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   الذاتية   سرية ال   إضاءات بعض  

  م1974/هـ1394 ليد املدينة املنورةامو  - اجلهين خالد بن مربوك الرفاعي :االسم

 ليم:التع

ــ - ــة الــ ــة  م درمــــا   ل ــــودا  (ه)الفقــــيف  دكتوراهدرجــ ــة ، م2020 مــــن جاممــ بمنــــوا : ال ا ــ
  ز.بتقدير ممتا ة شرعيةيليلحت ةوصفيدراسة  –الذبذبية و ثرها يف التنمية الذاتية 

المدالــــــة اجلناميــــــة عاممــــــة  يــــــ  المربيــــــة للملــــــوم )الشــــــريمة والقــــــا و ( بق ــــــ  اج ــــــت  امل  -
جملــا التمــاو    ظمــة د األدىن لقــوا ال ــ   يف الــة امراعــهـــ، بمنــوا :  1438األمنيــة.
 (مقار ةية ليصأتدراسة - اخللي ي

  ودا م درما   لجاممة   بتقدير ممتاز من ( قار ملا هقلف)ا ماج ت  يف الشريمة اإلسالمية -
1428. 

 هـ.1424-1423 ملدينة املنورة عام  اإلسالميةاللي ا ا كلية الشريمة، اجلاممة  -

 جتماعياال اليف اجمل واملهينللتدريب التقين  مامةة الؤس ملمن ا  مدرب ممتمد يف التدريب -
 .القا وينال اجملذات، و لوت وير ا

 (.)الرتا   فنيج ةي ظر  يفمدرب ممتمد  -

مــدرب ممتمــد يف دعــداد وتنفيــذ الــدورات التدري يــة الــل شــة التنميــة ال شــرية مــن جاممــة  -
 المزيز عدة. امللك ع د
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 االكادميية الدولية للتنمية الذاتية  لكويت.سف  يف  -

 م تشار يف شركة آفاا الوعي. -

 ابقا  س مدير     الشراكات  ل  و  مبن قة املدينة املنورة -

 ا  ابقس لرايض   ملديرية المامة لل  و املكت ات      يرمد -

 .ابقا   لرايض س  ملديرية المامة لل  و  شادواإلر  لتوعيةامدير      -

 .ابقا   لرايض س مامة لل  و رية ال ملديمدير     الت وير  -

 ملدة سنة.الرايض من قة م ة الشؤو  القا و ية مبديرية ش الممل يف -

 .سنة 14ة دملة الرايض ب  و  من قشد ديين ر م -

كثـر مـن ألاألهليـة ومراكـز األايـاجل وجلـا  التنميـة اجلمميـات  ن  عدد مـمع  ضوية  وع   و التما -
 :هـ1415من عام ، ( سنة25)

 دينة املنورة )مركز اي اهل رة(اياجل  ملمراكز األ ▪

  تنفيذي(مدير )، اجلممية اخل ية للتوعية الصحية )اياتنا(  لرايض ▪

 (ارم تش) (  لرايضو ايةلو اية من املخدرات )لاجلممية اخل ية  ▪

 (يذمدير تنفي))مناعة(  لرايض  ية من مرض اإليدزمية اخل ية لو اماجل ▪

 )مشرف عام( ممية اخل ية لإلرشاد وتنمية األسرة )درشادي(  لرايضاجل ▪
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 مدير تنفيذي(-ا ددارةل)عضو جم رايضي االزدهار  لاالجتماعية حب  ميةنجلنة الت ▪

 لرايض.مؤسا اجلممية اخل ية للتنمية ال شرية)مناجل(   ▪

  رايضجحي اخل ية  لممل مبؤس ة الرالا ▪

 منها: وخارجهااململكة  املؤمترات الدولية داخليف عدد من أوراق العمل قدمت  ▪

اء واملنالالؤولية االجتماعيالالة  الالارن ميداتيالالة  ا يالالة يف إصالال ا النالال نبمنـوا :  ور ة عمـل   -
مــن ر  كثــر املــؤ  ضــراو ، عشــر عــاكرا دياامليــة الــيف مــؤ ر النــدوة الم سالال  ا اململكالالة 

