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  اخلربات الوظيفية 
 التاريخ  جهة العمل املسمى الوظيفي 

 هـ21/4/1437 جامعة امللك سعود أستاذ

 هـ21/4/1437حىت  16/7/1435  جامعة امللك عبدالعزيز أستاذ

 هـ16/7/1435حىت  هـ23/3/1431 جامعة امللك عبدالعزيز مشارك أستاذ

 هـ23/3/1431حىت  هـ8/11/1426 جامعة امللك عبدالعزيز مساعد أستاذ

 هـ8/11/1426حىت  هـ16/9/1417 جامعة امللك عبدالعزيز حماضرة

 هـ16/9/1417حىت  هـ14/4/1412 للبنات ابلرايضكلية الرتبية  معيدة
 

 
 لمقررات ية لخربات التدريس

 اسم اجلامعة / الكلية  املقررات اليت مت تدريسها م
 جامعة امللك سعود ماجستري - 2قضااي كالمية  1
 جامعة امللك سعود 1عقيدة أهل السنة واجلماعة  2
 جامعة امللك عبدالعزيز ماجستري -مناهج البحث وحتقيق املخطوطات  3
 جامعة امللك عبدالعزيز ماجستري - 2العقيدة اإلسالمية 4
 جامعة امللك عبدالعزيز امللل والنحل للبكالوريوس 5
 جامعة امللك عبدالعزيز الفرق واألداين للبكالوريوس 6
 جامعة امللك عبدالعزيز للبكالوريوس -6-العقيدة  اإلسالمية  7
 جامعة امللك عبدالعزيز للبكالوريوس -5-اإلسالمية العقيدة   8
 جامعة امللك عبدالعزيز للبكالوريوس  -4-العقيدة اإلسالمية   9

 جامعة امللك عبدالعزيز للبكالوريوس 3العقيدة  اإلسالمية  10
 كلية الرتبية للبنات ابلرايضو  جامعة امللك عبدالعزيز للبكالوريوس -2-العقيدة اإلسالمية 11
 كلية الرتبية للبنات ابلرايض  و جامعة امللك عبدالعزيز للبكالوريوس-1-العقيدة اإلسالمية  12
 جامعة امللك عبدالعزيز مهارات التفكري والتعلم للسنة التحضريية 13
 جامعة امللك عبدالعزيز للسنة التحضريية -1-الثقافة اإلسالمية  14
 عبدالعزيزجامعة امللك  -2-الثقافة اإلسالمية 15
 جامعة امللك عبدالعزيز -3-الثقافة اإلسالمية 16
 جامعة امللك عبدالعزيز -4-الثقافة اإلسالمية 17
 كلية الرتبية للبنات ابلرايض 1التالوة والتجويد واحلفظ  18
 كلية الرتبية للبنات ابلرايض 2التالوة والتجويد واحلفظ  19
 كلية الرتبية للبنات ابلرايض ابلعربيةالثقافة اإلسالمية لغري الناطقني  20

 



 املناصب العلمية واالدارية خربات 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
 هـ.6/2/1435هـ حىت 26/1/1433 جامعة امللك عبدالعزيز مشرفة قسم مهارات االتصال  1

 هـ1428 وعام هـ1427عام  جامعة امللك عبدالعزيز   رئيسة سري االختبارات ابلكلية 2

 
 اإلنتاج العلمي واملؤلفات 

 نوع االنتاج  العنوان م

، بحث علم)

،  كتاب

 أوراق عمل

 سنة النشر  اسم المجلة

الرايض - دار الصميعي كتاب هتذيب وتقريب اتب تعظيم الصالة للمروزي 1  هـ1437 
 هـ1/3/1435 جملة البحوث و الدراسات الشرعية   حبث علمي مقاصد األعياد الدينية يف اليهودية والنصرانية واإلسالم 2
من مهددات الوحدة الوطنية : "التقول والتشنيع على  3

 أويل األمر وأتليب الناس ضدهم"
ثوابت وقيم" الوحدة الوطنية:" مؤمتر  حبث يف مؤمتر  

 جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية ابلرايض
10- 12 

 هـ11/1434/
السالم يف النصرانية و موقف اإلسالم صورة عيسى عليه  4

 منها
ديب –جملة الدراسات اإلسالمية والعربية  حبث  ه1434 

قواعد يف كرامات أولياء هللا :دراسة عقدية على منهج  5
 أهل السنة واجلماعة

 

تصدرها   –جملة البحوث و الدراسات الشرعية  حبث
كلية الدراسات اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية 

