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املؤهالت العلمية :
• الدكتوراه يف احلديث وعلومه  /جامعة أم القرى عام 1433هـ بتقدير ممتاز.
وعنوان الرسالة :دراسة وحتقيق اجلزء التاسع والعرشون من دالئل النبوة ألب نعيم األصبهاين.
• ماجستري يف الكتاب والسنة  /جامعة أم القرى عام 1425هـ بتقدير ممتاز .
وعنوان الرسالة :منهج اإلمام البخاري يف الرواية عمن رمي ببدعة ومروياهتم يف اجلامع الصحيح.
• بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية  /جامعة امللك عبد العزيز عام 1410هـ بتقدير ممتاز.

املرتبة العلمية:
أستاذ مشارك.

أبحاث حمكمة ومنشورة:
 )1بحث بعنوان( :القيم اإلسالمية ودورها يف تعزيز القيم اإلنسانية لتطوير املجتمع مع أنموذج دور جامعة امللك عبد
العزيز يف تعزيز القيم األخالقية ) مقبول للنرش  2020م.

 )2حتقيق خمطوط (فتـــح القديــر يف أحاديـــث البشيــــر مجع األستاذ العالمة الدردير)  ،وتم نرشه بتاريخ / 5 / 15
 2019م
 )3بحث بعنوان )الدالالت اللفظية لتأصيل العمل اخلريي يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة وأثرها يف تنمية
املجتمع) ونرش يف يونيو 2018م.
 )4بحث بعنوان (دور جامعة امللك عبد العزيز يف حفظ وحتقيق املخطوطات مع أنموذج للتحقيق كفرق بحثية) ونرش
بتاريخ 2018 / 9 / 15
 )5بحث بعنوان (األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأثره عىل األمن االجتامعي) ونرش يف أكتوبر 2018م
 )6بحث بعنوان (املحكم واملتشابه دراسية موضوعية يف الكتاب والسنة) ونرش يف أكتوبر  2017م
 )7بحث بعنوان (تأصيل املفاهيم الرشعية الصحيحة ملحاربة التطرف) ونرش يف شوال 1438هـ.
 )8بحث بعنوان (الشفاعة مفهومها وأنواعها وموقف الناس من ثبوهتا يف ضوء القرآن والسنة) ،نرش يف ديسمرب 2013م
 )9بحث بعنوان (الشفاعة ،املستحقون هلا واملحرومون منعا يف ضوء الكتاب والسنة ) ونرش يف عام 2014م

كتب مطبوعة:
 )1كتاب بعنوان (اإلعجاز يف دعاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم) ،نرش يف 1436هـ  2015 /م
 )2كتاب بعنوان (أنامط تربوية من القرآن الكريم والسنة النبوية) ونرش عام 2015م
 )3كتاب بعنوان (تعدد زوجات النبي صىل اهلل عليه وسلم ،شبهات وردود ) و نرش عام 2014م.
 )4كتاب بعنوان ( فقه االعتكاف يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة ) ونرش عام 1441هـ .
 )5كتاب بعنوان ( الشفاعة يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة ) ونرش عام 1441هـ .

اجلوائز التقديرية والدولية :
 )1حاصلة عىل امليدالية الذهبية ودرع اجلامعة يف املشاركة الدولية يف املحفل العلمي الدويل يف ماليزيا 5//1
1440هـ.
 )2حاصلة عىل وثيقة ( أنفعهم بعلمه ) املعتمدة من مدير اجلامعة للعام  1440 – 1439هـ.
 )3حاصلة عىل امليدالية الذهبية يف املشاركة الدولية يف املؤمتر الدويل الثاين للمخطوطات والوثائق التارخيية 18 -17
1439 / 10 /هـ.
 )4حاصلة عىل وثيقة ( أنفعهم بعلمه ) املعتمدة من مدير اجلامعة للعام 1439-1438هـ .

اإلرشاف عىل الرسائل العلمية:
أوالً -رسائل الدكتوراه:
 .1رسالة دكتوراه بعنوان (الكنز اجلليل عىل مدارك التنزبل وحقائق التأويل ألب الربكات النسفي للعالمة إبراهيم اجلناجي
املعروف ببصيلة من أول سورة سبأ إىل آخر سورة يس) دراسة وحتقيق للطالبة نرسين برهان.
 .2رسالة دكتوراه بعنوان (الكنز اجلليل عىل مدارك التنزبل وحقائق التأويل ألب الربكات النسفي للعالمة إبراهيم اجلناجي
املعروف ببصيلة من أول سورة الروم إىل آخر سورة األحزاب) دراسة وحتقيق للطالبة سناء النجار.
 .3دكتوراه بعنوان (اإلهبام يف األسانيد ،دراسة نظرية تطبيقية من خالل كتاب إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف
العرشة للحافظ ابن حجر من أول مسند عامرة بن حزم األنصاري إىل هناية الكتاب) للطالبة جوهرة هالل.
 .4رسالة دكتوراه بعنوان (فتح املبدئ رشح خمترص الزبيدي للعالمة عبد اهلل بن حجاز الرشقاوي من أول كتاب النكاح إىل
آخر كتاب االستئذان) دراسة وحتقيق للطالبة منرية الصالح ونوقشت بتاريخ 1441 / 6 / 5هـ .

