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 منوذج سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم
 العائلة الثالث الثاين األول

 آل الشيخ عبدالعزيز عبدهللا العنود

ابللغة  االسم
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AL-

ALSHEIKH 
ABDULLAH ALANOUD 

 سعودية اجلنسية
 - فاكس 4654697 تلفون العنوان احلايل

الربيد 
 االلكرتوين

aalanoud@ksu

.edu.sa 
رابط الصفحة 

 الشخصية
www. http://staff.ksu.edu.sa/aalanoud 

العنوان 
 الربيدي

 ص.
 الرايض املدينة  ب. 

الرمز 
  الربيدي

اليت   اللغات
 جتيدها

  االجنليزية -العربية 

اتريخ بداية 
التدريس 
 اجلامعي

/        6/   22من     
 معيد            الرتبة العلمية            1432

 

 المؤهالت العلمية 
 عنوان الرسالة اتريخ احلصول عليها اسم اجلامعة املاحنة الدولة التخصص الدرجـة

      الدكتوراه

      املاجستري

أصول  البكالوريوس
 الدين

اململكة العربية 
 السعودية

جامعة اإلمام حممد بن 
 سعود اإلسالمية

 - هـ 1424/ 21/4

لغة إجنليزية  دبلوم
 بتقدير ممتاز

اململكة العربية 
 السعودية

  هـ1427 أكادميية الفيصل العاملية

 
 



  الخبرات الوظيفية 
 التاريخ  جهة العمل املسمى الوظيفي

 هـ          1430/        3/   2 جامعة امللك سعود أستاذة متعاونة
 هـ                      1432/       6/   22 جامعة امللك سعود معيدة

   
 

 لمقررات ل يةخبرات التدريس
 اجلامعة / الكليةاسم  املقررات اليت مت تدريسها م
   املدخل إىل الثقافة اإلسالمية 101سلم  1

   

  
 / كلية الرتبية جامعة امللك سعود

 / كلية الرتبية جامعة امللك سعود اإلسالم وبناء اجملتمع 102سلم            2

 / كلية الرتبية جامعة امللك سعود  -2-عقيدة أهل السنة واجلماعة 322سلم   3
 / كلية الرتبية جامعة امللك سعود دراسات يف السرية النبوية 100سلم  4
 / كلية الرتبية جامعة امللك سعود أخالقيات املهنة 107سلم  5

 خبرات المناصب العلمية واالدارية 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
 هـ 1433/  1432 جامعة امللك سعود مقررة - جلنة شؤون الطالبات 1

 هـ1436/ 1435  جامعة امللك سعود عضو - سلم 100جلنة مقرر  2

 هـ1435/ 1432 جامعة امللك سعود عضو - سلم 101جلنة مقرر  3

 هـ1436/ 1432 جامعة امللك سعود عضو - سلم 102جلنة مقرر  4

 هـ 1435/1436 جامعة امللك سعود عضو - سلم 107جلنة مقرر  5

 هـ 1433/  1432 جامعة امللك سعود عضو - وحدة اخلرجيات 6

 هـ 1435/  1434 جامعة امللك سعود عضو - جلنة االختبارات 7

مقررة  –اإلعداد العام  -مسار–جلنة  8
 هـ 1435/1436 جامعة امللك سعود سلم102

 
 اإلنتاج العلمي والمؤلفات 

نوع االنتاج)حبث علمي ،   العنوان م
 كتاب، أوراق عمل(

 سنة النشر اسم المجلة

1     
2     

 
 الرسائل العلمية  المشاركة في



 نوع املشاركة )إشراف ، مشرف مساعد،  مناقشة  ( الرسائل العلميةعنوان  م
1   
2   

 
 الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير

 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة نوع اجلائزة م
شهادة تقدير 1

 
  

 

األوىل على املنطقة الوسطى 
 يف الثانوية العامة

 الرائسة العامة لتعليم البنات  ه1420

شهادة تقدير 2
 
  

األوىل على املنطقة الوسطى 
 يف الثانوية العامة

 جريدة الرايض  ه1420

 

درع وشهادة  3
تفوق وتقدير
 
 
  

التفوق العلمي واحلصول 
االوىل على على املرتبة 

 الدفعة

 جامعة اإلمام حممد بن سعود ه1424

 

شهادة تقدير 4
 
 
  

 –التفوق يف علم النحو 
 املرحلة اجلامعية

حممد بن حسن  –األستاذ املشارك يف كلية اللغة العربية ابلرايض  ه1420
 عثمان

 عبدالعزيز الضوحيي.أ.د  / رئيس قسم الدراسات اإلسالمية هـ1434/1435 خطاب شكر وتقدير شهادة تقدير 5
شهادة شكر  6

 وتقدير
املشاركة يف تنظيم ندوة 

 إعداد معلم املرحلة االبتدائية 
 عميد كلية الرتبية / د. طارق الريس هـ1435

 
  

