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 العربية اليت  جتيدها اللغات

اتريخ بداية التدريس 
 اجلامعي

 الرتبة العلمية  هـ1426
 حماضر

 

 املؤهالت العلمية 
 الدولة  التخصص الدرجـة

اتريخ احلصول  اسم اجلامعة املاحنة
 عنوان الرسالة  عليها

 الدكتوراه

مشــــــــــــــــاركة املــــــــــــــــرأ   9/2/1440 جامعة امللك سعود السعودية فقه وأصوله
السياســــية ودورهـــــا   
صـــنل القــــرار ر يــــة   
ضــــــــــــــوء السياســــــــــــــة 

 الشرعية

 املاجستري
كلية   -جامعة اإلمام حممد بن سعود السعودية فقه

 الشريعة
أحكـــــــــــــــام اإلدرا     هـ1431

 العبادات

 البكالوريوس
كلية   -جامعة اإلمام حممد بن سعود السعودية شريعة

 الشريعة

 هـ1420

 اخلربات الوظيفية   
 التاريخ  جهة العمل املسمى الوظيفي 

 هـ1433إىل  1432من  جامعة امللك سعود أستاذ متعاون

 هـ1/5/1432هـ  إىل 12/11/1431من  مركز ابحثات لدراسات  مسئولة قسم إعالم املرأ 
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مسئولة قسم العالقات 
 العامة

 هـ12/10/1431هـ إىل 12/4/1431 من املرأ  مركز ابحثات لدراسات

مسئولة قسم التخطيط 
 والتطوير وإدار  املشاريل

 هـ1/11/1432هـ إىل 1/2/1431من  املرأ  مركز ابحثات لدراسات

 هـ20/9/1432هـ إىل 1/2/1431من  املرأ  مركز ابحثات لدراسات انئبة مدير 

 هـ1430 مدرسة رفعة لتحفيظ القرآن الكرمي مدير  تنفيذية

 هـ1429 الندو  العاملية للشباب اإلسالمي منسقة دورات تدريبية

 هـ  وحىت اترخيه1426من  الندو  العاملية للشباب اإلسالمي مشرفة برامج الفتيات

 1432هـ إىل 1426من  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية أستاذ قرآن متعاون

 هـ1424 مدرسة اخلنساء لتحفيظ القرآن مشرفة حلقات حتفيظ

 هـ1424 الندو  العاملية للشباب اإلسالمي مسؤولة اللجنة اإلعالمية

 هـ1423 مدارس الرواد معلمة علوم شرعية

 هـ1423 مدرسة اخلنساء لتحفيظ القرآن معلمة قرآن

 هـ 1420 مدرسة السالم لتحفيظ القرآن معلمة قرآن

 

 لمقررات ية لخربات التدريس
 اسم اجلامعة / الكلية  هااملقررات اليت مت تدريس م
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية قرآن 1

 / كلية الرتبيةجامعة امللك سعود سلم )اإلسالم وبناء اجملتمل( 102 2

 / كلية الرتبيةجامعة امللك سعود سلم )النظام االقتصادي   اإلسالم( 103 3

 رتبية/ كلية الجامعة امللك سعود (3 سلم )أصول فقه 435 4

 / كلية الرتبيةجامعة امللك سعود (1 سلم )أصول فقه 317 5

 / كلية الرتبيةجامعة امللك سعود (فقه األسر سلم ) 133 6

 / كلية الرتبيةجامعة امللك سعود سلم )الوصااي واملواريث( 134 7

 / كلية الرتبيةجامعة امللك سعود (2سلم )أصول فقه  434 8

 / كلية الرتبيةجامعة امللك سعود (ة اإلسالميةأصول الثقافسلم ) 101 9

 / كلية الرتبيةجامعة امللك سعود سلم )الفقه الطيب( 106 10



 خربات املناصب العلمية واالدارية 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
 هـ وحىت اترخيه23/5/1433من  جامعة امللك سعود/ كلية الرتبية/ مسار الفقه وأصوله حماضر 1