ثاني ًا -رسائل املاجستري:
 .1اإلرشاف رسالة ماجستري بعنوان ((اختالف القراءات وأثره يف التفسري ،دراسة نظرية تطبيقية من أول سورة الرمحن
إىل آخر سورة الناس) للطالبة أمرية حسني ملياين.
 .2رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -اخلامس) للطالبة بيان احلازمي ونوقشت بتاريخ / 3 / 31
 1440هـ.
 .3رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -القسم الثاين) للطالبة إرساء اهلاشمي ونوقشت بتاريخ /5/22
1439هـ.
 .4رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -القسم األول) للطالبة عزة القرين ونوقشت بتاريخ /4/10
1439هـ.
 .5رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -القسم الثالث) للطالبة حنان الشمراين ونوقشت بتاريخ /3/15
1438هـ.

مناقشة الرسائل العلمية:
أوالً -رسائل الدكتوراه:
.1

مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان ( اختيارات األدفويرمحه اهلل املتوىف 388هـ يف تفسريه اإلستغناء يف علوم القرآنمن
أول الكتاب إىل سورة هود عليه السالم ) عرض ًا ودراسة للطالبة بسمة عيل حلواين  ،واملرشف عىل رسالتها الدكتورة
عائشة أسليامين  ،ونوقشت بتاريخ 1441 / 8 / 28هـ .

 .2مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (الكنز اجلليل عىل مدارك التنزبل وحقائق التأويل ألب الربكات النسفي للعالمة إبراهيم
اجلناجي املعروف ببصيلة من أبة  25من سورة هود إىل آخر سورة الرعد) دراسة وحتقيق للطالبة شكران سعيد العريف
واملرشف عىل الرسالة بروف عبد اهلل حممد دمفو ونوقشت بتاريخ 1441 / 8 / 27هـ.
 .3مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (مصطلح يكتب حديث  ،ال يكتب حديث ) دراسة تطبيقية عند النقاد  ،للطالبة عفاف غنيم
عواد اجلهني  ،واملرشفة عىل الرسالة أ د مريم السباعي ونوقشت بتاريخ 1441 / 5 / 28هـ .
 .4مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (ختريج األحاديث الواردة يف كتاب ذيل تاريخ بغداد لإلمام ابن النجار) للطالبة منال بنت
طالل الزهراين يف جامعة أم القرى واملرشف عىل الرسالة سعادة األستاذ الدكتور غالب بن حممد احلاميض ،ونوقشت
الرسالة بتاريخ 1440 / 3/ 3هـ
 .5مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (الرتاب والغبار ومتعلقاهتام دراسة موضوعية يف ضوء الكتاب والسنة) للطالبة إيامن يوسف
أبو اجلدايل ،واملرشفة عىل الرسالة أ د فاتن حلواين ونوقشت بتاريخ 1440 / 12 / 28هـ
 .6مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (قواعد الرتجيح عند اإلمام الرسغني من خالل تفسريه املوسوم برموز الكنون يف تفسري
الكتاب العزيز) للطالبة منيفة الصاعدي ،وكنت املرشفة عىل الرسالة ونوقشت بتاريخ 1440 / 3 / 7هـ.
 .7مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (املصطلحات احلديثية بني االتفاق واالفرتاق ،دراسة حتليلية موضوعية للطالبة راوية عبد
اهلل جابر واملرشفة عىل الرسالة أ د فاتن حلواين ونوقشت بتاريخ 1439 / 12 / 19هـ.
 .8مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان (األحاديث التي حكم عليها اإلمام ابن املنذر النيسابوري يف كتابه األوسط من السنن
واإلمجاع واالختالف) دراسة تطبيقية من أول كتاب الطهارة إىل هناية كتاب اجلنائز ،للطالبة استشهاد حريري واملرشف عىل
الرسالة الدكتورة فاتن حلواين ونوقشت بتاريخ 1438 / 3/8هـ.

