االسم :سعيد بن ناصر الغامدي
ادلولد يف سنة 1831يف ادللد من بالد غامد
الدراسة:
– خترج يف ادلرحلة االبتدائية من ادلدرسة السلفية يف بلجرشي سنة 1831ىـ
– خترج يف معهد الباحة العلمي يف سنة 1833ىـ
– خترج يف كلية الشريعة يف أهبا عام 1041ىـ
– حصل على ادلاجستري من كلية أصول الدين يف جامعة اإلمام يف الرياض سنة 1014ىـ
يف ختصص العقيدة وادلذاىب ادلعاصرة
– حصل على الدكتوراه يف التخصص نفسو سنة 1014ىـ أستاذ مساعد يف قسم العقيدة
وادلذاىب ادلعاصرة يف كلية الشريعة وأصول الدين – جامعة ادللك خالد بأهبا
األعمال الوظيفية :
– عمل وكيال لكلية الشريعة وأصول الدين 1043-1041
– عمل مشرفاً على وحدة البحث العلمي يف كلية الشريعة وأصول الدين من
تاريخ 1011/1/12ومازال
– القيام بالتدريس يف كلية الشريعة وأصول الدين من سنة  1048ومازال حىت كتابة ىذه
السرية  ،من معيد إىل زلاضر إىل أستاذ مساعد يف جامعة ادللك خالد.

المؤلفات واألنشطة العلمية:
 -1حقيقة البدعة وأحكامها
 -1إثبات صفيت الوجو واليدين هلل تعاىل
 -8حزب البعث ،تارخيو وعقائده
 -0زغل الدعاة
 -2االحنراف العقدي يف أدب احلداثة وفكرىا
دورات ومهارات و أحباث ومشاركات علمية وندوات:
– شهادة ممارس يف الربرلة اللغوية العصبية  NLPمعتمدة من االحتاد العادلي للربرلة اللغوية
العصبية  INLPTAيف  1013ىـ ادلوافق  1331/1/11م
– ممارس متقدم يف الربرلة اللغوية العصبية  NLPيف 1011/1/10
– ىندسة التغيري 1014
– بوصلة التفكري 1014
– اختاذ القرارات 1014
– فن القيادة 1014
– تنمية وتطوير الذات1011 /2/8
– أمناط الشخصية اإلنسانية 1011/1/14
– التفكري اإلبداعي 1013/11/11

– بناء الثقة بالنفس 1011/0/1
– السنن اإلذلية يف الصراع بني احلق والباطل 1013/3/1
– اإلشراف الفعال 1013/1/11
– الشخصية الناجحة 1011/8/10
– ادلشاركة يف فعاليات ادلؤدتر العادلي الثامن للندوة العادلية للشباب اإلسالمي حتت عنوان
(الشباب ادلسلم والتحديات ادلعاصرة)
ادلنعقد يف العاصمة األردنية عمان يف الفًتة من  1333 18-14ادلوافق 1013/1/8
– ادلشاركة يف فعاليات ادللتقى السنوي الرابع لشاب دول رللس التعاون اخلليجي مبوضوع:
(تنمية الذات وتطويرىا) يف 1011/2/11
– ادلشاركة يف برنامج رعاية ادلوىوبني الذي عقدتو وزارة ادلعارف يف  1011 /0/3مبوضوع (
خصائص وصفات الشخصية الناجحة)
– ادلشاركة يف برنامج ملتقى (فيما) العادلي الثاين لطالب الكليات الطبية ادلنعقد يف أهبا يف
الفًتة من  1011/2/3-0/12وذلك بتقدمي دورة عن ( تفعيل الذات واالرتقاء هبا)4
– اإلشراف وادلشاركة يف برنامج دورة العلوم الشرعية يف نيوزيالندا الذي عقدتو الندوة العادلية
للشباب اإلسالمي دلسلمي نيوزيالندا واسًتاليا ودول الباسفيك يف الفًتة من-2/11
 1011/1/1وذلك بتقدمي ادلوضوعات التالية:
أ -أمهية الدعوة إىل اهلل تعاىل
ب -اإلسالم بني الصورة واحلقيقة

ت -نظام االعتقاد والعمل يف الذات اإلنسانية
ث -عناصر اخلط الًتبوي ادلتكامل
ج -أسس ودعائم تطوير ادلسلم لذاتو
ح -أسس وضوابط التفكري اإلبداعي وذتراتو
خ -صحة االعتقاد وأثر ذلك يف حياة اإلنسان
– ادلشاركة يف إعداد وتنظيم الندوة العلمية اليت عقدهتا جامعة ادللك خالد بعنوان ( منهج
الشيخ بن باز يف العمل لإلسالم والدعوة إىل اهلل) يف الفًتة من ، 1011/14-11وكان
عضو اللجنة التنفيذية  ،ورئيس مكتب الندوة
– ادلشاركة يف إعداد مشروع (وثيقة احلوار بني احلضارات وبرنارلها التنفيذي) ادلقدم من
جامعة ادللك خالد يف 1011/1/18
– البدع وآثارىا يف اجملتمع ادلسلم  ،نشر يف رللة التوعية اإلسالمية عدد  111يف
 1014/1/8باالشًتاك مع آخرين
– قاعدة يف األلفاظ وادلصطلحات الشرعية واحلادثة ،حبث ألقي يف إحدى حلقات البحث
العلمي يف 1011/1/10
– أصول الفكر احلداثي  ،حبث معد للطباعة  ،ألقى ملخصو يف النادي األديب يف أهبا
يف1014/1/10
– العلوم ادلعاصرة ماذا نأخذ منها وماذا ندع ؟ حبث معد للنشر ،ألقي ملخصو يف زلاضرة
ثقافية يف اجلامعة يف 1011/3/11