اندي احليا  من جديد   جامعة امللك سعود / قسم  ة مشرفةانئب 2
 الثقافة اإلسالمية

 هـ20/7/1432هـ  إىل 20/3/1432من 

   هـ1432 الندو  العاملية للشباب اإلسالمي مشرفة على أوراق عمل 3

 هـ وحىت اترخيه1/2/1431من  املرأ  مركز ابحثات لدراسات ابحثة 4

 هـ1431هـ إىل 1429من  جامعة اإلمام حممد بن سعود عضو   جلنة االختبارات 5

 هـ1432هـ إىل 1427من  جامعة اإلمام حممد بن سعود كادمييمدربة   النشاط األ 6

 هـ1423 موقل هلا أون الين كاتبة إعالمية 7

 اإلنتاج العلمي واملؤلفات 
 سنة النشر  اسم اجمللة نوع االنتاج  العنوان م
 حتت الطباعة -رسالة ماجستري - حبث علمي العبادات. أحكام اإلدرا    1

 حبث غري منشور - حبث علمي أحكام القبض   الفقه اإلسالمي. 2

 حبث غري منشور - حبث علمي أحكام متعة املطلقة. 3

 حتت الطباعة - حبث علمي حكم استخدام حبوب منل احليض. 4

 حبث غري منشور - حبث علمي حكم الشهاد  على الشهاد    القضاء. 5

 حبث غري منشور - حبث علمي دراسة حتليلية   آية األمانة. 6

 حبث غري منشور - حبث علمي حكم الرتتيب   الوضوء. 7

 حبث غري منشور - حبث علمي االستحسان عند املالكية. 8

 حبث غري منشور - حبث علمي دراسة حتليلية لنص فقهي من ابب إزالة النجاسة. 9

دراســة   ضــوء السياســة  -شــاركة املــرأ  السياســية ودورهــا   صــنل القــرارم 10
 الشرعية

 حبث غري منشور - حبث علمي

 حبث غري منشور - حبث علمي دراسة لقاعديت العرف والضرور . 11

 هـ22/6/1434 - ورقة عمل دور االحتساب   التعامل مل املصطلحات األممية 12

 هـ6/1434 البيان حبث علمي عنف ضد املرأ وقفات شرعية مل مفهوم ال 13

 املشاركة يف الرسائل العلمية  



 نوع املشاركة )إشراف ، مشرف مساعد،  مناقشة  (  عنوان الرسائل العلمية  م
1 - - 

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 م

 املناسبة نوع اجلائز 
اتريخ احلصول 

 عليها
 مصدرها

  التميز البحثي عن حبث )استخدام  ائز  الربونزيةاجل 1
 دراسة فقهية( -موانل احليض

امللتقى العلمي السنوي األول 
لطالب وطالبات الدراسات العليا 

 هـ(14-15/7/1434)

 جامعة امللك سعود هـ 15/7/1434

حصلت على العديد من شهادات التقدير وخطاابت  2
 الشكر والدروع من جهات متعدد 

   

 واحملاضرات والدورات وورش العمل:التنمية املهنية )احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات 
 م

 العنوان
/ندو / رمؤمت

 ورشة
 اجلهة املنظمة املكان التاريخ

من الرسائل مبادر  النشر ورشة عمل   1
العلمية احلديثة   التخصصات 
  اإلدارية واالنسانية واالجتماعية

 10/4/1440 ورشة عمل
اجلامعية جامعة املدينة 

 امللك سعود 
عماد  البحث جامعة امللك سعود )

 (العلمي 

اجمللس العلمي )الرتقيات، التعيينات،   2
التفرغ العلمي، االستعانة، مكافأ  

 التميز(
 20/3/1440 ورشة عمل

جامعة امللك سعود ) عماد  تطوير  نان كلية طب األس
 املهارات( 

احلضور واملشاركة   مؤمتر "الرمحة   3
   اإلسالم"

 هـ1437/ 4 مؤمتر
املسرح   املدينة 

 اجلامعية
 جامعة امللك سعود 

انصحة " واملشاركة   ملتقىضور احل  4
 الرابل"