ثاني ًا -رسائل املاجستري:

 .1مناقشة رسالة ماجستري بعنوان ( ترجيحات ابن عطية األندليس رمحه اهلل يف تفسريه املحرر الوجيز – سورة األنفال _
عرضا ودراسة ) للطالبة أماين بنت نارص املالكي يف جامعة جدة  ،واملرشفة عىل الرسالة الدكتورة فوزية بنت سعيد آل
مدعث وموعد املناقشة بتاريخ  1441 / 4 / 20هـ .
 .2مناقشة رسالة ماجستري بعنوان (فتح املبدئ رشح خمترص الزبيدي للعالمة عبد اهلل بن حجاز الرشقاوي من أول كتاب
اخلصومات إىل آخر كتاب الرشوط) للطالبة رقية حممد عيل الشيخي ونوقشت بتاريخ  1440 / 5 / 18هـ
 .3رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -اخلامس) للطالبة بيان احلازمي وكنت املرشفة عىل الرسالة
ونوقشت بتاريخ  1440 / 3 / 31هـ.
 .4رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -القسم الثاين) للطالبة إرساء اهلاشمي وكنت املرشفة عىل الرسالة
ونوقشت بتاريخ 1439 /5/22هـ.
 .5مناقشة رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -القسم الرابع) للطالبة أفنان حمبوب واملرشف عىل الرسالة
د .هناء أبو داود ونوقشت بتاريخ 1439 /5/15هـ.
 .6رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -القسم األول) للطالبة عزة القرين وكنت املرشفة عىل الرسالة
ونوقشت بتاريخ 1439 /4/10هـ.
 .7رسالة ماجستري بعنوان (فتح اخلبري حتقيق ودراسة  -القسم الثالث) للطالبة حنان الشمراين وكنت املرشفة عىل الرسالة
ونوقشت بتاريخ 1438 /3/15هـ.
 .8مناقشة رسالة ماجستري بعنوان (جامع التفاسري رواية ودراية ،مجع ًا ودراسة) للطالبة أبرار بليلة واملرشف عىل الرسالة
الدكتورة سناء عابد الثقفي ونوقشت بتاريخ 1437 / 6 /22هـ.
 .9مناقشة رسالة ماجستري بعنوان (جامع التفاسري رواية ودراية ،مجع ًا ودراسة) للطالبة آالء عمر باسعد واملرشف عىل
الرسالة الدكتورة هناء أبو داود ونوقشت بتاريخ 1437 / 1 /29هـ.
.10

مناقشة رسالة ماجستري بعنوان (حاشية بلوغ املرام من باب صفة الصالة حتى هناية باب صالة املسافر واملريض)
حتقيق ودراسة للطالبة ناهد عياش واملرشف عىل الرسالة الدكتور عيل باجابر ونوقشت بتاريخ 1436 / 4 / 23هـ.

.11

ـ مناقشة رسالة ماجستري بعنوان (جامع التفاسري رواية ودراية من  )188 – 177مجع ودراسة للطالبة منال باجابر
واملرشف عىل الرسالة األستاذة الدكتورة فاتن حلواين ونوقشت بتاريخ 1435/ 8 /5هـ.

املواد التدريسية للدراسات العليا:
 -رشح احلديث الرشيف .625

 علوم احلديث 624 ختريج احلديث 626 -منهجية البحث والتحقيق620

املواد التدريسية للبكالوريوس:
 احلديث الرشيف 316 علوم احلديث 315 علوم القرآن 212 مناهج البحث يف العلوم اإلسالمية 351 تدريب عميل 254 تالوة وجتويد 111 ثقافة إسالمية 101 -ثقافة إسالمية 201

املهام املكلفة هبا:
 وكيلة عامدة شؤون الطالب شطر الطالبات . نائبة املرشف عىل مركز اإلرشاد اجلامعي. عضوة يف املحفل العلمي الدويل ملنصة أريد منذ 2018م. املرشفة عىل قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية شطر الطالبات 1436 /8 /27هـ إىل 1438 /10/19هـ. حمكمة يف امللتقى العلمي الثامن يف كلية اآلداب يف للعام الدرايس 1438 -1437هـ ـ عضوة يف جلنة ترشيح نجمة الكلية للعام الدرايس 1438 -1437هـ. عضوه يف اللجنة التأديبية للطالبات يف اجلامعة من العام الدرايس 1436إىل عام  1438هـ. عضوه يف اللجنة التنفيذية للطالبات يف اجلامعة من العام الدرايس  1435 – 1434هـ وإىل اآلن. رئيسة جلنة التوعية اإلسالمية العامة يف اجلامعة من العام الدرايس  1435 – 1434هـ وإىل 1440هـ املشاركة مع شؤون الطالبات يف جلنة ترشيح طالبات من اجلامعة ملسابقة امللك سلامن 1437 /1/9هـ. رئيسة جلنة حتكيم القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة يف اجلامعة من العام الدرايس  1435 – 1434هـ وإىل 1440هـ. -املرشفة عىل وحدة األنشطة يف كلية اآلداب للعام الدرايس  1436 – 1435هـ.

