه نبهااان زلمااد مصااري رمحااه اهلل أسااتاذ الق اراءات ّتامعااة أم

إ،ااازة
القرى.
إ،ااازة روايااة حفااص عاان عاصاام للقاارآن كااامالً ماان فضاايلة ادلقاارئ الشاايه عبااد الرافااع باان رضاوان علااي ،عضااو جلنااة ادلصااحف
الشريف ّتمع ادللك فهد رمحه اهلل لطباعة ادلصحف وادلشرف على التسجيالت القرءانية باجملمع.
إ،ازة رواية حفص من فضيلة الشيه د .علي عبد الرمحن احلذيفي إمام وخطيب ادلسجد النبوي الشريف.
إ،ازة رواية حفص عن عاصم من فضيلة الشيه عبداهلل بشَت فالته .
قرأ على الشيه سيد الشُت بالقراءات السبع من أول القرآن الكرمي حىت سورة يوسف (.وتو الشيه بعدها رمحه اهلل تعاىل)
قرأ على الشيه زلمود أبو كلوب أستاذ القراءات بادلسجد النبوي القراءات العشر الكربى من طريقة الطيبة.

املجاسون( :روايت حفص عن عاصم):

زلمد بن عبد اهلل بن صاحل ادلنصوري قسم القراءات، -امعة الطائف. عبد اهلل بكر قونوا اجلمعية اخلَتية لتحفيظ القرآن الكرمي بالطائف. -خالد ناهس العتييب – قسم القراءات – ،امعة الطائف

الدوراث والخبراث

 دورة تنيمة مهارات التدريس وادلقامة ّتامعة الطائف. دورة التعليم االكًتوين وادلقامة ،امعة طيبة بادلدينة النبوية.دورة تدريبية على مهارات التحكيم للمسابقات الدولية القرءانية واليت نضمتها األمانة العامة للمسابقة الدولية بوزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف 8011ه .

النتاج العلمي:

 تحق تتق ك تتاج لوامتتر الحت ر شت د ف ائتتد التتدرر فتتي القت اءات الق آن تتة ألمحااد باان إمساعياال الكااوراين -رللاادين  -طبااع دارالرشد بالرياض.
 تحق ق ك اج العقد النض د ش د القص د ش د الشاطة ة حتت الطبع. الق ت اءة المدرجتتة مف وم تتا وأ ىتتا" ْتااث زلكاام نشاار رللااة اجلمعيااة العلميااة السااعودية للقاارآن الكاارمي (تبيااان).طبااع دار كنااوزاشبيليا الرياض
 الع ضة األخ ة دالل ا وأ ىا" ْتث زلكم نشر رللة معهد اإلمام الشاطيب ّتادة مطباوع طباع كرساي اإلقاراء ّتامعاة ادللاكسعود بالرياض
 ال ج ر في الق اءة مف ومو وحكمو" ْتث زلكم طبع دار كنوز اشبيليا الرياض. ال سم العثماني وأ ه في روايات الق اءاتْ .تث زلكم .ومطبوع رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف .ومطباوعدار طيبة اخلضراء مبكة ادلكرمة
 القول العم م في مسائل حديث عم بن الخطاج وىشام بن حك مْ .تث زلكم.ومطبوع تبيان الرياض. اخ الف ع ّد اآلي في ستورة الفاتحتة توج تو وآ تاره .نشار رللاة معهاد الشااطيب ّتادة .ومطباوع دار طيباة اخلضاراء مبكاةادلكرمة
 الق اءة في ضوء الق آن الك يم دراسة موضوع ة .نشر كرسي القرآن الكرمي ّتامعة ادللاك ساعود بالريااض .ومطباوع دارطيبة اخلضراء مبكة ادلكرمة
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 ش د ضةط الخ از لسع د بن سل مان الجزولي (114ه) حتقيق ودراسة .مطبوع توج و ما اتفق عل و الق اء عن ابن الجزري في ك ابو النش جمعاً ودراستة نشت رللاة تبياان العادد  14ا 8011ه ا ومطباوعدار طيبة اخلضراء مبكة ادلكرمة
 خطب ادلنرب من ،امع السناح حتت الطبع.الكتاباث واملقاالث:
 الفئة الضالة وفكرهم ادلنحرف أكثر من مقال نشر صحيفة سبق االكًتونية. األمن الفكري القرآن الكرمي وأثريف محاية الناشئة صحيفة سبق االكًتونية عاصفة احلزم وقتال احلوثي ،هاد شرعي .نشر ،ريدة الرياض. استشهاد قوات الطواري حسن خادتة ذلم .نشر صحيفة ادلصيف االكًتونية.وهناك مقاالت وكتابات كثَتة نشر ،ريدة ادلدينة وعكاظ.
عنوان املزاسلت
،امعة الطائف .كلية الشريعة  -رئيس قسم القراءات  ،اجلوال ، 4242202614 /الفاكس4841414686 /
الربيد االكًتوينasem888@hotmail.com :
السكن :الطائف – احلوية .حي السناح.