 هـ1436/ 1/ 15 ملتقى
 مركز احملتسب قاعة ريناد/ الرايض

املرأ  " واملشاركة   ملتقىضور احل  5
.. )املرأ  2السعودية ما هلا وما عليها

 "العاملة.. حقوق وواجبات(
 هـ5/5/1435-4 ملتقى

قاعة املؤمترات بفندق 
االنرتكونتيننتال 

 /الرايض

 مركز ابحثات لدراسات املرأ 

دراسة دبلوم   البناء الفكري     6
 قضااي املرأ 

 دبلوم
1433- 
 هـ1435

ابحثات مركز 
 لدراسات املرأ 

 مركز ابحثات لدراسات املرأ 

حضور ورشة عمل "كتابة تقرير   7
 املقرر للنموذج املعتمد اجلديد"

 هـ22/1/1435 ورشة عمل
ون اجلود  والتطوير جبامعة وحد  شؤ  جامعة امللك سعود

 امللك سعود

حضور دور  "حقوق وواجبات املرأ    8
 املالية"

 دور 
22-
 هـ23/1/1435

نة امللك عبدهللا مدي
 لدراسة الطالبات

ابجلمعية الفقهية  اللجنة النسائية
 السعودية



حضور لقاء "وثيقة العنف ضد   9
 النساء والفتيات"

 هـ17/7/1434 لقاء
 مركز ابحثات لدراسات املرأ  قاعة أنفال الرايض

  بورقة عمل حضور ومشاركة   10
 ملتقى انصحة الثالث

 هـ22/6/1434 ملتقى
مركز احملتسب ابلتعاون مل مركز  دقصر املوع

 إثراء املعرفة

11  
 مؤمتر حضور املؤمتر الدويل الرابل لألوقاف

18- 
 هـ19/5/1434

دار اإلميان 
   االنرتكونتيننتال
 املدينة املنور 

 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنور 

حضور دور  "مهارات إلكرتونية   12
 لكتابة البحوث الشرعية"

 هـ7/4/1434 دور 
مدينة امللك عبدهللا 

 للطالبات
ابجلمعية الفقهية  اللجنة النسائية

 السعودية

حضور دور  "أساسيات إدار  التعليم   13
 بال  بورد" –

 هـ2/2/1434 دور 
 -جامعة امللك سعود

 كلية الرتبية
جامعة  -قافلة التعليم اإللكرتوين
 امللك سعود

حضور ورشة عمل "مديرات األلفية   14
 الثالثة"