 رئيسة جلنة ترشيح نجمة الكلية للعام الدرايس 1436 -1435هـ. عضوه يف جلنة حتكيم مسابقة السنة النبوية الرشيفة يف ملتقى شباب مكة الرابع يف العام احلايل  1435 – 1434هـ. املرشفة عىل وحدة األنشطة يف كلية اآلداب للعام الدرايس 1435–1434هـ.رئيسة جلنة التوعية اإلسالمية العامة من العام الدرايس  1435 – 1434هـ وإىل عام  1440هـ.
 منسقة االنتساب والتعليم عن بعد من الفصل الثاين للعام الدرايس 1434 -1433هـ. رئيسة جلنة حتكيم القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة للعام  1435 – 1434هـ. عضوه يف اللجنة التنفيذية العامة للعام الدرايس  1435 – 1434هـ. عضوه يف جلنة اختبار القرآن الك ريم للطالبات الراغبات بدخول قسم الدراسات اإلسالمية للفصل األول من العامالدرايس 1435 -1434هـ إىل العام الدرايس  1436 -1435هـ.
 عضوه يف جلنة العالقات العامة يف قسم الدراسات اإلسالمية من العام الدرايس 1432هـ إىل العام 1436هـ. رائدة اللجنة الرياضية يف كلية اآلداب للعام الدرايس 1434 -1433هـ. عضوه يف جلنة العمل التطوعي للعام الدرايس 1434 -1433هـ.- -عضوه يف جلنة حتكيم مسابقة السنة النبوية الرشيفة للعام الدرايس 1434 -1433هـ.

اإلجازات الرشعية:
 إجازة يف رواية احلديث من الشيخ الدكتور ويص اهلل عباس يف جامعة أم القرى 1433/10/25هـ. -إجازة يف تالوة القرآن الكريم من الشيخ حممد النبهان 1433/5/28هـ.

دورات يف برنامج القائد الكامل:
 دورة االنتاجية الشخصية الناجحة من مركز القيادة واإلدارة العاملية بتاريخ  1 /21إىل 2019/3/4م. -القيادة الشخصية الفعالة من مركز القيادة واإلدارة العاملية بتاريخ  3/ 12إىل 2019 /4/9م.

 الدورات التدريبية املعتمدة: حاصلة عىل شهادة مدرب معتمد من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني بواسطة مركز الطاقة الفكرية للتدريبوالتطوير يف الفرتة من 1434/ 8/3 – 7/29هـ.

املشاركة يف املؤمترات الدولية:

 املشاركة يف املحفل العلمي الدويل لالجتاهات احلديثة يف الدراسات اإلسالمية بامليزيا ببحث (القيم اإلسالمية ودورها يفتعزيز القيم اإلنسانية لتطوير املجتمع مع أنموذج دور جامعة امللك عبد العزيز يف تعزيز القيم األخالقية) يف الفرتة من -1
1440 / 8 / 5هـ.
 املشاركة يف املؤمتر الدويل الثاين للمخطوطات والوثائق التارخيية يف اجلامعة اإلسالمية بامليزيا ببحث (جهود جامعة امللكعبد العزيز يف حفظ وحتقيق املخطوطات مع نموذج للتحقيق (فتح اخلبري برشح مفتاح التفسري للعالمة الرتميس ) .
1439 / 10 -18- 17هـ.

مسامهات لتطوير القسم العلمي:
 .1إعداد الدليل اإلرشادي لتحقيق املخطوطات يف الرسائل العلمية عام 1440هـ.
.2

إعداد إحصائية للطالبات اخلرجيات والدارسات يف برانمج الدراسات العليا من اتريخ افتتاح الربانمج
إىل الفصل الثاين لعام 1440ه.

 .3املشاركة يف تنظيم ملتقى مبدعات  1لطالبات الدراسات العليا 1440هـ.
 .4املشاركة يف برنامج عطاء وإنجاز 1440هـ
 .5إعداد الدليل اإلرشادي لإلرشاف عىل الرسائل العلمية عام  1437هـ.

املحارضات والدورات التدريبية وامللتقيات التي شاركت هبا:
 حضور ملتقى العمل التطوعي برؤية  2030برعاية وزارة التعليم العام بالرشاكة مع جامعة امللك عبد العزيز وجامعة داراحلكمة 1441 / 4 / 14 -13هـ.
 حضور حفل االفتتاح لفعاليات أسبوع اجلودة 1441هـ. حضور حفل تكريم الفائزين يف مسابقة خط من تراثنا برعاية أمري منطقة مكة املكرمة بتاريخ 2019 / 12 / 8م . امل شاركة يف كيف نبني مبادرات يف لغة القرآن الكريم املشاركة بمبادرة األمثال يف القرآن الكريم يف ملتقى مكة الثقايف1441هـ.
 اإلرشاف عىل ملتقى التعامل مع األزمات النفسية واالجتامعية والقانونية 1441هـ. اإلرشاف عىل برنامج لقاء الكليات 1441هـ. -اإلرشاف عىل برنامج القيادات الشابة 1441هـ.