12عدد رقم  –أبمريكا الشمالية )مشكاة(   

 ه1434

جملة كلية العلوم -مصر-نشر جامعة الفيوم حبث وجود شيء من اجلنة والنار يف هذه احلياة الدنيا 6  م2012 
الرايض –جملة البحوث اإلسالمية  حبث قواعد يف والية هللا تعاىل 7 100العدد رقم    
خالل املبادرات مسات منهج االعتدال السعودي من  8

 السعودية يف استصالح الفئة الضالة
ضمن املشروع البحثي املقدم لكرسي األمري  حبث

 خالد الفيصل لتأصيل منهج االعتدال السعودي
  جامعة امللك عبد العزيز جبدة -

 ه1433

رصد : املبادرات السعودية يف استصالح الفئة الضالة  9
 وعرض"

والدراسات نشر حولية مركز البحوث  حبث
جامعة القاهرة-كلية دار العلوم-اإلسالمية  

 ه1433

مؤمتر حبث "األمر بوجوب لزوم اجلماعة يف الكتاب والسنة " 10 مؤمتر اجلماعة واإلمامة اململكة العربية السعودية  
جامعة االمام حممد بن سعود–امنوذجا   

 هـ3/11/1433

مؤمتر ظاهرة التكفري العاملي التابع مشاركة يف  حبث مؤمتر آاثر ظاهرة التكفري 11
 جلائزة األمري انيف

 هـ2/10/1432

اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة التطرف  12
 واإلرهاب"دور وواقع"

مشاركة يف مؤمتر -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة حبث مؤمتر
 اإلرهاب الدويل

15/4/1431 

املدينة املنورة-العقديةجملة الدراسات  حبث الفرق اليهودية املعاصرة 13  ه1430 
 ه1430 نشر دار احملمدي جبدة حبث  كتاب كيف نريب أوالدان ابلقرآن 14
مصر -جملة دار العلوم حبث املصادر املقدسة عند النصارى 15  ه1428 
 ه1428 جملة البحوث اإلسالمية ابلرايض حبث املسيح الدجال 16
الُفرقة والفرق)رسالة موقف الصحابة رضي هللا عنهم من  17

 الدكتوراه(
الرايض-نشر دار الفضيلة حبث  

 
 ه1426
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 الرسائل العلمية املشاركة يف 
 (   مناقشة مشرف مساعد،  نوع املشاركة )إشراف ، الرسائل العلمية عنوان  م
 مناقشة موقف أعالم أهل السنة من اخلوارج 1
 مناقشة اإلمجاع عند االمام ابن قيم اجلوزية 2
 مناقشة حمبطات األعمال عند أهل السنة واجلماعة 3
 مناقشة األصول الفلسفية لقضية حترير املرأة 4

 
 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير

 *- شهادات التقدير وخطاابت الشكر:
 العديد من خطاابت الشكر والتقدير من جهات خمتلفة مثل:

  جائزة األمري انيف بن عبد العزيز العاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة.شهادة شكر وتقدير من 

 . شهادة شكر وتقدير من مدير اجلامعة للمشاركة الفاعلة يف املسابقة الكربى للقرآن الكرمي 

   األقسام األدبية للمشاركة يف النشاط الالمنهجي. -كلية الرتبية للبناتشهادة شكر وتقدير من 

  عميدة كلية الرتبية للبنات للتميز يف إدارة سري االختبارات يف الكلية فرتة رائسيت له.شهادة شكر وتقدير من 

  رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية على التميز يف العمل وعلى املشاركة يف جلنة تطوير املناهج يف القسم.شهادة شكر وتقدير من 

  بوي.مكتب اإلشراف الرت شهادة شكر وتقدير من 

  مكتب اإلشراف االجتماعي النسائي مبنطقة مكة املكرمة.شهادة شكر وتقدير من 

  عدد من املدارس احلكومية واألهلية.شهادة شكر وتقدير من 
 متعددة من مراكز الدعوة واإلرشاد والعديد من اجلمعيات اخلريية ملسامهيت الدعوية يف أنشطتها.وتقدير شهادات شكر 

 
 
 

 )احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات واحملاضرات والدورات وورش العملالتنمية املهنية 
 :  عليها حصلت التي التدريبية الدورات –*

 
سنة احلصول  اجلهة املنظمة مسمى الدورة التدريبية

 على الدورة

 تقدير التخرج املدة

 شهادة حضور ثالث ساعات هـ5/3/1435 مركز االبداع الكندي دورة التذكر والنسيان
 شهادة حضور ثالث ساعات هـ23/2/1435 مركز االبداع الكندي دورة التفوق الدراسي