 هـ1/1/1434 عملورشة 
جامعة األمري  نور  

 بنت عبدالرمحن
جامعة األمري   –وزار  التعليم العايل
 نور 

15  
 مؤمتر حضور املؤمتر الدويل للطفولة املبكر 

28/12/1433-
 هـ1/1/1434

جامعة األمري  نور  
 بنت عبدالرمحن

جامعة األمري   –وزار  التعليم العايل
 نور  

املشاركة "حضور ورشة عمل   16
السياسية للمرأ    اجملتمل املسلم بني 

 "احملظور واملباح
 هـ25/5/1433 ورشة عمل

قاعة املقصور  
 ابلرايض

كرسي أحباث املرأ  جبامعة امللك 
 سعود

املشاركة   اندي قراء  الكتاب   17
 بقراء  كتاب بدعة إعاد  فهم النص

 هـ13/5/1433 ورشة
مؤسسة مكة املكرمة 
 اخلريية/ فرع الروايب

سسة مكة املكرمة اخلريية/ فرع مؤ 
 الروايب

التخطيط والتنفيذ واإلشراف على   18
ملتقى املرأ  السعودية ما هلا وما 

 عليها 
 ملتقى

 15-
 هـ16/1/1433

فندق االنرتكونتيننتال 
 ابلرايض 

 مركز ابحثات لدراسات املرأ 

آلايت واألحاديث اليت لحضور لقاء   19
 يتداوهلا التغريبيون

 هـ27/6/1432 لقاء
مركز ابحثات 
 لدراسات املرأ 

 مركز ابحثات لدراسات املرأ 

حضور لقاء قضااي املرأ  من منظور   20
 حضاري مقارن

 هـ19/6/1432 لقاء
مركز ابحثات 
 لدراسات املرأ 

 مركز ابحثات لدراسات املرأ 

املشاركة   ملتقى انصحة التابل   21
ملركز احملتسب، بعنوان اإلقناع 

يق العلمي، والتأثري، ضمن الفر 
 وصياغة التوصيات

 هـ16/6/1432 ملتقى

فندق مدارمي كراون 
 ابلرايض

 مركز احملتسب لالستشارات



22  
تنظيم وإشراف   برانمج ابتزاز 

 العالج(-األسباب-الفتيات )املفهوم
 هـ3/4/1432-2 ندو 

جامعة امللك سعود/ 
 عليشة وامللز

مركز ابحثات لدراسات املرأ  
افة اإلسالمية ابلتعاون مل قسم الثق

 جبامعة امللك سعود

23  
سس تطوير عمليات أحضور دور  

 عمالاأل
 هـ27/1/1432 دور 

الغرفة التجارية 
 الصناعية

 

 الغرفة التجارية الصناعية

 

24  
 ملتقى املشاركة   ملتقى صناعة األفكار

23-
 هـ24/1/1432

 قاعة املقصور  

 ابلرايض

 مركز صناعة األفكار لالستشارات

  البيئة التنظيمية حضور ندو   25
والتشريعية لنظام العمل اجلزئي 

 والعمل عن بعد
 هـ1432 ندو 

كرسي أحباث املرأ  جبامعة امللك  جامعة امللك سعود
 سعود

شة عمل حتويل األفكار إىل ر حضور و   26
 منجزات، ومشاريل

 هـ1432 ورشة عمل
 قاعة املقصور  

 ابلرايض

 

حضور ورشة عمل تدشني كتاب   27
نوين للمرأ    اململكة املركز القا

 العربية السعودية
 هـ1432 ورشة عمل

  جامعة األمري سلطان 

 حضور عدد من الدورات:  28

 التقومي املؤسسي .1
 أمناط وقوانني القياد  .2
تصميم االستباانت وحتليل  .3

 البياانت
إدار  االجتماعات بواسطة  .4

 التفكري ابلقبعات الست
 أساسيات اجلود  الشاملة .5
 اإلشراف الفعال .6
 لتسويق واإلعالما .7
تطوير قيادات العمل اخلريي _  .8

 املستوى األول
 –تطوير قيادات العمل اخلريي  .9

 املستوى الثاين
 صناعة اخلطة .10
 صناعة قيادات الصف الثاين .11
 فن اإلقناع والتأثري .12
إدار  املشاريل ابحرتافية  .13

pmp 

 دور 

 دبلوم إداري 

ه إىل 1431مــــــــــــن 
 هـ1432

معهد وابل لتطوير 
 القيادات النسائية

معهد وابل لتطوير القيادات 
 النسائية



ورشة عمل أخالقيات العمل  .14
 للقائد 

حتديد االحتياجات التدريبية  .15
 ديكام Dacumمبنهجية 

التنظيم واإلعداد واإلشراف على   29
مؤمتر اتفاقيات ومؤمترات املرأ  

 الدولية وأاثرها على العامل اإلسالمي
 مؤمتر

 -هــــ28/4/1431
 هـ1/5/1431

يج فندق اخلل
 ابلبحرين

مركز ابحثات لدراسات املرأ  
 ابلتعاون مل مجعية مود  البحرينية

حضور لقاء مشاريل بناء وتصدي   30
 التفاقيات املرأ 

 هـ29/4/1431 لقاء
مركز ابحثات 
 لدراسات املرأ 

 مركز ابحثات لدراسات املرأ 

حضور ندو  حنو منهج أصيل لدراسة   31
 القضااي الفقهية املعاصر 

 هـ1431 ندو 
جامعة اإلمام حممد 

 بن سعود اإلسالمية  
جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 اإلسالمية  

