أٚال َ :عًَٛات غخض١ٝ

السيـــرة الذاتيـــــة

االضـــِ  :ذلُد بٔ فٓخٛز بٔ طساد بٔ فازع ايكضٝعا احلسٜص ٟايعبدي ٞايعٓصٟ
املٝـــالد  :ايباد – ١ٜايطعٛدٖ1385/8/1 ١ٜـ
ايعُـــٌ َ :عًِ باملعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات
اإلقاَـَٓ : ١طك ١اجلٛف  -ذلافع ١ايكسٜات
ثاْٝا  :املطت ٣ٛايتعًُٞٝ
االبتداٚ ٞ٥املتٛضط ٚايجاْ ٟٛيف دٚي ١ايهٜٛت
بهايٛزٜٛع – داَع ١اإلَاّ ذلُد بٔ ضعٛد اإلضالَ – ١ٝنً ١ٝأص ٍٛايد ٜٔبايسٜاض –
قطِ ايعكٝدٚ ٠املراٖب املعاصس٠
َدزب َعتُد
ثايجا  :املؤيفات ٚايبشٛخ ٚاملكاالت ٚخطب اجلُعٚ ١عسٚض ايباٚزبٜٓٛت
َعسٚض ١يف صفشيت يف َٛقع صٝد ايفٛا٥د
http://www.saaid.net/Doat/alfankor/index.htm
زابعا  :املػازنات االعالَ١ٝ
دلً ١ايدع -٠ٛدلً ١املعسف - ١دلً ١ايكسٜات  -دسٜد ٠اجلصٜس-٠دلًَ ١ـعا
خاَطا َ :ػازنات ٞباإلْرتْت
انتب بكٛقٌ  :ذلُد فٓخٛز ايعبديٚ : ٞتعٗس يو مجٝع َػازناتٚ ٞنتاباتٞ
ضادضا  :تطًطً ٞايٛظٝفٞ
َدزع باملعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات َٔ ٖ1449/1/22ـ إىل ٖ1412ـ
ٚنٝالً يًُعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات عاّ ٖ1413ـ
َدٜسًا يًُعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات َٔ ٖ1414/2/1ـ إىل ٖ1419 / 9ـ
َدزع باملعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات َٔ ٖ1419/9ـ ست ٢اآلٕ
1

َع تهًٝف ٞباإلغساف عًَ ٢سنص ايتكٓٝات َٔ عاّ ٖ1423ـ إىل ٖ1434ـ
ٚنٝالً يًُعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات عاّ ٖ1435ـ
َدزع باملعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات َٔ ٖ1436ـ ست ٢اآلٕ
َع تهًٝف ٞباإلغساف عًَ ٢سنص ايتدزٜب ٚايتطٜٛس َٔ ايعاّ ايدزاضٖ 1438/1437 ٞـ
تهًٝف ٞباجلٛدَٓ ٠ر عاّ ٖ1439ـ ٚإىل اآلٕ
ضابعا  :ايعضٜٛـــات
اجلُع ١ٝاخلري ١ٜيتشفٝغ ايكسإٓ ايهس ِٜضابكا
عضَ ٛؤضظ ْٚا٥ب ايسٝ٥ظ يًُهتب ايتعا ْٞٚيًدعٚ ٠ٛاإلزغاد ٚتٛع ١ٝاجلايٝات ضابكا
عض ٛدلًظ اإلدازٚ ٠أَني عاّ مجع ١ٝايرب اخلري ١ٜبايكسٜات ضابكا
زٝ٥ظ قطِ دع ٠ٛايطذٓا ٤باملهتب ايتعا ْٞٚبايكسٜات يعاّ ٖ1424 -1423ـ
عض ٛمجع ١ٝاألضسٚ ٠املػسف عً ٢ايعالقات ٚاالعالّ َٔ عاّ ٖ1438/9/15ـ إىل
ٖ1441/9/15ـ
ثآَا  :املػازنات ايتًفاشٚ ١ٜاالذاع١ٝ
بسْاَر دٚ ٜٔدْٝا  -عرب ايفانظ ( ايتًفاش ايطعٛد) ٟ
بسْاَر َطتػازى  -عرب ايفانظ ( ايتًفاش ايطعٛد) ٟ
بسْاَر َع احلدخ  -عرب ايفانظ ( ايتًفاش ايطعٛد) ٟ
بسْاَر ٚدًا يٛد٘  -عرب ايفانظ ( ايتًفاش ايطعٛد) ٟ
بسْاَر سٝانِ اهلل  -عرب ايفانظ ( قٓا ٠اجملــــــــد )
قٓا ٠صد ٣ايفضاَ ( ١ٝ٥باٜع ١املًو ضًُإ سفع٘ اهلل )  -صٛت ٚصٛز٠
أدسٜت َكابًَ ١ع ٞعٔ مجع ١ٝايرب اخلري ١ٜبايكسٜات  ،بسْاَر املفهس ٠ايدع (١ٜٛقٓا٠
اجملد )
ضٝف بسْاَر بو اصبشٓا بإذاع ١ايكسإٓ ((ستٜ ٢طتذاب يو ))  -صٛت َباغس
ضٝف بسْاَر بو اصبشٓا بإذاع ١ايكسإٓ (( اسرتّ حترتّ ))  -صٛت َباغس
2