دورة تطبيقات الويب يف 
تقدمي خربات تعليمية هجينة 

 مدجمة

وحدة التعلم االلكرتوين 
كلية   -والتعليم عن بعد

اآلداب والعلوم االنسانية 
 فرع كليات البنات-

 حضورشهادة  ساعتان هـ1/7/1434

 ورشة عمل التعلم اهلجني
 A Blended 

Coursign 

وحدة التعلم االلكرتوين 
كلية   -والتعليم عن بعد

اآلداب والعلوم االنسانية 
 فرع كليات البنات-

17-
 هـ19/6/1434

 شهادة حضور ساعات 8

ورشة عمل خصائص الدماغ 
 يف تفعيل تعليم الطلبة

 

مركز تطوير التعليم 
 اجلامعي

13-5-
 هـ17/1434

 شهادة حضور ساعة 12

دورة دمج مهارات التفكري يف 
 احملتوى العلمي للمادة

وحدة االعتماد   
املؤسسي واألكادميي 
بكلية اآلداب والعلوم 

 االنسانية

9 -
 هـ16/4/1434

 شهادة حضور ساعات 6

دورة اسرتاتيجيات التقومي 
 الفعال ألداء الطالبات

وحدة االعتماد   
واألكادميي املؤسسي 

بكلية اآلداب والعلوم 
 االنسانية

24-
 هـ25/3/1434

 شهادة حضور ساعات 10

ورشة عمل عن إدارة املشاريع 
 البحثية

مركز تطوير التعليم 
 اجلامعي

 شهادة حضور ساعات3 هـ6/2/1434

ورشة عمل عن امللصق العلمي 
 فن واحرتاف

مركز تطوير التعليم 
 اجلامعي

 شهادة حضور ساعات 3 هـ6/2/1434

ملتقى االنتاج األكادميي 
-1433الثامن للجامعة لعام 

 هـ1434

مركز تطوير التعليم 
 اجلامعي

 شهادة حضور يوم هـ6/2/1434

وحدة اجلودة والتطوير  مهارات االتصال الفعال
بكلية اآلداب والعلوم 

فرع كليات  -االنسانية 
 البنات
 

 شهادة حضور ساعات3 هـ28/1/1434
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مفهوم ومراحل التخطيط دورة 
 االسرتاتيجي

مركز الدراسات 
االسرتاتيجية جبامعة 

 امللك عبد العزيز

17/11/1433
 هـ

 شهادة حضور ساعات 5

دورة املدرب الناجح 
 "االحتياجات التدريبية"

مركز تطوير التعليم 
 اجلامعي

9-
14/11/1433

 هـ

 شهادة حضور ساعات 8

دورة استخدام نظام التعليم 
 emesااللكرتوين 

عمادة التعليم عن بعد يف 
 جامعة امللك عبد العزيز

22-
 هـ24/6/1433

 شهادة حضور ساعات 8

الربانمج التدرييب "مهارات 
 االعالم الرقمي"

كرسي األمري خالد 
الفيصل لتأصيل منهج 

 االعتدال السعودي

16-17-
 هـ18/6/1433

 شهادة حضور ساعات 9

دورة "أسفري ملواجهة الكوارث 
 واألزمات"

وحدة اجلودة والتطوير 
بكلية اآلداب والعلوم 

 فرع البنات -االنسانية 

 شهادة حضور ساعات 3 هـ4/6/1433

دورة عن كيفية تدريس مادة 
مهارات االتصال وتطبيق 
 احلقبة التدريبية اخلاصة هبا

قسم مهارات االتصال 
بكلية اآلداب والعلوم 

فرع كليات  -االنسانية 
 البنات

7-
 هـ8/3/1433

 شهادة حضور ساعات 6

دورة عن كيفية تدريس مادة 
 مهارات التفكري والتعلم

قسم مهارات االتصال 
بكلية اآلداب والعلوم 

فرع كليات  -االنسانية 
 البنات

12-13-
 هـ14/3/1433

 شهادة حضور ساعة 12

التعليم عن بعد يف عمادة  دورة االختبارات االلكرتونية
 جامعة امللك عبد العزيز

1432/1433
 ه

 شهادة حضور ساعات 4

 اإلبداع يف اختاذ القرار
 
 

 

مركز التدريب يف جامعة 
 امللك عبد العزيز
 فرع كليات البنات

شهادة حضور  ثالث ساعات 14/11/1432
 دورة

شهادة حضور  ثالث ساعات 5/11/1432مركز التدريب يف جامعة  بناء فرق األزمات



 
 

 امللك عبد العزيز
 كليات البناتفرع  

 دورة

مركز التدريب يف جامعة  اإلسعافات األولية
 امللك عبد العزيز
 فرع كليات البنات

شهادة حضور  ست ساعات 2-3/7/1432
 دورة

التحليل اإلحصائي والبحث 
 العلمي

مركز التدريب يف جامعة 
 امللك عبد العزيز
 فرع كليات البنات

 هـ18/4/1432
 م2011

شهادة حضور  ثالث ساعات
 دورة

دورة مصادر املعلومات 
 االلكرتونية"قواعد البياانت"