 مجعية واعي مجعية واعي هـ3/1431/  دور  حضور دور  اإلتيكيت الوظيفي  32

33  
 هـ1431 ندو  حضور ندو  القيم

كرسي أحباث املرأ  جبامعة امللك  جامعة امللك سعود
 سعود

    حضور دور  ميثاق األسر   34
 اإلسالم

 هـ2/1431/  دور 
 مجعية واعي مجعية واعي

حضور لقاء التقارير الدولية اخلاصة   35
 ابملرأ  السعودية

 هـ15/2/1431 لقاء
مركز ابحثات 
 لدراسات املرأ 

 مركز ابحثات لدراسات املرأ 

حضور دور  الوصول احلر إىل   36
املعلومات: نظر  إىل جمتمل املعلومات 

 .در مفتوحة املصدرلربجميات واملصاوا
 هـ10/1430/ دور 

جامعة اإلمام حممد 
 بن سعود

 جامعة اإلمام حممد بن سعود

37  

 هـ30/10/1427 دور   مهارات اإلقناع والتأثريحضور دور  

اجلمعية السعودية 
 للدراسات الدعوية/

 جامعة اإلمام

اجلمعية السعودية للدراسات 
 الدعوية/

 جامعة اإلمام

 مركز آسية مركز آسية هـ17/4/1427 دور  املتميز املرأ  حضور دور    38

39  

 دور  مهارات املرأ  القياديةحضور دور  
5-

 هـ18/4/1427

معهد اجلديرات 
للتدريب الوكيل 
ألكادميية التعلم 

 الكندية

معهد اجلديرات للتدريب الوكيل 
 ألكادميية التعلم الكندية

حضور دور  حمطات تربوية لصناعة   40
 القائد

 هـ27/2/1427 دور 
 مركز حيا  للتدريب مركز حيا  للتدريب



حضور دور  أيقظ العمالق وأطلقه/   41
 أطلق قدراتك

 هـ17/1/1427 دور 
مركز دار الر ى 

 للتدريب
 مركز دار الر ى للتدريب

 حضور عدد من الدورات:  42

 فن التعامل مل املشكالت اإلدارية

 فن القياد 

 التخطيط للمراكز الصيفية

 ة بني النمطية واإلبداعاملراكز الصيفي

 دور 
 7/3/1426من 

هـ إىل 
 هـ10/3/1426

الندو  العاملية 
 للشباب اإلسالمي

 الندو  العاملية للشباب اإلسالمي

43  
 هـ 1/3/1426 دور  حضور دور  هندسة التحفيز

مشروع ابن ابز 
 اخلريي

 مشروع ابن ابز اخلريي

44  
 هـ1425 مؤمتر حضور مؤمتر العوملة وأجبدايت الرتبية

قسم الثقافة اإلسالمية جبامعة امللك  جامعة امللك سعود
 سعود 

تطوير الذات مدخل إىل حضور دور    45
 NLPالربجمة اللغوية العصبية 

 هـ10/7/1424 دور 
الندو  العاملية 

 للشباب اإلسالمي
 الندو  العاملية للشباب اإلسالمي

حضور دور  إدخال البياانت،   46
 ومعاجلة النصوص

 هـ25/2/1424 دور 
 دار اخلنساء دار اخلنساء

 دار اخلنساء دار اخلنساء هـ25/12/1423 دور  حضور دور  فن اإللقاء الدعوي  47

 موقل هلا أون الين موقل هلا أون الين هـ7/8/1423 دور  فنون الكتابة الصحفيةحضور دور    48

حضور مؤمتر اجلمعيات اخلريية   49
 ونصر  األقصى

 هـ1422 مؤمتر
ونتيننتال فندق االنرتك

 ابلرايض
 الندو  العاملية للشباب اإلسالمي

50  
 دور  حضور دورات التجويد

هـ  إىل 1416من 
 هـ1420

دار البيان لتحفيظ 
 القرآن

 دار البيان لتحفيظ القرآن

 املشاركة يف خدمة اجملتمع
 اجلهة املستفيد  نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركة م

  بني إلقاء حماضر : "حقوق املرأ  1
 الشريعة واملواثيق الدولية"

14/6/1437
 هـ

املكتبـــــــــة املركزيـــــــــة   جامعـــــــــة 
 امللك سعود

، فكرية، توعوية
 ثقافية

طالبات وأكادمييات 
 جامعة امللك سعود

إلقاء حماضر  حول عوملة األسر    2
 سلم 101ملقرر  املسلمة تفعيالا 

 املسرح   املدينة اجلامعية هـ1436/ 8
، فكرية، توعوية

 فيةثقا
طالبات وأكادمييات 
 جامعة امللك سعود

 "قضااي املرأ : "دور تقدمي   3
23/8 /

 هـ1436
 / الرايضللتدريب مركز وابل

، فكرية، توعوية
 ثقافية

األكادمييات، 
والداعيات 



والقيادات، واملهتمات 
 بقضااي املرأ 

تقدمي ورقة عمل: "األمن الفكري   4
   القرآن الكرمي"

