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اللغات

شغوفه بطلب العلم ،والبحث في التراث اإلسالمي ،قارئه
نهمة ،مهتمة بزيارة اآلثار والمواقع التاريخية ،ومتابعة البرامج
الوثائقية مدرب معتمد بأكاديمية الحوار للتدريب التابعة
لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ،ومدرب معتمد
بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،مهتمة بالتطوع.
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بحثان منشوران
 -1بحث بعنوان :األبعاد التربوية المستنبطة من أحاديث مفردة الرحمة
الواردة في صحيح البخاري بالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث مجلة
2021
العلوم التربوية والنفسية ISSN:2522-3399العدد ( )15المجلد (:)3
بتاريخ  30يوليو 2019م.
 -2بحث بعنوان :دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز مبدأ الوسطية من وجهة
نظر طالبات كلية التربية بجامعة أم القرى بالمؤتمر الدولي للدراسات اإلسالمية
ودورها في خدمة اإلنسانية المنعقد خالل الفترة  23-21ربيع األول 1443هـ.

أبرز الدورات التدريبية:

دورة األبحاث المختلطة المنعقدة من
قبل عمادة تطوير المهارات التابعة
لجامعة الملك سعود وكالة التخطيط
والتطوير بواقع ( )6ساعات تدريبية
1441-8-28-27هـ.
دورة أساسيات الترجمة من جامعة طيبة ()36
ساعة تدريبية لمدة  12يوم عام2020م.

الخبرات:

30

%

البحث
بمصادر
المعلومات

ماجستير تربية إسالمية

رسالة الماجستير بعنوان :القيم التربوية المستنبطة من
عبادة االعتكاف ودور األسرة في تعزيزها لدى
األبناء .كلية التربية قسم التربية اإلسالمية والمقارنة
جامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
األولى

دكتوراه األصول اإلسالمية للتربية

عنوان الرسالة :اإلسهامات العلمية للمرأة في العصر
األموي واالستفادة منها في الواقع التربوي المعاصر-
واقتراح برنامج تدريبي لطالبات المرحلة المتوسطة .كلية
التربية قسم التربية اإلسالمية والمقارنة جامعة أم القرى
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى-بصدد النشر

دورة تطبيقات متقدمة في الحاسب اآللي
بواقع  5أيام )15( ،ساعة تدريبية
2020م.
سلسلة دورات يقين التابعة للجمعية العلمية
السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق
والمذاهب واجتياز االمتحان بتقدير ممتاز
2021م.

حضور ملتقى اتجاهات حديثة في بناء البرامج الدراسية
في التعليم الجامعي الذي نظمته وكالة جامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل للشؤون األكاديمية /18-17
شعبان1442/هـ.

المهارات

30

اإلنجليزية

بكالوريوس لغة انجليزية مع إعداد تربوي
كلية العلوم االجتماعية قسم اللغة اإلنجليزية
جامعة أم القرى

دورة أصول تحقيق المخطوط بواقع  4أيام
(2020م).

المشاركة في حلقة نقاش بعنوان" :توجهات سياسة التعليم في
المملكة وفق رؤية ...2030إضاءات حول الطالب والمعلم"
والتي قام بها طالبات برنامج الدكتوراه بقسم التربية اإلسالمية
بكلية التربية بجامعة أم القرى بحضور العديد من أعضاء هيئة
التدريس من مختلف األقسام ،عام 2019م ،بورقة عمل
عنوانها " :دور عضو هيئة التدريس في تفعيل رؤية "2030
والتي أعلنت عنها وكالة األنباء "واس" في موقعها االلكتروني.
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التحفيز وإحداث األثر اإليجابي
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ساعات تطوعية

التنظيم وإدارة الفريق

القدرة على األداء تحت ضغط العمل

30

اإللقاء وإدارة الحوار
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اإلسهام التطوعي