 
 التنمية المهنية )الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل  

 اجلهة املنظمة املكان التاريخ ورشة/ندوة/ رمؤمت العنوان م
التعريف وشرح تقرير  1

 هـ6/1432/  26 ورشة عمل املقرر
 اإلسالميةدراسات قسم ال جامعة امللك سعود

نشر ثقافة اجلودة  2
بقسم الثقافة 

 اإلسالمية
 ورشة عمل

 هـ 10/1432/ 8

 

 اإلسالميةالدراسات قسم  جامعة امللك سعود

مهام املرشدة  3
 األكادميية

 هـ 1432/ 10/ 9 ورشة عمل

 
 الشؤون األكادميية جامعة امللك سعود

 اإلسالميةالدراسات قسم  جامعة امللك سعود هـ3/4/1433 مؤمترالتطبيقات املعاصرة  4



للحسبة يف اململكة 
 العربية السعودية

 

5 
املؤمتر الدويل لتطوير 

 مؤمتر الدراسات القرآنية
 هـ7/4/1434

 

 جامعة امللك سعود امللك سعودجامعة 
 كرسي القرآن الكرمي وعلومه

 مركز تفسري للدراسات القرآنية
تدريب مدربني يف  6

 مهارات التفكري
 هـ19/3/1433 دورة

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين 

كيفية إعداد وكتابة  7
 -توصيف املقرر

للنموذج املعتمد 
 اجلديد

 هـ24/4/1435 ورشة عمل

 اإلسالميةدراسات قسم ال جامعة امللك سعود

ندوة إعداد معلم  8
املرحلة االبتدائية يف 

اململكة العربية 
السعودية رؤى عاملية 

 وتطلعات وطن

 هـ1435/ 6/ 14-13 ندوة

 كلية الرتبية جامعة امللك سعود

 تقرير املقرر  9
 الواقع واملأمول

 اإلسالميةدراسات قسم ال جامعة امللك سعود هـ1436/  2/  30 ورشة عمل

 
 خدمة المجتمع المشاركة في

 دةياجلهة املستف نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م
مؤسسة رعاية  هـ6/7/1435 خدمة اجملتمع 1

الفتيات 
 لرايضاب

تقدمي حقيبة تدريبية  – حماضرةإلقاء 
 وهدااي

 لرايضابمؤسسة رعاية الفتيات 

لقاء السنة  2
للتعريف التحضريية 

بقسم الدراسات 
 اإلسالمية

جامعة امللك  هـ7/6/1435
 -سعود 

 عليشة

 السنة التحضريية حضور

امللتقى الطاليب  3
األول بعنوان : 

خرجيو الدراسات 
القرآنية يف 

اجلامعات بني 
 الواقع والطموح

 ه28/6/1435
 
 

جامعة امللك 
 -سعود 

 الدرعية

امللك كرسي القرآن الكرمي وعلومه جبامعة  حضور
 سعود

 
  اللجان

 اجلهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م
 1433/  1432 جلنة شؤون الطالبات 1

 مقررة هـ
جامعة امللك 

قسم  – سعود



الدراسات 
 اإلسالمية

2  
  سلم 100جلنة مقرر 

 

1435  /1436 
 عضو هـ

جامعة امللك 
قسم  – سعود

الدراسات 
 اإلسالمية

3 
 سلم 101جلنة مقرر 

 
1432  /1435 

 هـ

جامعة امللك  عضو
قسم  – سعود

الدراسات 
 اإلسالمية

4 
 سلم 102جلنة مقرر 

 
1432  /1436 

 هـ

مقررة - عضو جامعة امللك  
قسم  – سعود

الدراسات 
 اإلسالمية

5 

 1436/  1435 سلم 107جلنة مقرر 
 هـ

جامعة امللك  عضو
قسم  – سعود

الدراسات 
 اإلسالمية

6 
 وحدة اخلرجيات

 
1432  /1433 

 هـ

جامعة امللك  عضو
قسم  – سعود

الدراسات 
 اإلسالمية

7 

 1435/  1434 جلنة االختبارات
 هـ

جامعة امللك  عضو
قسم  – سعود

الدراسات 
 اإلسالمية

8 

 1435/1436 جلنة ومسار اإلعداد العام
 هـ

سلم102مقررة  جامعة امللك  
قسم  – سعود

الدراسات 
ةاإلسالمي  

 
  والمهنيةالعضويات العلمية 

 اجلهة التاريخ مسمى العضوية م
 مجعية افتا هـ24/4/1434 عضو منتسب 1

اجلمعية العلمية  هـ8/7/1435 عضو 2
السعودية للقرآن 

 -الكرمي وعلومه 
 تبيان

 

 



 

 

 االسم
العنود بنت عبدهللا بن 

 عبدالعزيز آل الشيخ

الدراسات  القسم

 اإلسالمية
 هـ23/7/1436 التاريخ العنود التوقيع


