 البطاقت الشخصيت:
 االسم /أ.د .موسى بن علي فقيهي من مواليد منطقة جازان عام 2731ىـ املسرية العلميت:
 خترج يف كلية الشريعة بالرياض جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام 2752ه. -عني معيداً هبا عام 2752ىـ.

 حصل على درجة ادلاجستري يف ختصص أصول الفقو ورقي على درجة حماضر عام 2042ىـ. حصل على درجة الدكتوراه يف ختصص أصول الفقو عام 2043ىـ 4 رقي إىل درجة أستاذ مشارك عام 2021ىـ 4 رقي إىل درجة أستاذ عام 2012ىـ 4 مارس التدريس يف نفس التخصص ( أصول فقو ) بكلية الشريعة بالرياض من عام 2042ىـحىت 2044ىـ حيث انتقل إىل كلية الشريعة بأهبا ومارس التدريس هبا .
 ناقش ست عشرة رسالة ماجستري ودكتوراه 4 أشرف على رسالة دكتوراه ومخس رسائل ماجستري 4 حكم نتاج ثالثة من أعضاء ىيئة التدريس للرتقية لدرجة أستاذ مشارك وأربعة أعضاء للرتقيةلدرجة  :أستاذ 4
عمل رئيساً لقسم الفقو وأصولو بكلية الشريعة وأصول الدين بأهبا لثالث فرتات 4 عمل رئيساً لقسم أصول الفقو بكلية الشريعة جبامعة ادللك خالد لفرتة واحدة 4 عمل وكيالً لكلية الشريعة بأهبا للشؤون العلمية لفرتتني 4 عمل عميداً لكلية الشريعة وأصول الدين جبامعة ادللك خالد خلمس فرتات 4 عمل رئيس جلنة التعاقد جبامعة ادللك خالد من عام  2017إىل عام 2015ىـ 4 عضو جلنة اخلطط وادلناىج الدراسية والنظام الدراسي جبامعة ادللك خالد من عام 2014ىـ. عضو جلنة الشؤون الطالبية جبامعة ادللك خالد 4 -عضو اللجنة الرئيسية جلائزة أهبا للتعليم اجلامعي 4

 عضو اللجنة االستشارية جبامعة ادللك خالد 4 أمني جلنة اإلرشاد األكادميي بكلية الشريعة بأهبا دلدة ثالث سنوات 4 يعمل حالياً عميداً لكلية الشريعة والقانون جبامعة جازان. النتاج العلمي:
 -2خمصصات العموم وأثرىا – رسالة ادلاجستري بإشراف معايل الشيخ  /عبد اهلل الغديان –
رمحو اهلل – عضو ىيئة كبار العلماء  ،وعضو اللجنة الدائمة لإلفتاء 4
 -1القسم األول من كتاب " تشنيف ادلسامع جبمع اجلوامع " يف أصول الفقو حتقيق ودراسة
بإشراف معايل األستاذ الدكتور /أمحد ادلباركي  -عضو ىيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة
لإلفتاء بادلملكة العربية السعودية.
 -7حتقيق ودراسة القسم الثاين من كتاب تشنيف ادلسامع جبمع اجلوامع يف أصول الفقو –
دتت الرتقية بو لدرجة أستاذ مشارك 4
 -0منشأ وطريق معرفة احلسن والقبح – دراسة أصولية نظرية تطبيقية – منشور 4
 -1مبدأ اللغة عند علماء األصول وأثره يف األحكام – حبث منشور 4
 -2النيابة يف ادلأمور بو – دراسة أصولية نظرية – تطبيقية حبث منشور 4
 -3مقتضى النفي الوارد على أفعال واقعة عند علماء األصول وأثره يف األحكام حبث منشور.
 -4مقتضى " افعل " إذا وردت بعد احلظر وأثرىا يف الفقو – حبث منشور 4
 -5اخلالف األصويل يف قرآنية البسملة وأثره يف الفقو  -حبث منشور 4
 -24حقيقة النسخ عند علماء األصول مقبول للنشر 4
 -22القضاء ادلستعجل يف نظام ادلرافعات السعودي وصلتو بالفقو وأصول التشريع حبث
منشور 4
 -21عصمة الدماء يف الشريعة اإلسالمية حبث دلا ينشر 4

 أعمال أخرى:
 لو مشاركات متعددة يف ندوات ولقاءات تلفزيونية 4 ادلشاركة يف دورات علمية لكل من ضباط التحقيق بادلنطقة اجلنوبية وأعواهنم ومنسوب ىيئةالتحقيق واإلدعاء العام وىيئة األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر 4
 -مقاالت متنوعة يف آفاق اجلامعة وبعض الصحف احمللية 4

 -شارك يف احلوار الوطين اخلامس ( التعامل مع اآلخر ).

