الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور:
السيرة
ّ

محمد بن عبدالكريم العيىس
ُولد في  10يونيو 1965م

المؤهــالت:

 حاصل على درجة البكالوريوس في الفقه اإلسالمي المقارن.القضائية المقارنة وعلى دراسات في القانون العام  -القانون الدستوري.-
 حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراساتّ
 َق َّدم محاضرات داخل المملكة وخارجها ،عن الفقه اإلسالمي ونظرياته القضائية ،والسيما تشريعه الجنائي ،إضافة إلى دراسات(مقارنة) بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.
والحقوقية.
والفكرية
والقانونية
الشرعية
 ألقى عدداً من المحاضرات داخل المملكة وخارجها ،في مختلف الموضوعاتّ
ّ
ّ
ّ
واألكاديمية.
والحقوقية
والفكرية
 حاور (حول العالم) على امتداد عدة سنوات عدداً من الجهات السياسيةّ
ّ
ّ
علمية في كبرى الجامعات داخل المملكة وخارجها ،وبخاصة في أوروبا
األكاديمية ،وناقش رسائل
 ألقى عدداً من المحاضراتّ
ّ
والواليات المتحدة األمريكية.
وفكرية.
وحقوقية،
وقانونية،
فقهية،
 له عدة مؤلفات ،وبحوث ،وأوراق عمل ،ومقاالتّ
ّ
ّ
ّ
 عمل في مجاالت ذات صلة بالشريعة والقانون. -ترقى في درجات السلك القضائي حتى وصل إلى أعلى ُسلَّ م السلك بدرجة رئيس محكمة تمييز.

 13أبريل 2007م

ُ -ع ّين نائباً لرئيس ديوان المظالم.

 14فبراير 2009م

ُ -ع ّين وزيراً للعدل.

 30مارس 2012م
 27نوفمبر 2012م

 رئيساً للمجلس األعلى للقضاء ،فمستشاراً بالديوان الملكي. اختاره مجلس وزراء العدل العرب رئيساً فخرياً لمجلسهم. انضـم لعضويـة هيئـة التدريـس فـي كليـة الحقـوق والعلوم السياسـية بجامعة الملك سـعود والمعهـد العالي للقضـاء بجامعةاإلسلامية.
اإلمـام محمد بن سـعود
ّ

 23ديسمبر 2015م

 -نال منصباً شرفياً فكرياً عاماً كمشرف على مركز الحرب الفكرية العالمي لوزارة الدفاع.

 12أغسطس 2016م
 3ديسمبر 2016م
مطلع عام 2017م

العالمية للعلماء المسلمين.
 ُع ّين أميناً عاماً لرابطة العالم اإلسالمي ،ورئيساً للهيئةّ
 ُع ّين عضواً بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.العالمي في مملكة ماليزيا.
 ُع ّين مشرفاً عاماً على مركز الملك سلمان للسالمّ
 تـم تكريمـه مـن عـدد مـن الـدول والهيئـات والمؤسسـات حـول العالـم ،كان آخرهـا تكريـم مملكـة ماليزيـا بمنحـه أعلـى ألقابهـابدرجة داتو سـري في حفل سـلطاني أقيــم بهــذه المناسـبة ،وجمهورية سـنغافورة ،وذلك تقديراً منها لجهوده في تعزيز قيم
«الوسـطية» و«التعايش» و«السلام».
ّ

عام 2018م

 منحته لجنة جائزة جاليليو الدولية جائزتها نظير جهوده في تعزيز السالم والوئام. -منحته لجنة جائزة االعتدال بالمملكة العربية السعودية جائزتها نظير جهوده في نشر االعتدال.

