سيرة ذاتية
 البيانات الشخصية:
رقم الهوية1090235084 :
االسم :رقية بنت محمد بن سالم باقيس.
تاريخ امليالد1394/7/1:ه
الجنسية :سعودية.
جوال0503283853 :
الحالة االجتماعية :متزوجة.
الوظيفة :أستاذ مساعد ،قسم الدراسات القرآنية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة طيبة.
حساب تويتر@rogaiabagais :
البريد اإللكترونيrm.bagais@gmail.com :

 املؤهالت العلمية:
 عام (1437هـ) ..حصلت على درجة الدكتوراة ،في القرآن الكريم وعلومه ،من كلية أصول الدين ،جامعةاإلمام محمد بن سعود بالرياض ،بتقدير ممتاز ،ومعدل ( )4.76مع مرتبة الشرف األولى ،وعنوان الرسالة:
"استنباطات الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره".
 عام (1430هـ) ..حصلت على درجة املاجستير في القرآن وعلومه ،بتقدير :ممتاز ،من كلية أصول الدين،جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عنوان الرسالة" :الصحبة في القرآن الكريم ..دراسة موضوعية".
 عام (1420هـ) ..حصلت على درجة البكالوريوس في القرآن وعلومه ،بتقدير :جيد جدا ،من كلية أصولالدين ،جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 الوظائف:
-

في 1440/6/12ه  -إلى تاريخه ..أستاذ مساعد في قسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة ،ونائبة رئيس قسم
الدراسات القرآنية إلى تاريخ 1442/4/18ه .
في 1438 /3/12هـ  ..أستاذ مساعد في قسم القرآن وعلومه ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية في الرياض.
في 1435/1/1هـ  ..محاضر في قسم القرآن وعلومه ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية في الرياض.
في 1433/7/27هـ  ..معيدة في قسم القرآن وعلومه ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية في الرياض.

 العضويات:
 عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان) ،واملشرفة على اللجنة النسائية بجامعةطيبة.
 عضو جمعية أسرتي ،الجمعية الخيرية للزواج ورعاية األسرة باملدينة املنورة. -عضو في حساب االستشارات القرآنية @ConsQuran
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 التدريب:
-

دورة إدخال البيانات ومعالجة النصوص املطورة ،ملدة ستة أشهر ،جمعية النهضة النسائية ،بالتعاون مع
معهد العاملية ،وكلية علوم الحاسب واملعلومات جامعة امللك سعود.
الدورة العلمية الثانية في شرح املتون العلمية في جامع طريب بمحافظة طريب ،من 1437/10/22-17هـ.
دورة اإلرشاد األكاديمي كعالقة إنسانية ،بتاريخ 1437/7/11هـ ،جامعة طيبة.
دورة إرشاد الحاالت الخاصة املوهوبين واملتأخرين دراسيا ،بتاريخ 1437/7/18هـ ،جامعة طيبة.
الورشة التدريبية (تنمية مهارات البحث في الدراسات القرآنية) 1432/4/23هـ التي أقامتها الجمعية
السعودية للقرآن وعلومه تبيان.
دورة (فن تحقيق املخطوطات) التي أقامتها الجمعية السعودية للقرآن وعلومه تبيان.
دورة (ملخص أصول القراءات العشر) ،في دار الهداية لتحفيظ القرآن الكريم.
دورة قيادة فرق العمل بفاعلية143/2/20-19 ،هـ ،معهد معلمات القرآن بشرق الرياض.
دورة توظيف الطاقات اإلبداعية في مجال البحث العلمي ،للدكتور :عبد هللا آل سيف ،في 1427/2/20ه.
دورة معلمة القرآن وتحديات العصر1427/10/10-6 ،هـ ،دار السنة.
دورة مهارات اإلقناع1425/4/18-17 ،هـ ،معهد معلمات القرآن بشرق الرياض.
دورة حل املشكالت وصناعة القرار1425/4/26-24 ،هـ ،معهد معلمات القرآن بشرق الرياض.
دورة مهارات الزيارة اإلشرافية للحلقة1424/11/5-4 ،ه ،معهد معلمات القرآن بشرق الرياض.
دورة التفكير اإلبداعي1424/11/5-4 ،هـ ،معهد معلمات القرآن بشرق الرياض.
دورة مهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة1425/11/16 ،ه ،مركز معلمات القرآن بجنوب الرياض.
املشاركة في الدورة الثانية للمديرات املقامة في معهد البيان ألعداد معلمات القرآن ،في 1424/4/28هـ.
حفظ القرآن ،ودراسة التجويد من أحكام النون الساكنة والتنوين إلى عالقات الحروف في دار البيان.
دورة عالقات الحروف في دار الهدى الخيرية بحي الخالدية.

