بعض إضاءات السرية الذاتية

االسم :خالد بن مربوك الرفاعي اجلهين  -مواليد املدينة املنورة 1394هـ1974/م
التعليم:
 -درجـ ــة الـ ـدكتوراه يف (الفقـ ـه) مـ ــن جاممـ ــة م درمـ ــا

ل ـ ــودا 2020م ،بمنـ ـوا  :ال ا ـ ــة

الذبذبية و ثرها يف التنمية الذاتية – دراسة وصفية حتليلية شرعية بتقدير ممتاز.
 املاج ـ ـ ــت (الشـ ـ ـريمة والقـ ـ ــا و ) بق ـ ـ ـ المدالـ ـ ــة اجلناميـ ـ ــة عاممـ ـ ــة يـ ـ ـ المربيـ ـ ــة للملـ ـ ــوماألمنيــة 1438.هــ ،بمنـوا  :مراعـاة الـد األدىن لقــوا ال ـ

يف ظمــة جملــا التمــاو

اخللي ي -دراسة أتصيلية مقار ة)
 -ماج ت يف الشريمة اإلسالمية (الفقه املقار ) بتقدير ممتاز من جاممة م درما

ل ودا

.1428
 اللي ا ا كلية الشريمة ،اجلاممة اإلسالمية ملدينة املنورة عام 1424-1423هـ. مدرب ممتمد يف التدريب من املؤس ة المامة للتدريب التقين واملهين يف اجملال االجتماعيوت وير الذات ،واجملال القا وين.
 -مدرب ممتمد يف ظرية (الرتا

فنيج).

 مــدرب ممتمــد يف دعــداد وتنفيــذ الــدورات التدري يــة الــل شــة التنميــة ال ش ـرية مــن جاممــةامللك ع د المزيز عدة.
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 سف يف االكادميية الدولية للتنمية الذاتية لكويت. م تشار يف شركة آفاا الوعي. -مدير

الشراكات ل

 -مدير

املكت ات ملديرية المامة لل

 -مدير

التوعية واإلرشاد ملديرية المامة لل

 -مدير

و مبن قة املدينة املنورة سابقا

الت وير ملديرية المامة لل

و لرايض سابقا
و لرايض سابقا.

و لرايض سابقا.

 الممل يف شم ة الشؤو القا و ية مبديرية من قة الرايض ملدة سنة. -مرشد ديين ب

و من قة الرايض ملدة  14سنة.

