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 :االسم

 الغامدي دماس سعٌد بن مسفر.  د/  الشٌخ

 

 :ونشأته مولده

 السعودٌة العربٌة بالمملكة الباحة بمنطمة ظبٌان ببنً بعراء دماس آل لرٌة موالٌد من

 

 :العلمية سيرته

 (. الضرٌس البن المرآن فضائل مخطوط تحمٌك: ) بعنوان الماجستٌر رسالة•

 (. الموصلً ٌعلى أبً مسند مخطوط تحمٌك: ) بعنوان الدكتوراة رسالة•

 :ٌلً كما وهً المجتمع خدمة فً وكذلن علمٌة، ومشاركات وبحوث كتب من علمً نتاج للشٌخ كذلن•

 :المطبوعة الكتب: أوال

 (. عتٌد رلٌب لدٌه إال لول من ٌلفظ ما)  األعمال كتابة -1•

 .العرش -2•

 .والثمرة اللماح -3•

 .العشك -4•

 .اإلسالم فً العزة -5•

 (. جاهل فهو هللا عصى من كل)  الجهل -6•

 .ثمراته ألسامه، أهمٌته،: اإلحسان -7•

 .آثارها أسبابها،: هللا رحمة -8•

 .الجمادات وسجود وتسبٌح كالم -9•

 .هللا سبٌل فً الشهادة -11•

 .والمعنى اللفظ بٌن الحدٌث أداء -11•

 .الفرح -12•

 .والسنة الكتاب فً التربوي وأثره التوكل -13•
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 .واالستعجال العجلة -14•

 .إسحاق بن دمحم المغازي إمام -15•

 .حصوله أسباب: الرزق -16•

 (. واألرض السماوات نور هللا)  النور -17•

 .المرآن هجران -18•

 (. الجمال ٌحب جمٌل هللا إن)  الجمال -19•

 (. غفورا   عفوا   كان هللا إن)  العفو -21•

 .بٌنهما والعاللة والنوم الموت -21•

 

 :الطباعة تحت كتب: ثانيا

 .اآلمنة الحٌاة -22•

 .المٌامة ٌوم العباد أفعال وزن -23•

 .المزٌد -24•

 .الضحن -25•

 .الطٌب -26•

 .الحٌاة -27•

 .الكبر -28•

 .الحمد -29•

 .واآلخرة الدنٌا فً السعادة مصدر الصحٌحة العمٌدة -31•

 .السالم -31•

 .العدل -32•

 .الصحٌحٌن فً بالتدلٌس اتهم من -33•

 .للمحدث المصحف مس حكم -34•

 .اإلسماع -35•
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 .البصر -36•

 .المدوس -37•

 .الود -38•

 .البر -39•

 .هللا لطف -41•

 .الواسع -41•

 .الكرم -42•

 .الفتح -43•

 .النصر -44•

 .المؤمن -45•

 .الهداٌة -46•

 .الشفاء -47•

 .الصمد -48•

 .الكالم -49•

 .هللا -51•

 .واإلكرام الجالل ذو -51•

 .الحك -52•

 .البدٌع -53•

 .الملن مالن -54•

 .المجٌد -55•

 .الوهاب -56•

 .المجٌب -57•

 .العظٌم -58•

 .المٌوم -59•
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 .الحكمة -61•

 .العلً -61•

 من عدد في وشارك العلمية، الرسائل من عددا   وناقش علميا ، بحثا   06 من أكثر الباحث حّكم: ثالثا

 .المتخصصة واللقاءات المؤتمرات

 :المناشط من عدد في المجتمع خدمة في ساهم: رابعا•

 .والندوات المحاضرات -1•

 .الكرٌم المرآن تحفٌظ جمعٌات فً المشاركة -2•

 .اإلسالمٌة اإلغاثة هٌئة -3•

 .سنوات خمس لمدة المكرمة مكة فً اإلصالح بلجنة عضوا   -4•

 

 :العملية سيرته

 : العملٌة حٌاته فً زاولها التً األعمال•

 .سنة( 12) لمدة العام التعلٌم فً مدرسة ومدٌر مدرس -1•

 .سنوات( 3) لمدة سعود الملن جامعة فً معٌد -2•

 .سنوات( 4) لمدة سعود الملن بجامعة محاضر -3•

 .سنة( 2) لمدة سعود الملن بجامعة مساعد استاذ -4•

 .سنوات( 9) لمدة المعارف بوزارة المعلمٌن بكلٌات مساعد استاذ -5•

 .سنة( 1) لمدة المعارف بوزارة المعلمٌن بكلٌات مشارن استاذ -6•

 .سنوات( 4) لمدة الباحة فً المعلمٌن كلٌة عمٌد -7•

 .سنوات( 4) لمدة ومكة الباحة فً المعلمٌن كلٌتً فً اإلسالمٌة الدراسات لسم رئٌس -8•

 .سنتٌن لمدة المكرمة مكة فً اإلسالمً العالم رابطة فً والدعاة األئمة إعداد معهد وكٌل -11•