 الخبرات واملشاركات العملية:
-

مشاركة مع قسم الدراسات اإلسالمية بنشاط في مصلى مبنى  3في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وقفات مع
سورة يوسف بتاريخ1441/3/29ه.
مشاركة مع وحدت التطوير والتدريب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالتعاون مع قسم الدراسات القرآنية
بمحاضرة أهم املختصرات في التفسير ،بتاريخ 1441/3 /15ه.
مشاركة تطوعية مع جمعية شباب الخيرية قسم الفتيات ،ضمن برنامج نادي سدرة ،بمحاضرة" كيف
تيكم"1441/2/16ه.
مشاركة تطوعية مع لجنة التنمية االجتماعية األهلية النسائية باملدينة املنورة في برنامج صانعات املجد
بمحاضرة " التربية الذاتية"1441/2/7ه.
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-

دورة تأهيل املقبالت على الزواج ،تقديم الجانب الشرعي ،بتاريخ 1441/1/16ه.
تدريس مقرر علوم القرآن ،في كلية الحرم النبوي في الفصل األول لعام 1441-1440ه.
دورة تأهيل املقبالت على الزواج ،تقديم الجانب الشرعي ،بتاريخ 1440/11/19ه.
مشاركة تطوعية مع لجنة التنمية االجتماعية األهلية النسائية باملدينة املنورة في برنامج " وعلمناه من لدنا
علما"1440/11/20ه.
مشاركة تطوعية مع لجنة التنمية االجتماعية األهلية النسائية باملدينة املنورة في برنامج "امرأة فوق
العادة"1440/11/27ه.
املشاركة في تحكيم مسابقة األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي في دورتها 13باملدينة
املنورة ،في 1440 /8/3ه.
تدريس مقرر علوم القرآن ،في كلية الحرم النبوي في الفصل الثاني لعام 1440-1439ه.
تدريس مادة مقدمات التدبر لطالبات الدبلوم العالي إلعداد معلمي التدبر للحلقات القرآنية ،في معهد النور
للدراسات القرآنية في الفصل األول ،لعام 1440-1439ه.
املشاركة في دورات تأهيل املقبالت على الزواج ،في جمعية أسرتي باملدينة املنورة ،عام 1439و1440هـ.
إقامة محاضرة في خيمة أبها  9في صيف عام 1438ه.
إقامة محاضرة في ملتقى أجواء النسائي في محافظة تنومه في صيف عام 1438ه.
إقامة محاضرات في مركز لجنة التنمية االجتماعية بمحافظة طريب ،في 1437/11/18هـ ،ومركز التنمية
االجتماعية بمحافظة بللسمر في 1437/11/24هـ.
مشاركة في امللتقى الدعوي الصيفي بالعرين ،بمنطقة عسير 1437/10/24هـ.
مشاركة في امللتقى الدعوي الصيفي بمحافظة طريب ،بمنطقة عسير عام 1434هـ.
مشاركة في تدريس سورة الكهف في املكتب التعاوني باملدينة املنورة 1435/2/8-7ه.
املشاركة في الدورة التأهيلية األولى ملشروع داعيات 1431/2/1هـ ،بتدريس شرح كتاب أصول التفسير للشيخ
ابن عثيمين رحمه هللا ،املقامة في مركز نورين بحي الوادي ،بالرياض.
وكيلة دار املثاني النسائية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم من عام1422هـ حتى نهاية عام1430هـ.
مشاركة في تدريس مادة التفسير ،بدار السمو ،بوسط الرياض.
تدريس مادة علوم القرآن ،ومادة التفسير في معهد إعداد معلمات القرآن بغرب الرياض ،وكذا معهد إعداد
املعلمات في جنوب الرياض.
معلمة في دار املثاني بالرياض (1422هـ).
معلمة في دار الكوثر بالرياض ،خاصة في الدورات الصيفية (1420-1417هـ).
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 املعرفون:
-

فضيلة أ.د .زاهر بن عواض األملعي ،عضو هيئة حقوق اإلنسان ،واألستاذ بجامعة اإلمام سابقا وعضو
مجلس الشورى في دورة األولى ،املشرف على رسالة املاجستير.
فضيلة أ.د .إبراهيم بن سعيد الدوسري ،األستاذ في قسم القرآن وعلومه بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
أ.د .عبد الرحمن بن ناصر اليوسف ،عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
املشرف على رسالة الدكتوراة.
أ.د .يوسف بن عبد العزيز الشبل ،عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،مناقش
رسالة الدكتوراة.
د .فهد بن مبارك الوهبي ،عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة ،مناقش لرسالة الدكتوراة.
د .عبد الحي بن دخيل هللا املحمدي ،رئيس قسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة.
أ .د .عبد الرحمن بن معاضة الشهري ،أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة امللك سعود
د .عبد هللا العماج ،عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ورئيس الجمعية العلمية
السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان).
د .حسن بن أحمد العمري ،عضو هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية سابقا.
أ.د .هند بنت إبراهيم التويجري ،عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة ،قسم الدراسات القرآنية.
أ .منيرة بنت فهد الجوير ،املساعدة ملدير إدارة الشؤون التعليمية للتعليم النسائي بالجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.
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