28/4 /
 هـ1436

املــــــرأ  الرائــــــد / صــــــالة ملتقــــــى 
 قصر السالم/ حائل

، فكرية، توعوية
 ثقافية

 شرائح خمتلفة

تقدمي دور : "املعلمة وجاذبية   5
 االتصال والتأثري"

 ه1436/ 4
إلعــــداد معلمــــات  معهــــد مكــــة

 / الرايضالقرآن الكرمي
منسوابت الدور  مهارية

 ومعلمات القرآن

6  

املرأ    امليزان إلقاء حماضر : "
 "العاملي

 هـ1436/ 4/2
مركـــــــــــز مـــــــــــ ثر لالستشـــــــــــارات 

وكلية العلـوم  الرتبوية والتعليمية
 / عنيز واآلداب

، فكرية، توعوية
 ثقافية

مديرات ومسؤوالت 
نشاط   الكليات 

، وخرجيات جامعة
معلمات وموظفات 
دور حتفيظ القرآن، 

طالبات اجلامعة 
 والثانوي

 إلقاء حماضر   7
27/11 /

 ه1435
 القصر الذهيب/ الرايض

 شرائح خمتلفة ، ثقافيةتوعوية

واالتفاقيات إلقاء حماضر : "املرأ    8
 "الدولية

 ه3/6/1435
قســـــــم التوعيـــــــة اإلســـــــالمية   
وزار  الرتبيــــة والتعلــــيم )املنطقــــة 

 الشرقية(

مشرفات وقيادات  فكرية، توعوية
ومعلمات وزار  الرتبية 

 والتعليم

9  
إلقاء حماضر : "املرأ  واألجند  

 الدولية"
 مركز آسية ه8/4/1435

، فكرية، توعوية
 ثقافية

األكادمييات، 
واملهتمات بقضااي 

، وفتيات املرحلة املرأ 
 اجلامعية

10  
إلقاء حماضر : "املرأ  السعودية 
والقضااي املعاصر "   ملتقى 

 األكادمييات
 ه4/4/1435

قاعة املقصور  بتنظيم مؤسسة 
إثراء املعرفة ابلشراكة مل  

معة كرسي أحباث املرأ  جبا
 امللك سعود

، فكرية، توعوية
 ثقافية

األكادمييات، 
واملهتمات بقضااي 

 املرأ 

ر الثاين "قراء  مشاركة بتقدمي احملو   11
من وثيقة    مخسة عشر بنداا 

العنف اليت نوقشت   اجللسة 
للجنة املرأ  ابألمم املتحد   57

 4-15واليت عقدت   الفرت  
م"، الذي ُقّدم   2013مارس 

 اخلامس للحقوقيات امللتقى

28/2/1435
 هـ

قاعة املقصور  بتنظيم مؤسسة 
وفاء حلقوق املرأ  ابلتعاون مل 

كرسي أحباث املرأ  جبامعة 
 امللك سعود

 فكرية، توعوية
احلقوقيات، واملهتمات 

 بقضااي املرأ 



إلقاء حماضر : "وقفات مل   12
سيداو"، ضمن برانمج حتصني 
 املقام ابلدور  العلمية املكثفة  
 دار فهد العويضة حبي احلمراء

11/2/1435
 هـ

 طالبات العلم الشرعي فكرية، توعوية قاعة بناء الصوتية

 إعداد وتقدمي ورقة عمل   13

"دور االحتساب   التعامل مل 
 املصطلحات األممية"

22/6/1434
 هـ

ملتقى انصحة الثالث بقصر 
 املوعد

 فكرية

األكادمييات، 
والداعيات 

ت والقيادات، واملهتما
 بقضااي املرأ 

14   

إلقاء حماضر : "املرأ    املؤمترات 
 الدولية"

29/5/1434
 ه

 