 .دسالميةدولة عربية و  80

  ـات ـؤو  املؤسجتمـا  ما  يف(  التقييم اإلص حي الذايت للنالال نبمنوا : )ور ة عمل   -
هـــ واضـر االجتمــا  م ـصو  اإلصــالايات 1432 خلـامامقابيـة بــدول جملـا التمــاو  اال

ــدول جملــــا التمــــاو  ال ــــت )اإلمــــارات -  ــــر-ســــل نة عمــــا -ةديمو ال ــــ-حــــرينال -بــ
 .لكويت(ا

يف الن  ا يف دعم ال حدة   قافية والرايضيةدور الربامج والفعاليات الث)  مل بمنوا :ور ة ع -
-10ام عاممة اإلمام حممد بن سمود بتاريخ ة الوطنية املقيف مؤ ر الواد، (ل طنيةا

 مشارك. ةحبضور  كثر من  ل  ومخ مامهـ 1434/ 12/11

واإلصالال حية ودور الالا  نالالات العقاةيالالةاملؤس يفعن  الالة ملة واالت عيالالة الفكر الال "  بمنـوا :  ور ة عمـل  -
لـا التمـاو  بيـة بـدول جممقاال ؤس اتيف اجتما  م ؤو  امل  "يف ال قا ة من التطرف الفكري
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واضــــر االجتمــــا  م ــــصو  اإلصــــالايات بــــدول  هـــــ،26/8/1437-23الــــادي والمشــــرو  
 (.الكويت-ر  - سل نة عما-ودية مال- حرينال-جملا التماو  ال ت )اإلمارات

 كثــر نــه ومت توزيــع م يــبكتشــكل   لــ ع ي  اإلصــالاي الــذاس لل ــ  (ر مج )التقيــبــ عــد  -
 يف مجيع ال  و . للنزالجل  خة  آالف عشرةمن 

ات ذصناعة الـلج للنزالجل)ال  ناجل( الرب مج التأهيلي للنزيل، وهو بر مج  دعداد   وى بر م -
 .والوا ع والياة

 يف جمال الن  ا منها:املطب عة تب عدد من الكمؤلف: 

  .إلصالاياتيف ا دليلك دىل الممل اإلرشادي •

 .ابد  اياتك من جديد •

 تاصالايواإل و   ال زالجلنلب املنربية اخل  •

 ؟ا بمد االفراجذوما •

 ال ا ة الذبذبية و ثرها يف التنمية الذاتية  •

 سنة يف املدينة املنورة 14توىل االمامة واخل ابة ملدة  -

  . لرايض اإلسالميللش اب  يةماملمدير ددارة الدعوة  لندوة ال -
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ع ــد  د.المــة برائســة فضــيلة الم لل نــة الشــرعية  لنــدوة المامليــة للشــ اب اإلســالميةاملقــرر  -
  بن جربين رمحه  .

 ل الذي حيفظ القرآ  الكرمي.نزيبق للوا ط الاقدسنة جل عضوية -

 املرشح  للممل يف وظام  االرشاد  ل  و . ابالتعضوية جلا  اخت ار ومق -

 اإلرهـــابخ ـــر اـــول  (جـــال األمـــن ور مـــواطن لل)لتوعيـــة يف اي مـــن وزارة الداخليـــة فـــيكلت -
 .لمدد من ال نوات والت رف

 .وثين و صراين 1700 كثر من  سل  علّي  -

 .م2004 ندة شهريك تا  ملو  شم ك  لازلز  ويبكاركة يف دغاثة مناملش -

 ( دورة تربوية وتدري ية.700 كثر من ) ة امد -

 ( شهادة شكر وتقدير.120ل عل   كثر من )و صال -

 عشرات ال حوث والدراسات الملمية غ  املنشورة. -

  نـاة اعـة الـرايض،ذد  مشاركات متنوعة يف اجلرامد والقنـوات الفضـامية )التلفزيـو  ال ـمودي، -
 دذاعة مسارت وي(. ض،ة الرايد، دذاعاجمل

 يف دذاعة مسارت وي (خراس)ممد ومقدم بر مج  -

 يف دذاعة مسارت وي. (مثار)ممد ومقدم بر مج  -