 اإلرشاف عىل ملتقى اإلرشاد للطالبات املستجدات 1441هـ. ترشيح الطالبات ملسابقة امللك سلامن للقرآن الكريم للعام احلايل 1441هـ. املشاركة يف حفل املسابقة القرآنية الكربى للجامعة1440هـ. املشاركة يف االحتفال باليوم الوطني1441- 1440هـ. حضور امللتقى األول للمرشفني واملرشفات عىل األقسام العلمية1440هـ. حضور حفل استقبال اهليئة التعليمية 1440هـ. حمكمة يف سباق املعرفة يف اللجنة الثقافية للعام احلايل 1441هـ.-

حضور ملتقى االبتكار يف حلول التعلم الرقمي 1441هـ.

 حضور اللقاء التعريفي بجائزة جدة لإلبداع يف دورهتا الثالثة 1441هـ. حضور حفل افتتاح عيادة التمكني الصحي واحلقوق الصحية للمرأة السعودية 1441 / 2 / 7هـ. اإلرشاف عىل برنامج اإلعجاز العلمي يف املنتدى الطالب باجلامعة 1440هـ . اإلرشاف عىل حفل ربيع القلوب للفائزات يف مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة1440هـ. حضور ملتقى باحثون ( 1ملتقى الفعاليات العلمية األول لطالب الدراسات العليا 1440 / 3 / 21- 17هـ. حضور دورة اسرتاتيجيات استثامر الوقت للعلامء ضمن فعاليات امللتقى العلمي لكلية اآلداب 1440 / 2 / 20هـ حضور ورشة عمل (إدارة اخلالفات والنزاعات يف البيئة األكاديمية) 1440-1439هـ. حضور ورشة عمل (دور األقسام العلمية يف اإلسعاف والدعم النفيس) 1440-1439هـ. حضور دورة (فهرسة املخطوطات العربية – دورة صالح الدين املنجد) يف معهد املخطوطات العربية بالقاهرة 26-22يوليو  2018م.
 تقديم دورة تدريبية (قراءة املخطوطات وحتقيقها) يف جامعة امللك سعود 1440 / 1 / 17هـ. تقديم دورة تدريبية (املنهج العلمي يف حتقيق املخطوطات) بالتعاون مع مركز السنة والرتاث النبوي للدراسات والتدريب1440 / 1 / 3هـ.
 تقديم دورة تدريبية (أصول حتقيق املخطوطات ودراستها وفهرستها) يف املؤمتر الدويل الثاين للمخطوطات يف اجلامعةاإلسالمية بامليزيا 1439 / 10 -21- 19هـ.
 حضور املؤمتر العلمي للحسبة يف جامعة أم القرى 1439 / 5/ 29-27هـ. -مشاركة يف لقاء القسم العلمي ببحث املحكم واملتشابه يف القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة 1440هـ .

 مشاركة يف امللتقى العلمي األول لكلية اآلداب للعام الدرايس 1438 -1437هـ ببحث (تأصيل املفاهيم الرشعيةالصحيحة ملحاربة التطرف).
 مشاركة يف ورشة عقل (جماعة األثرياء) األحد 1438 /5/22هـ. مشاركة يف ملتقى بحثي ملجتمعي يف جامعة األمري سلطان األربعاء 1438هـ. مشاركة يف ملتقى بحثي ملجتمعي يف جامعة األمري سلطان األربعاء 1439هـ. تقديم بحث بعنوان (ثبات النبي يف غزوة أحد والدروس املستفادة منها يف الشدائد)  -اللقاء العلمي يف القسم. تقديم دورة تدريبية حتقيق املخطوطات لطالبات الدراسات العليا. تقديم دورة تدريبية ختريج األحاديث واحلكم عليها لطالبات الدراسات العليا. تقديم بحث دور اإلسالم يف إحياء املفاهيم القيمية واالجتامعية لتطوير املجتمع يف امللتقى العلمي الثالث يف كلية اآلداب1438هـ .