 
 

وكالة عمادة شؤون 
 فرع البنات –املكتبات 

شهادة حضور  ثالث ساعات هـ13/2/1432
 دورة

برانمج تدرييب يف استخدام 
نظام الفصول االفرتاضية 

Centra 

عمادة التعليم عن بعد يف 
 جامعة امللك عبد العزيز

2010هـ1431
 م

شهادة إمتام  أربع ساعات
 دورة

تطبيق برامج احلاسب اآليل يف 
 التعليم

وحدة التدريب والتعليم 
 املستمر ابلكلية

 شهادة حضو ساعات3 9/1/1430

 مناقشة الرسائل العلمية
 

وحدة التدريب والتعليم 
 املستمر ابلكلية

 شهادة حضور ساعات3 25/12/1429

 دورة من هو املعاق؟
 

 يومني م2005 مركز جدة للتوحد
12-13 

 شهادة حضور

صعوابت التعلم وأسباهبا 
 وأنواعها وطرق عالجها

 شهادة حضور ساعة 15 9/5/1424-5 مركز املهارات جبدة

 
 التي قدمتها : التدريبية الدورات –*

 
 املدة اتريخ تقدميها اجلهة املنظمة مسمى الدورة التدريبية

-3ملتقى التواصل االستشاري دورة إدارة األزمات
 عمادة شؤون الطالبات ابجلامعة

 ساعتني هـ4/4/1435

تفعيل التفكري اإلبداعي 
 يف العمل

ثالث  هـ9/11/1434 وحدة اخلرجيات والتدريب ابلكلية
 ساعات
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كيف تفوزين ببحثك 
العلمي يف امللتقى 
 الطاليب اخلامس

 ساعتني ه19/11/1434 ابلكليةوحدة البحوث واالبداع 

 تفعيل أخالقيات املهنة
دورة مقدمة لإلدارايت 

 واملوظفات ابلكلية

وحدة التطوير و اجلودة بكلية 
 الرتبية  فرع كليات البنات

ثالث  هـ28/6/1434
 ساعات

تطبيق مهارات التفكري 
اإلبداعي يف البحث 

 العلمي

وحدة اجلودة والتطوير بكلية 
فرع   -االنسانية اآلداب والعلوم 
دورة مقدمة  -كليات البنات

ألعضاء هيئة التدريس وطالبات 
 الدراسات العليا

 4 هـ1/5/1434
 ساعات

خطوات ذكية إلنتاجية 
دورة مقدمة  -حبثية قيمة

 ألعضاء هيئة التدريس

وحدة االعتماد   املؤسسي 
واألكادميي بكلية اآلداب والعلوم 

شطر الطالبات -االنسانية  

 4 هـ29/4/1434
 ساعات

خطوات ذكية إلنتاجية 
 حبثية قيمة

دورة مقدمة ألعضاء هيئة 
 التدريس

وحدة اجلودة والتطوير بكلية 
فرع   -اآلداب والعلوم االنسانية 

 كليات البنات

 ساعات3 هـ22/12/1433

تفعيل أخالقيات املهنة 
 األساسية

 دورة مقدمة لإلدارايت

 4 هـ19/12/1433 مركز تطوير التعليم اجلامعي
 ساعات

دورة تفعيل أخالقيات 
 املهنة يف بيئة العمل

دورة مقدمة ملنسوابت 
 الكلية

وحدة اجلودة والتطوير بكلية 
فرع   -اآلداب والعلوم االنسانية 

 كليات البنات

 ساعات3 هـ8/6/1433

خطوات ذكية إلنتاجية 
 حبثية قيمة

دورة مقدمة ألعضاء هيئة 
 التدريس

والتطوير بكلية وحدة اجلودة 
فرع   -اآلداب والعلوم االنسانية 

 كليات البنات

 3 هـ23/3/1433
 ساعات

 



 
  الندوات واملؤمترات وورش العمل: الدورات

 
عنوان : الندوة / املؤمتر العلمي / 

 ورشة عمل
 

 مدهتا مكان انعقادها اتريخ انعقادها

 الوحدة الوطنية:" مؤمتر احلضور يف 
  ثوابت وقيم"

واملشاركة ببحث بعنوان: من 
مهددات الوحدة الوطنية : "التقول 
والتشنيع على أويل األمر وأتليب 

  الناس ضدهم"

10- 12 
 هـ11/1434/

جامعة االمام حممد 
بن سعود االسالمية 

 ابلرايض

 ثالثة أايم

احلضور واملشاركة يف النقاش : ندوة 
 الوسطية منهج رابين ومطلب إنساين"