قٓا ٠صد ٣ايفضا ١ٝ٥سفٌ ايعبادي ١يًػٝخ َطًط اهلراٍ  -صٛت ٚصٛز٠
عاغسا  :املػازنات ايدع ١ٜٛخازز املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
دٚي ١نٝٓٝا (ملد ٠ثالث ١أضابٝع)  -دٚزتإ ُٖا ( -دٚز ٠يًُدزضني  -دٚز ٠يأل )١ُ٥صٝف
ٖ1423ـ
تاضعا  :املػازنات ايدع ١ٜٛداخٌ املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
األ : ٍٚداخٌ ايكسٜات
دٚز ٠عًُ ١ٝغسع ١ٝملد ٠أضبٛعني أقُٝت يف املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات حتت إغساف إداز٠
أٚقاف ايكسٜات
دٚز ٠عًُ ١ٝملد ٠أضبٛعني أقُٝت يف املعٗد ايعًُ ٞيف ايكسٜات ايعًُ ٞبايكسٜات حتت
إغساف املعٗد
محً ١دع ( ١ٜٛداخٌ ايكسٜات ٚقساٖا ) ملد ٠أضبٛعني حتت إغساف إداز ٠األٚقاف بايكسٜات
تدزٜظ ايعً ّٛايػسع ١ٝيًُطتذد ٜٔيف َسنص تدزٜب ايػسط ١بايكسٜات
تدزٜظ َاد ٠ايفك٘ يف ضذٔ ايكسٜات ملد ٠غٗس ناٌَ
دٚز ٠عًُ ١ٝغسع ١ٝملد ٠أضبٛعني أقُٝت يف املسنص ايضٝف ٞايتابع يًُعٗد ايعًُٞ
بايكسٜات
ايجاْ : ٞخازز ايكسٜات
دٚز ٠عًُ ١ٝغسع ١ٝملد ٠أضبٛعني أقُٝت يف املعٗد ايعًُ ٞيف ذلافع ١زفشا ملد ٠أضبٛعني
َع إيكا ٤ايهًُات يف َطادد ذلافع ١زفشا ملد ٠أضبٛعني
ساد ٟعػس  :دٚزات تدزٜب ( ١ٝسضٛز )
 -1دٚز ٠تدزٜب ١ٝملد ٠ثالث ١أٜاّ ظاَع ١اإلَاّ (ايًكا ٤األ ٍٚملػسيف َسانص تكٓٝات
ايتعً ِٝيف املعاٖد ايعًُ)١ٝاالداز ٠ايعاَ ١يتطٜٛس اخلطط ٚاملٓاٖر ظاَع١
االَاّٖ1423/ 1 /6-4ـ
3

َٗ -2ازات االختبازات ايتشض 8(١ًٝٝضاعات) املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات
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ٖ1437/3/12ـ
 -3ايتٛاصٌ ايرنَ ٞع املساٖل يًُدزب فٗد ذلُد احلُدإ ( 4ضاعات ) مجع١ٝ
األضس ٠بايكسٜات

