السيرة الذاتية








االسم  :عبدالرحمن علي أحمد الحسني الزهراني .
تاريخ الميالد 1931 /7/1 :هـ
السجل المدني 1993391391 :
الجنسية  :سعودي .
الحالة االجتماعية  :متزوج .
الجوال : aaaz14321432@hotmail.com 9595775933 :االلكتروني البريد

المؤهالت العلمية. :






بكالوريوس أصول دين
ماجستير عقيدة و أديان وفرق و مذاهب معاصرة
دكتوراة عقيدة و أديان وفرق و مذاهب معاصرة
دبلوم التربيـــــــــــــــــــــــــة
دبلوم الحاسب اآللي .

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
جامعة أم القرى .
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
الجامعة االسالمية
كلية المعلمين بالباحة .

الشهادات والخبرات المهنية .



















مدرب معتمد من مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني .
مدرب معتمد من مركز التفكير المساند لإلشراف والتدريب التربوي  ,بإشراف وزارة التعليم .
مدرب معتمد من المركز العالمي الكندي . CANADA GLOBAL CENTRE
مدرب محترف معتمد من معهد نماء الدولي للتدريب والستشارات .
مدرب محترف معتمد من مركز البورد العربي لالستشارات والتدريب والتنمية البشرية .
مدرب محترف معتمد من مركز الفكر الدولي للتدريب واالستشارات .
رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة بني حسن من عام 1191هـ .
رئيس لجنة المنح في مؤسسة الشيخ سلمان الراجحي الخيرية بمنطقة الباحة .
رئيس لجنة التنمية االجتماعية بوادي الصدر  .منذ عام 1111هـ الى عام  1193هـ .
عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق والمذاهب المعاصر .
عضو اللجنة االستشارية في فرع وزارة الشؤون االسالمية واالوقاف والدعوة واالرشاد بمنطقة الباحة من
1191هـ الى 1191هـ .
عضو مجلس إدارة الجمعيات الخيرية بمنطقة االباحة .
رئيس سبع مراكز الختبارات التعليم عن بعد في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية .
عضو لجنة االمن الفكري بفرع وزارة الشؤون االسالمية بالباحة .
عضو لجنة التوعية الفكرية بجامعة الباحة .
خبرة في تدريس وتدريب المواريث وقسمة التركات ( الفرائض) ألكثر من 11عام.
متعاون مع المحاكم الشرعية ولجان االصالح في مجال قسمة التركات ألكثر من  11عام .
عضو لجنة التنشيط السياحي بمحافظة بني حسن بالباحة .











مدير معهد جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية بمحافظة المندق من عام 1191هـ الى 1197هـ
مرشدا طالبيا في معهد المندق العلمي من عام  1191هـ .
حائز على العديد من شهادات الشكر والتقدير من معالي مدير جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية على
االنشطة المختلفة .
عضو لجنة االصالح في محافظة بني حسن منذ عام 1191هـ
عضو المكتب التعاوني لدعوة الجاليات في محافظة بني حسن من عام  1199هـ
عضو جمعية تحفيظ القران الكريم في محافظة المندق من عام  1113هـ
عضو الجمعية الخيرية في محافظة بني حسن .
إمام وخطيب الجامع الكبير بوادي الصدر من عام 1117هـ
عضو الجمعية العمومية بنادي الباحة االدبي .

الدورات التدريبية والمؤتمرات :
-

دورة اعداد مدربين 1197
استراتيجيات التعليم النشط القاهرة 1111هـ .
ورشة عمل ( كيفية االستفادة من برامج صندوق الموارد البشرية ) 1191هـ .
كيفية العمل في القطاع الخيري  1111 .هـ .
بطافة البناء المتوازن 1191هـ .
مركز بناء الطاقات للتدريب بجدة تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
أساسيات أمن المعلومات  1111هـ  ,بالغرفة التجارية الصناعية بالباحة .
اللقاء الخامس للقطاعات الخيرية ( كيفية االستفادة من برامج صندوق الموارد البشرية .
دورات في تنمية الذات 1117هـ .
والعديد من الدورات وورش العمل المختلفة .
حضور أربع مؤتمرات علمية في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية .
له كتاب مطبوع .
له بحثين محكمة منشورة .
له أربعة أبحاث في طور التحكيم والنشر حاليا