20-
21/1/1434 

اجلامعة اإلسالمية 
 ابملدينة املنورة

 يومان

مؤمتر اجلماعة واإلمامة حضور 
 اململكة العربية السعودية امنوذجا

بعنوان"األمر  بحث حمكمواملشاركة ب
بوجوب لزوم اجلماعة يف الكتاب 

 والسنة " 

23/11/
 هـ1433

امعة قاعة املؤمترت جب
 االمام حممد بن سعود

 ابلرايض

 

 يومان

ورشة عمل بعنوان  املشاركة يف
"مشاركة املرأة يف قناة املرأة الفضائية 

 وسائل وطرق وأساليب وأفكار"

ه22/8/1433
 ـ

 9من  فندق موفنبيك جبدة
 –صباحا 

 مساء 7
املشاركة يف الدورة التطويرية الثالثة 
للداعيات جبدة بتقدمي ورشة عمل 
 بعنوان "قواعد السلف يف االعتقاد"

ه18/8/1433
 ـ

التعاوين املكتب 
للدعوة واإلرشاد 

 ابلعزيزية جبدة

أربع 
 ساعات

املشاركة مبحاضرة يف ملتقى املعلمات 
السابع التابع للمكتب التعاوين 

 للدعوة واإلرشاد ابلعزيزية

ثالث  قاعة الفيصل جبدة 10/5/1433
 ساعات

احلضور واملشاركة يف مؤمتر ظاهرة 
التكفري العاملي ببحث علمي حمكم 

 ظاهرة التكفري" بعنوان"آاثر

22-
24/10/

 هـ1432

جائزة األمري انيف 
العاملية للسنة النبوية 

والدراسات اإلسالمية 

 ثالثة أايم
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 يف املدينة املنورة

املشاركة يف الدورة التطويرية الثانية 
للداعيات جبدة بتقدمي ورشة عمل 

 بعنوان"طرق دحض الشبهات"

املكتب التعاوين  23/8/1432
 للدعوة واإلرشاد

 ابلعزيزية

أربع 
 ساعات

املشاركة بورقة عمل يف اللقاء العلمي 
الثالث لقسم الدراسات اإلسالمية 

 ابلكلية بعنوان "عليكم بسنيت"

ه23/4/1432
 ـ

 كلية اآلداب
 فرع كليات البنات

 يوم واحد

املشاركة يف احلوار الوطين الثقايف 
 بعنوان "القبلية و املناطقية-الثالث

والتصنيفات الفكرية وأثرها على 
 الوحدة الوطنية

22-
ه23/1/1432

 ـ

مركز امللك عبد العزيز 
للحوار الوطين فندق 

 االنرتكونتيننتال

 يومان

املشاركة بورقة علمية يف ملتقى اإلنتاج 
 شطر الطالبات –األكادميي السادس 

مركز امللك فيصل  16/1/1432
 للمؤمترات ابجلامعة

 يوم واحد

املشاركة يف حلقة نقاش بعنوان"الرؤية 
املستقبلية للتعليم يف اململكة العربية 

 السعودية"

15/11/
 هـ1431

مشروع امللك عبد هللا 
لتطوير التعليم 

العام"تطوير" يف قاعة 
 الشرق بفندق اهللتون

أربع 
 ساعات

املشاركة بورقة علمية يف فعاليات يوم 
 البحث العلمي األول يف اجلامعة

ه11/6/1431
 ـ

مركز امللك فيصل 
 للمؤمترات ابجلامعة

 ربع ساعة

املشاركة بورقة علمية يف فعاليات يوم 
البحث العلمي األول يف كلية الرتبية 

 للبنات جبدة

19/5/1431 
 

–فرع كليات البنات 
 قاعة األمري عبد اجمليد

  ربع ساعة

احلضور واملشاركة ببحث بعنوان" 
اخلطاب الدعوي النسائي يف مكافحة 

 التطرف واإلرهاب"دور وواقع"
 يف مؤمتر  يف مؤمتر اإلرهاب الدويل

12-
ه15/4/1431

 ـ

اجلامعة اإلسالمية 
 ابملدينة النبوية

 أربعة
 أايم

املشاركة بورقة عمل يف اللقاء العلمي 
الثاين لقسم الدراسات اإلسالمية 
 ابلكلية بعنوان فقد جاء أشراطها

-كلية الرتبية للبنات هـ1431
 األقسام األدبية

 يوم واحد



حضور اللقاء العلمي األول لوكالة 
التطوير ابلكلية بعنوان"تطوير األداء 

 التدريسي لألستاذ اجلامعي"

5/7/3/1430
 م 2009هـ 

-كلية الرتبية للبنات
 األقسام األدبية جبدة

 ثالثة أايم

حضور اللقاء العلمي األول لقسم 
الدراسات اإلسالمية ابلكلية 

 بعنوان"الفقه واحلياة"