كلية خدمة اجملتمل خبميس 
 مشيط

 فكرية، توعوية

 

طالبات املرحلة 
 اجلامعية

إلقاء حماضر : "املرأ    املؤمترات   15
 الدولية"

28/5/1434
 ه

 فكرية، توعوية جامعة امللك خالد أبهبا 
طالبات املرحلة 

 امعيةاجل

حتكيم أوراق عمل وإدار  جلسة   16
  املسار الفكري مبلتقى ر ى 

 شبابية

21/5/1434
 ه

فرع  -جامعة امللك سعود
 عليشة

 فكرية
الطالبات 

واألكادمييات   
 ملتقى ر ى شبابية

إلقاء حماضر : "قضااي املرأ      17
 واثئق األمم املتحد "

 ه6/5/1434
كلية   –جامعة امللك سعود 

 الرتبية
 رية، توعويةفك

منسوابت الثقافة 
 اإلسالمية

إلقاء حماضر : "أمهية األسر      18
 اإلسالم"

15/4/1434
 ه

كلية   –جامعة امللك سعود 
 الرتبية

 فكرية، توعوية
طالبات املرحلة 

 اجلامعية

إلقاء حماضر : "حقوق األرامل   91
 االجتماعية واملالية والقضائية"

14/3/1434
 ه

   مركز التنمية االجتماعية
 الدرعية

 النساء األرامل  علمية، توعوية

إلقاء ورشة عمل: "ماذا بعد   20
 التخرج"

12/1/1434
 ه

كلية   /جامعة امللك سعود 
 الرتبية

 الطالبات اخلرجيات فكرية، توعوية

21  
ر ية  –إلقاء حماضر : "عوملة املرأ  

   ضوء االتفاقيات الدولية"
29/11/

 ه1433
مدرج   /جامعة امللك سعود

 العلوم التطبيقية كلية
 فكرية، توعوية

الطالبات 
واألكادمييات   

 القطاع الطيب

"كي ال يهدم  :إلقاء حماضر   22
 السور.. االختالط"  

24/8/1433
 هـ

ملتقى قافلة اخلري النسائي 
 احلادي عشر

 شرائح خمتلفة دعوية، فكرية

26/8/1432 مفاهيم خاطئة: ورشة عملإقامة   23
 هـ

فتيات املرحلة الثانوية  توعوية، فكرية مركز آسية لالستشارات
 واجلامعية



طالبات املرحلة  فكرية، توعوية جامعة امللك سعود ابلبديعة هـ1432 ابتزاز الفتيات :حماضر إلقاء   24
 اجلامعية

هـ، 1431 إلقاء حماضرات   محالت احلج  25
 هـ 1432

 شرائح خمتلفة دعوية ،توعوية أماكن متفرقة

ت الدولية اخلاصة التقارير واملؤمترا  26
 ابملرأ 

هـ وحىت 1431
 اترخيه

لقاءات مفتوحة   عدد من 
 املؤسسات

 شرائح خمتلفة فكرية، توعوية

دور  كيف يكون القرآن منهج   27
 حيا 

-هـ 1431
 هـ1432

جامعة اإلمام حممد بن سعود، 
وجامعة امللك سعود، ضمن 

 النشاط األكادميي

تدريبة، مهارية، 
 دعوية

طالبات املرحلة 
 اجلامعية

 صناعة اإلجناز .1  28
مهارات إبداعية   حفظ  .2

 القرآن الكرمي
 فن التفويض .3
 .مهارات اإللقاء4

 هـ 1431

 هـ1432وحىت 

مجعيـــــــــة حتفـــــــــيظ القـــــــــرآن  .1
 الكرمي

جامعة اإلمام حممد بن  .2
 سعود

تدريبية، مهارية، 
 دعوية

 شرائح خمتلفة

دور  مهارات التعامل واالتصال   29
 الفعال

ية لإلعمار املؤسسة العامل هـ1430
 والتنمية.