ٖ1436/3/8ـ

 -4ايتخطٝط يًتدزٜظ ايفعاٍ (  24ضاع ) ١ايدَـاّ

ٖ1434/14/22-18ـ

 -5تَُٓٗ ١ٝازات املضًشني األضسٜني (  44ضاع ) ١مجع ١ٝاألضس ٠بايكسٜات -19
ٖ1433/5/28ـ
 -6يكا ٤املسغد ٜٔاألضسٜني َع ايدنتٛز عبد ايعصٜص املكبٌ ( 4ضاعات) َهتب ١داَع
ايصاَـٌ ٖ1434/7/26ـ
 -7عـادات األضس ايٓادش ١يًدنتٛز خايد احلًٝيب ( 4ضاعات) مجع ١ٝاألضس ٠بايكسٜات
ٖ1434/6/7ـ
 -8نٝف تتعسف عً ٢غخضٝو ٚغخض ١ٝاآلخس ٜٔيًُدزب ٜاضس اخلصمي 4 ( ٞضاعات )
مجع ١ٝاألضس ٠بايكسٜات ٖ1434/6/5ـ  -8املًتك ٢ايجاْ ٞيًُٓاٖر بايكسٜات
ثاْ ١ٜٛاألَري ْاٜف
َ -9 -9فٗ ّٛاحلـٛاز ٚآداب٘

ٖ1434/5/22-21ـ
املعٗد ايعًُ ٞيف عسعس ٖ1427/14/18ـ

 -14إداز ٠ايضف (  12ضاع ) ١املد ١ٜٓاملٓٛز٠

ٖ1434/7/12ـ

 -11اضتخداّ احلاضب اآلي ٞيف ايتعً24( ِٝضاع - ) ١ايكسٜات
ايسقُ ١ٝاحملدٚد٠

غسن١

ايًػ١

1432/12/24-16

 -12ايدٚز ٠ايتعسٜف ١ٝملطٛ٦ي ٞايتضشٝح ٚايسصد الختبازات االْتطاب املطٛز
داَع ١االَاّ بايسٜاض ٖ1434/6/8-7ـ
ٚ -13زغ ١عٌُ (عًُ ١ٝاالقرتاع ٚايعد ٚايفسش الْتخابات اجملايظ ايبًد ١ٜيعاّ
ٖ1432ـ )

ايًذٓ ١احملً ١ٝمبٓطك ١اجلٛف ايدٚز ٠ايجاْٝـٖ1432/14/13 ١ـ
4

ٚ -14زغ ١عٌُ (عًُ ١ٝاالقرتاع ٚايعد ٚايفسش الْتخابات اجملايظ ايبًد ١ٜيعاّ
ٖ1437ـ)

ايًذٓ ١احملً ١ٝمبٓطك ١اجلٛف

ايدٚز ٠ايجايج١

/

2

ٖ1437ـ
 -15دٚز ٠االبتصاش االيهرت ْٞٚظُع ١ٝاالضس ٠بايكسٜات ٖ1438/1437ـ
 -16دٚز ٠ايتطٛع ايفعاٍ بايدٜٛاْ ١ٝايجكاف ١ٝبدٜٛإ ايرَاز ٖ1438/1437ـ
 -17دٚز ٠فطٔ بتعً ِٝايكسٜات ٖ1438/1437ـ
 -18دٚز ٠فٔ إداز ٠املٛاقف ٚاألشَات ا ٕٚالّ2424/4/9 ٜٔ
 -19غٗادَ ٠هافش ١ايعد ٣ٚا ٕٚالّ2424/4/7 ٜٔ
 -24غازنت يف عد ٠دٚزات ا ٕٚال ٜٔخالٍ فرت ٠احلعس بطبب نٛزْٚا
ثاْ ٞعػس  :دٚزات تدزٜب ( ١ٝإيكـــــا) ٤
 -1عًُ ١ٝاالقرتاع ٚايعد ٚايفسش الْتخابات اجملايظ ايبًد ١ٜيعاّ ٖ1437ـ ألعضا٤
املسنص االْتخاب - 576 ٞايدٚز ٠ايجايج ١املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜـــات

اجلُع١

ٖ1437/2/34ـ
 -2ايطسم ايضشٝشٚ ١اإلجياب ١ٝيًطًٛى االضالَ ٞاحلطٔ ضُٔ بسْاَر ايٓػاط
ايطالب ٞباملعٗد  { -ضًٛنٝات طالب ١ٝخاط ( } ١٦ضاعتإ ) املعٗد
بايكسٜـــات

ايعًُٞ

ٖ1437/5/29ـ

 -3ايتعً ِٝايفعاٍ  -ايربْاَر ايرتب ٟٛيٛزش ايعٌُ يف املعاٖد ايعًُ ١ٝبٛاقع  8ضاعات
املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜـــات

ٖ1435/11/9-5ـ

َٗ -4ازات االختبازات ايتشض {١ًٝٝايتك } ِٜٛضُٔ ايربْاَر ايرتب ٟٛيٛزش ايعٌُ
املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜـــات

يف املعاٖد ايعًُ ١ٝبٛاقع  8ضاعات
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ٖ1437/3/12ـ
 -5ايتٛد٘ ايعكد ٟيإلَاّ ٚاخلطٝب – ايدٚز ٠ايتأٖ ١ًٝٝيألٚ ١ُ٥اخلطبا ٤بطسٜف
َهتب ايدع ٠ٛبطسٜــف ٖ1434/1/7-3ـ
5

ًَ -6تك ٢املٓاٖر احملً ٞايجاْ ٞبايكسٜات
( ٚزق ١عٌُ بعٓٛإ ٚدْٗ ١عس ٠أٚيٝا ٤األَٛز ايطالب يف ًَتكٝات املٓاٖر )

إداز٠

ايتعً ِٝبايكسٜـــــات ٖ1434/6/6-5ـ
 -7ايتٛد٘ ايعكد ٟيإلَاّ ٚاخلطٝب – دلًظ اخلطبا ٤مجع١ٝ

بايكسٜات

األضس٠

ٖ1436ـ
 -8اخلطٝب املُٝص – دلًظ اخلطبا ٤مجع ١ٝاألضس ٠بايكسٜات
 -9دٚز ٠نٝف ١ٝايتعاٌَ َع قٝاع

ٖ1436ـ

َسنص ايتدزٜب باملعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات

ٖ1438/1437ـ
 -14دٚز ٠ضًٛنٝات طالب ١ٝخاط ١٦املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات ٖ1438/1437ـ
 -11دٚز ٠نٔ َتفٛقا

املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات ٖ1438/1437ـ

 -12دٚز ٠سٝاتو ضعٝد ٠مجع ١ٝاالضس ٠بايكسٜات ٖ1414/8/21ـ  -ا ٕٚالٜٔ
زابط يعسٚض ايباٚزبٜٓٛت املطتخدَ ١يف ايدٚزات أعالٙ
http://saaid.net/Doat/alfankor/p.htm
ثايح عػس  :املؤمتسات ٚايًكا٤ات
 -1املًتك ٢األ ٍٚيألٚ ١ُ٥اخلطبا ٤عاّ ٖ1414ـ

ايػؤٕٚ

ٚشاز٠

اإلضالَ١ٝ

ايسٜاض
ًَ -2تك ٢أثس املعًِ ٚاملعًُ ١يف حتكٝل األَٔ ايفهس ٟيف املؤضطات ايتعً ١ُٝٝيف املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ

املعٗد ايعًُ ٞيف اجلٛف

 -3املًتك ٢األ ٍٚيًذُعٝات اخلري ١ٜيف ساٌ٥

ٖ1434/6/24-18ـ

اجلُع ١ٝاخلري ١ٜعاٌ٥

ٖ1429/8/17ـ
زابع عػس  :اخلطابــــٚ ١اإلَــاَ١
إَاّ ٚخطٝب

داَع س ٞاملصازع َٔ ٖ1414/3/26ـ إىل
6

ٖ1415/7/1ـ
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خطٝب داَع ايطذٔ داَع ايطـــــذٔ