ه22/4/1430
 ـ

-كلية الرتبية للبنات
 األقسام األدبية

 يومان

املشاركة يف امللتقى الثقايف يف كلية 
األقسام األدبية -الرتبية للبنات

 مبحاضرة بعنوان"راية التوحيد"

الفصل الثاين 
 1428عام 

-الرتبية للبنات كلية
 األقسام األدبية

3 
 ساعات

حضور املؤمتر العلمي األول يف 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 

 جبدة

 يوم واحد الغرفة التجارية جبدة 4/2/1426

املشاركة ابمللتقى الثقايف بكليات 
البنات جبدة مبحاضرة بعنوان " خماطر 

 الغلو والتطرف"

ه13/2/1426
 ـ

للبنات كلية الرتبية 
 جبدة

6 
 ساعات

حضور امللتقى الثقايف األول لكليات 
 البنات جبدة

األقسام -كلية الرتبية هـ1425
 األدبية

 أسبوع
 

 

 

 املشاركات العلمية وعضويات اللجان وخدمة اجملتمع

 
 املشاركات العلمية الداخلية واخلارجية:

 مدهتا اترخيها مكاهنا اسم املشاركة

املشاركة يف اللقاء الثامن للخطاب الثقايف السعودي 
 بعنوان"التصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية"

مركز امللك عبد العزيز 
 جدة –للحوار الوطين 

 فندق األنرتكونرتنتال

 يومان ه26-2/1435

املشاركة مبحاضرة بعنوان"يف بيتنا معاق" يف اليوم العاملي 
2013لإلعاقة   

جامعة امللك مسرح 
 شطر الطالبات-عبدالعزيز

الثالاثء 
 هـ22/1/1435

 ساعة
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املشاركة بدورة تدريسية بعنوان"التفكري اإلبداعي" يف 
 برانمج مهارات لتأهيل اخلرجيات للحياة العلمية

 –جامعة امللك عبدالعزيز 
 فرع كليات البنات

أربع  ه9/11/1434
 ساعات

بدورة تدريبية ملشرفات املشاركة يف ملتقى لبيك الثاين 
محالت احلج والعامالت فيها بعنوان "أخالقيات العمل 

 األساسية "

مكتب الدعوة واإلرشاد 
-القسم النسائي -ابلعزيزية

 قاعة جىن -جدة 

ه26/11/1434
 ـ

ثالث 
 ساعات

 مشاركة يف ملتقى التميز والتغريب
 بعنوان "أفكاري من اختياري"

 قاعة األمري عبد اجمليد
شؤون الطالب عمادة 

 ألنشطة الطالبات
 فرع كليات البنات

ثالث  هـ3/6/1434
 ساعات

مشاركة يف امللتقى املهين الرابع مبحاضرة بعنوان :"الوالء 
 للمهنة : مهنيت ونوع جوايل"

 قاعة األمري عبد اجمليد
عمادة شؤون الطالب 

 ألنشطة الطالبات
 فرع كليات البنات

ساعة  هـ28/6/1434
 ونصف

يف امللتقى املهين الرابع "متكني " يف شطر مشاركة 
 الطالبات بدورة بعنوان" أخالق املهنة "

مركز امللك فيصل 
للمؤمترات جامعة امللك 

 عبد العزيز

ثالث  هـ23/5/1433
 ساعات

مشاركة يف امللتقى الفكري األول للفتيات مبحاضرة 
 حوارية بعنوان:"احلرية الفكرية"

املكتب التعاوين للدعوة 
واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ابلعزيزية جبدة

أربع  هـ22/7/1434
 ساعات

القسم  -مسجد الثنيان دورة علمية بعنوان شرح أمساء هللا احلسىن
 النسائي حبي الصفا جبدة

 – درس شهري
أول اثنني من كل 

 -شهر هجري 
 1433ملدة عام 

ساعة 
ونصف 

كل 
 لقاء

مندوبية الدعوة واالرشاد  دورة علمية بعنوان " اليوم اآلخر"
القسم النسائي -ابحملمدية

 حبي احملمدية جبدة

آخر  درس شهري 
ثالاثء من كل 
 -شهر هجري 

-1433ملدة عام 
1434 

ساعة 
ونصف 

كل 
 لقاء



دورة علمية بعنوان "شرح كتاب فتح اجمليد شرح كتاب 
 التوحيد"