االعتامدات والدورات التدريبية من مركز التطوير اجلامعي:
 حضور امللتقى األول لرؤساء ومرشفات األقسام العلمية مع مركز التطوير اجلامعي الفصل األول 1440هـ. حضور ورشة عمل (إدارة اخلالفات والنزاعات يف البيئة األكاديمية) مع مركز التطوير اجلامعي الفصل األول 1440هـ. حضور ورشة عمل (دور األقسام العلمية يف اإلسعاف والدعم النفيس) مع مركز التطوير اجلامعي الفصل األول 1440هـ. حضور دورة تدريبية مع مركز التطوير اجلامعي بعنوان (هندسة التفكري ودجمه يف التعليم حلل املشكالت) / 5 / 25-241440هـ.
 حضور دورة فن إدارة املجموعات الكبرية مع وحدة التطوير واجلودة بكلية اآلداب 1440 / 2 / 1هـ. حضور دورة االعتامد الرباجمي مركز تطوير التعليم اجلامعي 1438 / 5 / 30- 29هـ. حضور دورة كيفية التعامل مع ضغوط العمل مركز تطوير التعليم اجلامعي  1437 /1/ 8-6هـ. حضور دورة اسرتاتيجيات حديثة يف التعلم املدمج والتفاعيل مركز تطوير التعليم اجلامعي1436/ 12 / 30-29هـ. حضور دورة التعليم املقلوب وحتقيق اإلبداع مركز تطوير التعليم اجلامعي1436/5/18هـ. حضور ورشة عمل مصفوفة املقرر بمركز تطوير التعليم اجلامعي1436/5/25-24هـ. حضور ملتقى اإلنتاج األكاديمي التاسع بمركز تطوير التعليم اجلامعي1435 /4 /6هـ. حضور دورة تقنيات التعلم النشط مركز التطوير اجلامعي 1434 /6/ 7 -5هـ. -دورة بناء وقيادة فريق العمل مركز التطوير اجلامعي خالل الفرتة من 1433 /11/ 27-27هـ.

 دورة (كيف تقاوم القلق) واملنعقدة بمركز التطوير اجلامعي بتاريخ 1426/8/7هـ. دورة (اخلارطة الذهنية) واملنعقدة بمركز التطوير اجلامعي يف 1425/2/15هـ.-

دورة (جسور الود) واملنعقدة بمركز التطوير اجلامعي يف 1425/1/17هـ.
االعتامدات والدورات التدريبية من مراكز اجلامعة:

 حضور دورة (اسرتاتيجيات استثامر الوقت للعلامء) مع وحدة البحث العلمي  1440 / 2 / 20هـ حضور ملتقى آفاق التعلم اإللكرتوين األول مع عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد 1437/7/5-4هـ. حضور فعاليات امللتقى العلمي األول (استرشاف آفاق جديدة للعلوم اإلنسانية 1437/7/21هـ. حضور ملتقى التدريس االحرتايف الرابع (أفاق تربوية ملعلم املستقبل) مع برنامج الدراسات العليا 1436/6/17-16هـ. حضور ورشة عمل (القيادة الذاتية الفعالة) برنامج الدراسات العليا 1436/6/16هـ. حضور ورشة عمل (اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة والتفكري اإلبداعي) برنامج الدراسات العليا 1436/6/17هـ. حضور فعالية متيزنا بتعليمنا مع عامدة التعليم االلكرتوين 1436/5/ 4هـ. حضور دورة تدريبية (أساسيات نظام إدارة التعلم اإللكرتوين بالك بورد) من 1436 /1 /19-18هـ .-

حضور مؤمتر القيم األخالقية الذي نظمه كريس األمري نايف بن عبد العزيز يف جامعة امللك عبد العزيز /1 / 11
1435هـ.

 حضور ورشة عمل (الوعي الرقمي ترف حضاري أم مطلب رضوري) مع عامدة شؤون املكتبات 1435 /4 / 10هـ . حضور امللتقى الدويل األول (املعلم املحرتف يف األلفية الثالثة مع برنامج الدراسات العليا الرتبوية 1435 /5/17-15هـ.
 حضور ورشة عمل املعلم كمصمم تعليمي 1435/5/16هـ. حضور دورة خطوات ذكيه إلنتاجية بحثية قيمه مع وحدة االعتامد األكاديمي 1434 /4/29هـ. حضور دورة أساليب تقويم الطالب مع وحدة االعتامد األكاديمي 1434/1/10هـ. حضور دورة معايري تقويم الطالب مع وحدة االعتامد األكاديمي 1434/1/12هـ. حضور دورة تصميم التكاليف األدائية وقياس الدرجات مع وحدة االعتامد األكاديمي 1434/1/12هـ. حضور دورة املامرسات التطبيقية املثالية لتقييم الطالب مع وحدة االعتامد األكاديمي 1434 / 2 / 27هـ ـ -املشاركة مع فريق الدراسة التجريبي لتقويم االختبارات مع وحدة االعتامد األكاديمي 1434/3/21هـ.

 دورة بناء وقيادة فريق العمل خالل الفرتة من1433/11/27-27هـ. دورة إعداد وصناعة القائد بجامعة امللك عبد العزيز – عامدة شؤون الطالب 1433 /5/16هـ. -حضور ورشة عمل (حتقيق الذات) مع جلنة التوعية اإلسالمية العامة 1426/3/2هـ.