عام 2019م

 ُع ّين رئيساً لرابطة الجامعات اإلسالمية. الدكتوراه الفخرية من معهد االستشراق الحكومي بروسيا االتحادية. وسـام الدولـة األكبـر مـن رئيـس جمهوريـة السـنغال تقديـراً لجهـوده العالميـة فـي نشـر قيـم االعتـدال الدينـي وتعزيـز التعـاونوالوئـام بيـن أتبـاع الثقافـات واألديـان ،ومبادراتـه وبرامجـه اإلنسـانية حـول العالـم.
 منح فخامة رئيس سريالنكا وسام السالم العالمي لمعالي الدكتور العيسى لقاء جهوده في شرق آسيا. وهـو شـخصية منتخبـة مـن سـبعين شـخصية إسلامية مـن عمـوم الـدول اإلسلامية ُي َم ّثلـون المجلـس األعلـى للرابطـة ،وهم منكافـة المذاهب اإلسلامية.
 عمـل علـى جمـع األديـان اإلبراهيميـة في فرنسـا في اتفاقية حملت اسـم :اتفاقية باريـس للعائلة اإلبراهيمية للتضامن والسلام.جمعت القيادات الدينية اليهودية والكاثوليكية واألرثوذكسـية واإلسلامية.
 حصل على وسام من جمهورية مصر العربية من الدرجة األولى. -جائزة الحسن بن علي منتدى تعزيز السلم (أبوظبي).

عام 2020م

 دكتـوراه فخريـة فـي الحضـارة اإلسلامية (نشـر الوسـطية فـي العالـم ونبـذ العنـف و اإلرهـاب) مـن جامعـة موالنـا مالـك إبراهيماإلسلامية الحكوميـة  -ماالنـغ.
 دكتوراه فخرية من جامعة اإلدارة والتكنولوجيا  -الهور. -دكتوراه فخرية في مجال العلوم من جامعة ألفا بيكا في بلغراد.

عام 2021م

 كرمته في السـابع والعشـرين من مايو لهذا العام  2021بالدرع الذهبي لها؛ منظمة العالم اإلسلامي للتربية والعلوم والثقافة(إيسيسـكو) تقديـرا لجهـوده فـي خدمـة العمـل اإلسلامي المشـترك وتعزيـز القيـم الحضاريـة فـي السـيرة النبويـة .والدعـم غيـر
المحـدود لقضايـا المسـلمين فـي العالـم أجمـع ،وجهوده في إرسـاء السـلم العالمي.
 منـح فـي الخامـس مـن يوليـو لهـذا العـام  ،2021الدكتـوراه الفخريـة مـن األمم المتحـدة بجنيف ،وذلـك عبر جامعتهـا األكاديميةتقديـرا لجهـوده االسـتثنائية فـي دعـم الدبلوماسـية الدوليـة وتعزيـز الصداقـة والتعـاون بين الشـعوب ونضاله
جامعـة السلام،
ً
المؤثـر فـي مكافحـة الكراهية.
 فـي عـام  :2021بحضـور جاللـة الملـك ودولـة رئيـس الـوزراء:الحكومـة الماليزيـة تعلـن فـوز معالـي الشـيخ د محمـد بـن عبدالكريمالم َو َّق َعة مـن دولة رئيس الوزراء السـيد
العيسـى بجائـزة العـام الهجـري الجديـد للشـخصية اإلسلامية األولـى ،وتُ َسـلِّ ُمه الجائـزة ُ
محـي الدين ياسـين.
اسـتثنائي فـي تجسـير العالقـة
بعمـل
لقيامـه
،2021
لعـام
العالميـة
جائزتهـا
النرويجيـة
الجسـور»
ـي
ن
«با
جائـزة
 منحتـه لجنـةٍ
ٍّ
رائـدة فـي االعتـدال ومكافحـة األيديولوجيـات
عالميـة
قـوة
وملمـوس ،وبوصفـه
رائـع
بإسـهام
بيـن أتبـاع األديـان والحضـارات
ً
ً
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ومتميـزا للسلام والتعـاون بيـن األمـم واألديـان.
واضحـا
المتطرفـة ،وصوتً ـا
ً
ً
والدولية».
«المحلية
والحقوقية
والقانونية
العلمية
 عضو في عدد من الهيئات والمؤسساتّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 -تقلّ د عدداً من األوسمة وميداليات التكريم.