والتابع  –دار أم سليم 
للقسم النسائي يف مندوبية 

واالرشاد حبي الربوة الدعوة 
 جبدة

آخر  درس شهري 
مخيس من كل 
ملدة شهر هجري  

-1433 نيعام
1434 

ثالث 
 ساعات

حماضرة بعنوان"مكانة العمل يف االسالم"ضمن فعاليات 
 ملتقى االرشاد املهين الثالث

 -جامعة امللك عبد العزيز
 فرع البنات

 ساعة هـ23/5/1432

الشبهات "ضمن فعاليات  حماضرة حوارية بعنوان"ضبط
 ملتقى العامل من حولنا

مركز امللك فيصل 
جامعة امللك  –للمؤمترات 
 عبد العزيز

 ساعتني هـ21/5/1432

حماضرة حوارية بعنوان"مسؤولييت فكراي" ضمن فعاليات 
ملتقى املسؤولية والذي تنظمه مجعية مراكز األحياء 

 مبنطقة مكة املكرمة

 كلية دار احلكمة
 ري عبد اجمليدقاعة األم

ساعة  ـ21/3/1432
 ونصف

دار أم سليم حبي الصحافة  إلقاء دورة عن اإلميان ابلقضاء والقدر
 ابلرايض

2-
 هـ9/6/1427

 يومني
6 

 ساعات

 مكتب االشراف الرتبوي املشاركة يف دورة إعداد معلمة التوحيد للمرحلة الثانوية
 جبدة

 أسبوع هـ1419

مركز الدراسات القرآنية  وأصول يف أمساء هللا وصفاته" دورة علمية بعنوان"قواعد
التابع ملندوبية الدعوة 
 واالرشاد بشمال جدة

19/10-
 هـ5/11/1428

6 
ساعات 

على 
 يومني

حماضرة بعنوان"العمل للدين مسؤولية اجلميع" يف ملتقى 
 الداعيات الثالث

املكتب التعاوين للدعوة 
واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 جبدةابلعزيزية 

13/3/1427 3 
 ساعات

دورة علمية بعنوان"كيفية شرح كتاب التوحيد" ملعلمات 
 املعاهد الشرعية

 

املكتب التعاوين للدعوة 
واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ابلعزيزية جبدة

أايم  5 هـ1429
مبعدل 

17 
 ساعة
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 خدمة اجملتمعاملشاركة يف 

إلقاء عدد من احملاضرات التوعوية  داخل الكلية وخارجها يف املدارس احلكومية واألهلية ودار احلضانة االجتماعية ودور 
 ومن هذه احملاضرات:التحفيظ ومراكز األحياء،  

 األسباب اجلالبة حملبة هللا.       ·
 التوبة ·

 أشراط الساعة ·

 تعظيم هللا تعاىل وشعائره حماضرة يف دار أم سليم جبدة ·

 حماضرة عن الرضا ابلقضاء والقدر لدار احلضانة االجتماعية جبدة ·

 سلسلة أمساء هللا احلسىن مبسجد الثنيان جبدة ·
 وعالجه وطرق الوقاية منه مع معرض مصاحب.السحر حقيقته        ·
 رضيت ابهلل رابً.       ·
 قيد النعم.       ·
 التوكل.       ·
 ملكات مجال.       ·
 هنيئاً لك فأنت منهم.       ·
 حدد موقعك.       ·
 "إن الشرك لظلم عظيم".       ·
 "وبشر الصابرين"       ·
 فضل عشر ذي احلجة.       ·
 عامل املالئكة األبرار.       ·
 أهال رمضان.       ·
 حمطات تربوية       ·
 كيف نريب أوالدان ابلقرآن.       ·
 عامل اجلن والشياطني.       ·
 التربك ومشروعيته.       ·
 أسباب زايدة اإلميان.       ·

تطوير املناهج اخلاصة مبدارس العلوم الشرعية التابعة 
 جبدة ملراكز الدعوة واإلرشاد

املكتب التعاوين للدعوة 
واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ابلعزيزية جبدة

فصل  هـ1428
دراسي 

 واحد



 الدجال:شر غائب منتظر.       ·
 هللا الغين الودود.       ·
 اجلمادات وطاعتها لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.حمبة        ·
 إنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.       ·
 العني واحلسد وعالجهما وطرق الوقاية منهما.       ·
 اهلوى : الداء والدواء.       ·

  اللجان
نوع  التاريخ اسم اللجنة م

 العضوية
 اجلهة

رئيسة اللجنة املكلفة ابلنظر يف جلان األقسام العلمية الداخلية يف الكلية ودراسة  1

 جدواها وحتديد مهامها وآلية تقييمها 

-1434عام 

 هـ.1435

رئيسة 

 اللجنة

جامعة امللك 

 عبدالعزيز

-1433لعام  منسقة قسم مهارات االتصال لدى وحدة البحوث واإلبداع يف الكلية  3

هـ   و لعام 1434

 هـ.1434-1435

جامعة امللك  منسقة

 عبدالعزيز

منسقة جلنة البحوث العلمية وحضور املؤمترات والندوات يف قسم الدراسات  4

 اإلسالمية 

-1433لعام 

هـ   و لعام 1434

 هـ.1434-1435

جامعة امللك  منسقة

 عبدالعزيز

-1434لعام  عضو يف جلنة امللتقى الطاليب اخلامس لطالب وطالبات جامعة امللك عبد العزيز  5