االعتامدات والدورات التدريبية خارج اجلامعة:
 حضور دورة (مهارات وطرق التعامل مع األفكار والشبهات الفكرية) املصاحبة للمؤمتر الدويل للحسبة والذي نظمهاملعهد العايل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر بجامعة أم القرى 1439/5/29-27هـ.
 حضور دورة (منهجية تصميم احلقائب التدريبية) املصاحبة للمؤمتر الدويل للحسبة والذي نظمه املعهد العايل لألمرباملعروف والنهي عن املنكر بجامعة أم القرى 1439/5/29-27هـ.
 حضور دورة (مهددات األمن الفكري) املصاحبة للمؤمتر الدويل للحسبة والذي نظمه املعهد العايل لألمر باملعروف والنهيعن املنكر بجامعة أم القرى 1439/5/29-27هـ.
 ندوة كيف جتعلني منتصف العمر أمجل سنوات عمرك والذي ننظمه اجلمعية السعودية ألمراض النساء والوالدة / 4 / 271433هـ.
 دورة (كيف أساعد ابني عىل ّبري) واملنعقدة بمركز خرباء املستقبل خالل الفرتة 1426/3/8هـ إىل 1426/5/9هـ ـ دورة (قوة التأثري اإلجياب) واملنعقدة بمركز سعودي بيزناس خالل الفرتة من 1424/7/ 15 -14هـ . دورة (التعليم القائم عىل التفكري) واملنعقدة بمركز التطوير اجلامعي خالل الفرتة 1424/10/20هـ إىل1424/10/21هـ
 دورة الطاقة البرشية (  )Power human energy tm – level 1من املركز الكندي للتدريب يف /6/ 112004م .
 دورة دبلوم (  ) N L P Diplomaبمركز جذور السعادة بتاريخ 8/10إىل 2003/8/13م . دورة الربجمة اللغوية العصبية (( N L P Diplomaمن املجلس األمريكي للربجمة اللغوية العصبية يف  18سبتمرب2003م ـ

خدمة جمتمعية:
عضوة يف مجعية الرب اخلريية.
عضوة يف مجعية أصدقاء اجلمعية.
عضوة يف مركز حي النهضة.

شهادات الشكر من اجلامعة:
 درع شكر وتقدير من وكيلة عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات يف تنظيم فعالية حفل ربيع القلوب للحافظات للعامالدرايس 1440/1439هـ.
 درع شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمسامهة يف النشاط الطالب لعام 1440 -1439هـ. شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمسامهة يف النشاط الطالب لعام 1439 -1438هـ. شهادة شكر وتقدير من مرشفة قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية لعام 1440 -1439هـ. شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات لتنظيم فعالية (أمة السالم ) 1438 / 6 /27هـ. ـ شهادة شكر وتقدير من وكيلة عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات يف تنظيم فعالية حفل ربيع القلوبللحافظات للعام الدرايس 1439/1438هـ.
 شهادة شكر وتقدير من جامعة األمري سلطان للمشاركة يف معرض بحثي ملجتمعي األربعاء  22رجب 1438هـ. شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات لتنظيم فعالية (أمة السالم) 1438 / 6 /27هـ. ـ شهادة شكر وتقدير من وكيلة عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات يف تنظيم فعالية حفل ربيع القلوبللحافظات للعام الدرايس 1438/1437هـ.
-

شهادة شكر وتقدير من عميد كلية اآلداب للمشاركة يف امللتقى العلمي األول لكلية اآلداب لعام 1438/1437هـ.
شهادة شكر وتقدير من اللجنة العلمية بقسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية للمشاركة بلقاء (اهلجرة النبوية) للفصل
الدرايس األول للعام 1438هـ.

-

شهادة شكر وتقدير من الوقف العلمي للمشاركة يف فعالية (ملسة وفاء) 1437 _1436هـ.

 شهادة شكر وتقدير من وكيلة عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمشاركة يف األنشطة الطالبية للعام _14361437هـ.
 شهادة شكر وتقدير من جامعة األمري سلطان للمشاركة يف معرض بحثي ملجتمعي مارس 2016م. شهادة شكر وتقدير من وكيلة عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمشاركة يف حفل تكريم الفائزات يف مسابقة القرآنالكريم والسنة النبوية 1437/5/13هـ.
 شهادة شكر وتقدير من وكيلة عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمشاركة يف التحكيم لرتشيح الطالبات للمسابقةالقرآنية الكربى للعام الدرايس 1437 -1436هـ.
 -خطاب شكر وتقدير من وكيلة كلية اآلداب لألرشاف عىل وحدة األنشطة الطالبية 1436 -1435هـ.

 شهادة شكر وتقدير من عميدة شطر الطالبات للتحكيم يف مسابقة احلديث الرشيف والسرية املطهرة لعام _14351436هـ .
-

شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب للمشاركة يف تنظيم فعاليات مسابقة جامعة امللك عبد العزيز لطالب
وطالبات جامعات منطقة مكة املكرمة  2لعام 1436هـ.