إىل

َٔ ٖ1422/3/1ـ

ٖ1429/3/34ـ
خطٝب استٝــــــــاطٞ
إَاّ ٚخطٝب

َٔ ٖ1429/4/1ـ

داَع اضهإ ايٛيٝد

إىل

ٖ1437/9/34ـ

َٔ عاّ ٖ1438ـ

خاَظ عػس  :املػازنات يف االْتخابات ايبًد١ٜ
 -1جلٓ ١االْتخاب ٚايفسش يالْتخابات ايبًد ١ٜبايكسٜات ٖ1426ـ (  ّٜٛاالقرتاع )
املعٗد ايعًُ ٞيف ايكسٜات

ايدٚز ٠األٚىل

 -2عًُ ١ٝاالقرتاع ٚايعـــد ٚايفـــسش الْتخابات اجملايظ ايبـــًد ١ٜيعاّ ٖ1432ـ
املعٗد ايعًُ ٞيف ايكسٜات

ايدٚز ٠ايجاْ١ٝ

 -3عًُ ١ٝاالقرتاع ٚايعـــد ٚايفـــسش الْتخابات اجملايظ ايبـــًد ١ٜيعاّ ٖ1437ـ
املعٗد ايعًُ ٞيف ايكسٜات

ايدٚز ٠ايجايج١

ضادع عػس  :املػازنات األنادمي١ٝ
َاد٠

 -1ايدٚز ٠ايتأٖ ١ًٝٝيًساغبني باالْتطاب املطٛز ظاَع ١اإلَاّ ايفضٌ األٍٚ
ايفك٘ ٚأصٛي٘ ٖ1427ـ ٖ1428 /ـ املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات
 -2ايدٚز ٠ايتأٖ ١ًٝٝيًساغبني باالْتطاب املطٛز ظاَع ١اإلَاّ ايفضٌ ايجاْٞ

َاد٠

ايفك٘ ٚأصٛي٘ ٖ1427ـ ٖ1428 /ـ املعٗد ايعًُ ٞايكسٜات
َ -3طؤ ٍٚايسصد ٚايتضشٝح مبسنص ايتعً ِٝعٔ بعد يًطالب بايكسٜات
األٖ1434 ٍٚـ

ايفضٌ

املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات

 -4زٝ٥ظ َسنص ايتعً ِٝعٔ بعد يًطايبات ايفضٌ األٖ1435 ٍٚـ املعٗد

ايعًُٞ

بايكسٜات
ْ -5ا٥ب زٝ٥ظ املسنص ايتأٖ ًٞٝخلسجي ٞايدبًَٛات ايضش ١ٝبايكسٜات
األٖ1435 ٍٚـ

املعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات
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ايفضٌ

َ -6ػسف جلإ بايتعً ِٝعٔ بعد يًطالب ايفضٌ األٖ1437 ٍٚـ املعٗد

ايعًُٞ

بايكسٜات
َ -7ػسف جلإ بايتعً ِٝعٔ بعد يًطالب ايفضٌ ايجاْٖ1437 ٞـ املعٗد

ايعًُٞ

بايكسٜات
َ -8طؤَٛ ٍٚقع ايتعً ِٝعٔ بعد يًطالب َٔ ايفضٌ ايدزاض ٞاألٖ1438 ٍٚـ
باملعٗد ايعًُ ٞبايكسٜات ٚإىل اآلٕ
ضابع عػس  :غٗادات ايتكدٜس ٚايػهس
ًَف ب ٞد ٟاف َسفل َع ايطري٠
ثأَ عػس َٛ :اقــــــعٞ
 -1صفشيت يف َٛقع صٝد ايفٛا٥د
http://saaid.net/Doat/alfankor/index.htm
 -2صفشيت عً ٢تٜٛرت ايسمسhttps://twitter.com/alfankor ٞ
 -3صفشيت عً ٢ايفٝظ بٛى
https://web.facebook.com/alfankor?_rdr
 -4قٓات ٞبايٛٝتٛٝب
https://www.youtube.com/user/MrMmmm5212
بسٜد ايهرتalfankor@maktoob.comْٞٚ
بسٜد ايهرتalfankor@hotmail.com ْٞٚ
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