 هـ1435

جامعة امللك  عضو

 عبدالعزيز

-1434لعام  عضو جلنة املعادالت ملقرر السنة التحضريية للطالبات احملوالت إىل اجلامعة  6

 هـ1435

جامعة امللك  عضو

 عبدالعزيز

اإلشرافية العليا وعضو اللجنة العلمية للقاء  الثقايف لكلية اآلداب عضو اللجنة  7

 والعلوم االنسانية بعنوان"بيئيت حيايت"

جامعة امللك  عضو هـ1433-1434

 عبدالعزيز

املشرفة العليا وعضو اللجنة اإلشرافية على أحباث الطالبات يف كلية اآلداب  8

 فرع كليات البنات –والعلوم االنسانية 

-1433 لعام

 هـ1434

جامعة امللك  عضو

 عبدالعزيز

 ======= عضو 1433لعام  عضو جلنة املعادالت ملقرر السنة التحضريية للطالبات احملوالت إىل اجلامعة  9

عضو اللجنة االستشارية اإلشرافية للنظر يف املفردات واملقرر الدراسي ملادة  10

 ( يف كلية اآلداب ISLS210الفكر الفلسفي يف ضوء اإلسالم )

-1433لعام 

 هـ1434

جامعة امللك  عضو 

 عبدالعزيز
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عضو جلنة دراسة طلبات صرف مكافأة التميز ألعضاء هيئة التدريس السعوديني  11

 ومن يف حكمهم يف كلية اآلداب والعلوم االنسانية ابجلامعة 

-1433لعام 

 هـ1434

جامعة امللك  عضو

 عبدالعزيز

عضو جلنة التحكيم ألحباث طالب وطالبات الكلية املقدمة للملتقى العلمي  12

 الثالث و الرابع يف اجلامعة 

 وعام 1432لعام

 هـ1434

جامعة امللك  عضو 

 عبدالعزيز

عضو اللجنة اإلعالمية ملسابقة قسم الدراسات القرآنية الكربى لطالب وطالبات  13

 اجلامعة 

-1433لعام 

 هـ1434

امللك جامعة  عضو

 عبدالعزيز

عضو اللجنة التنفيذية ملسابقة قسم الدراسات القرآنية الكربى لطالب وطالبات  14

 اجلامعة 

-1432لعام 

 هـ1433

جامعة امللك  عضو ـ

 عبدالعزيز

-1431لعام  هـ1434-1431رئيسة جلنة البحث العلمي يف القسم لعام  15

 هـ1434

رئيسة 

 اللجنة

جامعة امللك 

 عبدالعزيز

 وعام هـ1427عام    رئيسة سري االختبارات ابلكلية 16

 هـ1428

كلية الرتبية  رئيسة

 للبنات

 ===  عضو هـ  1427عام  عضو جملس الكلية  17

 === رئيسة هـ1426عام  رئيسة سري االختبارات يف القسم شعبة " االنتساب"  18

 === رئيسة هـ 1423عام  منهجي يف قسم الدراسات اإلسالمية  رئيسة جلنة النشاط الال 19

إىل  1412من عام  عضو جلنة رصد الدرجات  20

وعام  هـ1415    عام

1422 

 === عضو

إىل  1417من عام  عضو جلنة سري االختبارات  21
 هـ1425

 === عضو 

 
 

  العضويات العلمية واملهنية
 اجلهة التاريخ مسمى العضوية م
 عضو عامل  1

 

 اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين والفرق واملذاهب  هـ حىت اترخه1429

 

جلنة تطوير املناهج للمدارس النسائية للعلوم الشرعية التابعة  ه 1431/  1428 عضو مستشار  2



 ملكاتب الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات جبدة.

 

-واإلرشاد وتوعية اجلاليات جبدةاللجنة االستشارية ملكتب الدعوة  ه1431/  1428 عامل عضو 3
 القسم النسائي حبي العزيزية.

 اإلدارة جلمعية الشقائق االجتماعية اخلريية جبدة. هـ 1433/  1427 عضو جملس 4

جلنة التخطيط االسرتاتيجي جلمعية الشقائق االجتماعية اخلريية  هـ 1433/  1427 عامل عضو 5
 جبدة.

 

 

 

 أ.د. أمساء السويلم االسم
 القسم

 التوقيع الدراسات اإلسالمية
 

 هـ8/8/1437 التاريخ