 شرائح خمتلفة مهارية

 شرائح خمتلفة شرعية أكادميية الفيصل العاملية هـ1429 لقاءات شرعية  30

 مهارات التعامل .1  31
 فن اإللقاء  .2
 فن احلوار  .3
كيـــــف يكـــــون القـــــرآن مـــــنهج  .4

 حيا 
مهـــــــارات إبداعيـــــــة   حفــــــــظ  .5

 القرآن الكرمي
 إدار  الوقت .6

 التخطيط حلياتك.... اخل

هـ 1429عام 
 حىت اترخيهو 

النشاط األكادميي جلامعة  .1
اإلمام حممد بن سعود 

 .اإلسالمية
املراكز الصيفية التابعة  .2

 للجامعة.

تدريبية، مهارية، 
 دعوية

طالبات املرحلة 
 اجلامعية والثانوية

مهــــــارات التعامــــــل واالتصــــــال  .1  32
 الفعال.

 صناعة األمل، وإدار  الذات .2

عام 
 -هـ1428
 هـ. 1430

رايض يات التمريض   الكل
 والدرعية.

طالبات املرحلة  تدريبية، مهارية
 اجلامعية

 شرائح خمتلفة شرعية مؤسسة مكة اخلريية هـ 1426عام  دورات شرعية  33

 شرائح خمتلفة مهارية، شرعية مجعية حتفيظ القرآن الكرمي  هـ 1426عام  دورات مهارية وشرعية  34

 شرائح خمتلفة مهارية، شرعيةلعامليـــــــة للشـــــــباب النــــــدو  ا هـ1425عام  دورات شرعية ومهارية وورش عمل  35



 اإلسالمي

  اللجان
 اجلهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م

 جامعة امللك سعود عضو فاعل هـ1440-1436 جلنة الدراسات العليا  1

 جامعة امللك سعود عضو فاعل هـ1437-1436 جلنة االختبارات  2

 ة امللك سعودجامع عضو فاعل هـ1436-1434 جلنة األنشطة  3

 جامعة امللك سعود عضو فاعل هـ1435-1434 جلنة مسار الفقه   4

 جامعة امللك سعود عضو فاعل هـ1434-1433 جلنة اإلعداد العام  5

 جامعة امللك سعود عضو فاعل هـ1434-1433 اللجنة االجتماعية التطويرية      6

 جامعة امللك سعود اعلعضو ف هـ1434-1433 جلنة الشئون الطالبية                 7

  العضويات العلمية واملهنية
 اجلهة التاريخ مسمى العضوية م
 ه23/5/1433 عضو هيئة تدريس )حماضر بقسم الثقافة اإلسالمية ( 1

 وحىت اترخيه
جامعة امللك سعود   الرايض، مركز دراسة الطالبات/ 

 عليشة.

وحىت  1/7/1435 عضو جملس إدار  مركز األصالة والتنمية  2
 اترخيه

 مركز خمتص بقضااي املرأ  

وحىت  هـ1/2/1431 عضو مركز ابحثات لدراسات املرأ  3
 اترخيه

 مركز ابحثات لدراسات املرأ 

 الندو  العاملية للشباب اإلسالمي 1436-هـ 1424 عضو الندو  العاملية للشباب اإلسالمي 4

 عضــــــو اجلمعيـــــــة الســــــعودية للدراســـــــات الرتبويــــــة والنفســـــــية 5
 )جسنت(

 اجلمعية السعودية للدراسات الرتبوية والنفسية )جسنت( هـ وحىت اترخيه1433

 اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية هـ1431-1429 عضو اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية 6

 يةاجلمعية السعودية للدراسات الفقه هـ وحىت اترخيه1432 عضو اجلمعية السعودية للدراسات الفقهية 7

 اجلمعية السعودية لإلدار  هـ1433 -1431 عضو اجلمعية السعودية لإلدار  8

عضــو كرســـي أحبــاث املـــرأ    جامعــة امللـــك ســعود )امللتقـــى  9
 الثقا (

 كرسي أحباث املرأ    جامعة امللك سعود  1437-هـ 1431

 )امللتقى الثقا (



 ية حتفيظ القرآن الكرميمجع هـ1431 -1420 عضو مجعية حتفيظ القرآن الكرمي 10

 

 
 

 االسم
وفاء بنت حممد بن عبد 

 هللا العيسى

 الدراسات القسم

 اإلسالمية
 26/3/1440 التاريخ  التوقيل