 شهادة شكر وتقدير من قسم الدراسات اإلسالمية للمشاركة يف اللقاء العلمي 1436 -1435هـ. شهادة شكر وتقدير من وكيلة كلية اآلداب للمشاركة يف برنامج العلم ممتن لك 1436 -1435هـ. شهادة شكر وتقدير من الوقف العلمي للعامـ1436 -1435هـ. شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمشاركة يف فعاليات األنشطة لعام 1436-1435هـ. شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمشاركة يف ملتقى أنت أمجل 1435هـ. خطاب شكر وتقدير من عامدة الدراسات العليا لإلرشاف عىل رسالة الطالبة املاجستري عزة القرين 1435 /6 /13هـ . خطاب شكر وتقدير من عامدة الدراسات العليا لإلرشاف عىل رسالة الطالبة املاجستري إرساء اهلاشمي 1435 /6 /13هـ. خطاب شكر وتقدير من عامدة الدراسات العليا لإلرشاف عىل رسالة الطالبة املاجستري حنان الشمراين 1435 /6 /13هـ. شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمسامهة يف النشاط الطالب لعام 1435 -1434هـ.-

شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمشاركة يف محلة الفضيلة الرابع للجنة التوعية اإلسالمية
بعنوان علمني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف العام 1434ـ1435 -هـ.

 شهادة شكر وتقدير من قسم الدراسات اإلسالمية للمشاركة يف اللقاء العلمي بدورة بعنوان (الوابل املدرار يف ختريج اآلثار)للعام 1436 -1435هـ.
 شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمسامهة يف نجاح فعالية مسافرون يف احلياة - 14341435هـ.
 شهادة شكر وتقدير من عامدة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات للمسامهة يف نجاح فعالية يف املدينة الفاضلة كنا - 14331434هـ.
 شهادة شكر وتقدير من عميدة شطر الطالبات للتحكيم يف مسابقة احلديث الرشيف والسرية املطهرة لعام -14341435هـ.
-

شهادة شكر وتقدير من الوقف العلمي 1435 _1434هـ.

 -شهادة شكر وتقدير من مرشفة قسم الدراسات اإلسالمية لعام 1433هـ.

 شهادة شكر وتقدير من قسم اإلعالم ومهارات االتصال. شهادة شكر وتقدير من قسم علم االجتامع. شهادة شكر من وكيلة كلية اآلداب للعام 1434 -1433هـ. شهادة شكر وتقدير من مرشفة قسم الدراسات اإلسالمية لتفعيل جلنة اجلداول. شهادة شكر وتقدير من عميدة شطر الطالبات للتحكيم يف مسابقة احلديث الرشيف والسرية املطهرة لعام1426/1425هـ.
 شهادة شكر وتقدير من وكيلة شؤون الطالبات لألنشطة الطالبية للمشاركة يف نشاط النادي القرآين للعام1426/1425هـ.
 شهادة شكر وتقدير من املرشفة العامة عىل قسم الطالبات للجهود البارزة يف نشاط اللجنة الدينية للعام الدرايس1415/1414هـ.
 -هتنئة من عميدة شطر الطالبات واللجنة الدائمة لتكريم منسوبات اجلامعة (ملسة وفاء).

شهادات الشكر من خارج اجلامعة:
 شهادة شكر وتقدير من نادي الرب التطوعي للمشاركة يف مبادرة األم البديلة 2019م. شهادة شكر وعرفان من املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد للمشاركة بتنظيم ملتقى (اإلسالم دين احلق) / 7 / 231439هـ .
 شهادة شكر وعرفان من املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد للمشاركة بتنظيم فعالية (قلبي ملن) 1439 / 7 / 16هـ. شهادة شكر وعرفان من املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد للمشاركة بتنظيم برنامج (من نجمك املفضل) 5 / 27- 251439 /هـ .
 شهادة شكر وعرفان من مدارس األجيال املطورة. شهادة شكر وتقدير من مدرسة املوهوبات املتوسطة. شهادة شكر وتقدير من مركز الطاقة الفكرية للتدريب النسائي عام 1434هـ. شهادة شكر من معايل مدير جامعة أم القرى للحصول عىل درجة املاجستري يف الكتاب والسنة بتقدير ممتاز يف1426/4/9هـ.
 -شهادة شكر وتقدير من مديرة اللجنة النسائية هبيئة اإلغاثة اإلسالمية عىل املسامهة يف إنجاح مرشوع السبع سنابل.

شهادة شكر وتقدير من هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية للدور املتميز يف إغاثة املسلمني من األيتام واملهاجرين والفقراء يف
العامل اإلسالمي.

إندونيسيا خالد حممد حسون
قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية
جامعة امللك عبد العزيز
1440هـ 20019 /م