 التماو وعضوية مع عدد مـن اجلمميـات األهليـة ومراكـز األايـاجل وجلـا التنميـة ألكثـر مـن( )25سنة ،من عام 1415هـ:
▪ مراكز األاياجل ملدينة املنورة (مركز اي اهل رة)
▪ اجلممية اخل ية للتوعية الصحية (اياتنا) لرايض( ،مدير تنفيذي)
▪ اجلممية اخل ية للو اية من املخدرات (و اية) لرايض (م تشار)
▪ اجلممية اخل ية لو اية من مرض اإليدز (مناعة) لرايض (مدير تنفيذي)
▪ اجلممية اخل ية لإلرشاد وتنمية األسرة (درشادي) لرايض (مشرف عام)
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▪ جلنة التنمية االجتماعية حبي االزدهار لرايض (عضو جملا ددارة-مدير تنفيذي)
▪ مؤسا اجلممية اخل ية للتنمية ال شرية(مناجل) لرايض.
▪ الممل مبؤس ة الراجحي اخل ية لرايض
▪ قدمت عدد من أوراق العمل يف املؤمترات الدولية داخل اململكة وخارجها منها:
 ور ة عمـل بمنـوا  :إصال ا النال ناء واملنالالؤولية االجتماعيالالة الالارن ميداتيالالة ا يالالة يفسال ا اململكالالة يف مــؤ ر النــدوة المامليــة الـادي عشــر عــاكرا ،واضــر املــؤ ر كثــر مــن
 80دولة عربية ودسالمية.
 ور ة عمل بمنوا ( :التقييم اإلص حي الذايت للنال ن) يف اجتمـا م ـؤو املؤس ـاتالمقابيـة بــدول جملـا التمــاو اخلـاما 1432ه ـ واضـر االجتمــا م ـصو اإلصــالايات
بـ ــدول جملـ ــا التمـ ــاو ال ـ ــت (اإلمـ ــارات-ال ح ـ ـرين-ال ـ ـمودية-سـ ــل نة عمـ ــا  -ـ ــر-
الكويت).
 ور ة عمل بمنوا ( :دور الربامج والفعاليات الثقافية والرايضية يف الن ا يف دعم ال حدةال طنية) ،يف مؤ ر الوادة الوطنية املقام عاممة اإلمام حممد بن سمود بتاريخ -10
1434/11/12هـ حبضور كثر من ل ومخ مامة مشارك.
 ور ة عمـل بمنـوا " :الت عيالالة الفكر الة واملعن الالة يف املؤسنالالات العقاةيالالة واإلصال حية ودور الالايف ال قا ة من التطرف الفكري" يف اجتما م ؤو املؤس ات المقابيـة بـدول جملـا التمـاو
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الـ ــادي والمشـ ــرو 1437/8/26-23هـ ــ ،واضـ ــر االجتمـ ــا م ـ ــصو اإلصـ ــالايات بـ ــدول
جملا التماو ال ت (اإلمارات-ال حرين-ال مودية-سل نة عما  -ر-الكويت).
 عــد بـر مج (التقيـي اإلصــالاي الــذاس لل ـمن عشرة آالف خة للنزالجل يف مجيع ال
 -دعداد وى بر مج للنزالجل(ال

) علـ شــكل كتيــب ومت توزيــع منــه كثــر
و.

ناجل) الرب مج التأهيلي للنزيل ،وهو بر مج لصناعة الـذات

والوا ع والياة.
مؤلف :عدد من الكتب املطب عة يف جمال الن ا منها:
• دليلك دىل الممل اإلرشادي يف اإلصالايات.
• ابد اياتك من جديد.
• اخل ب املنربية لنزالجل ال

و واإلصالايات

• وماذا بمد االفراج؟
• ال ا ة الذبذبية و ثرها يف التنمية الذاتية
 توىل االمامة واخل ابة ملدة  14سنة يف املدينة املنورة -مدير ددارة الدعوة لندوة الماملية للش اب اإلسالمي لرايض.
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 املقــرر لل نــة الشــرعية لنــدوة المامليــة للشـ اب اإلســالمية برائســة فضــيلة المالمــة د.ع ــدبن جربين رمحه .
 عضوية جلنة دسقاط ال وابق للنزيل الذي حيفظ القرآ الكرمي. -عضوية جلا اخت ار ومقابالت املرشح للممل يف وظام االرشاد ل

و.

 تكليف ـي م ــن وزارة الداخلي ــة يف التوعي ــة (للم ـواطن ورج ــال األم ــن) ا ــول خ ــر اإلره ــابوالت رف لمدد من ال نوات.
علي كثر من  1700وثين و صراين.
 سل ّ املشاركة يف دغاثة منكويب زلزال كشم و ك تا ملدة شهرين 2004م. د امة كثر من ( )700دورة تربوية وتدري ية. الصول عل كثر من ( )120شهادة شكر وتقدير. عشرات ال حوث والدراسات الملمية غ املنشورة. مشاركات متنوعة يف اجلرامد والقنـوات الفضـامية (التلفزيـو ال ـمودي ،دذاعـة الـرايض ،نـاةاجملد ،دذاعة الرايض ،دذاعة مسارت وي).
 ممد ومقدم بر مج (راسخ) يف دذاعة مسارت وي ممد ومقدم بر مج (مثار) يف دذاعة مسارت وي.5

