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 بياانت شخصية: 
 اجلنسية االســــــــم

 سعودية اللقب /العائلة األخري األوسط األول
 السويلم محمد عبداملحسن ريم

Frist Middle Last Family 
Reem Abdulmohsen Mohammad Asswailem 

 الدراسات اإلسالمية العام التخصص
 الحديث وعلومه الدقيق التخصص

 
 قرهـــاالوظيفة احلالية وم

 مقرهـــــا الوظيفة
 جامعة األميرة نورة/ الرياض عضو هيئة تدريس 

      :أخرى حدد    حماضر        أ. مساعد  √ أ. مشارك     أستاذ       اللقب العلمي
 هـ12/2/1432تاريخها : الدكتوراه/  أعلى درجة علمية واترخيها

 1002613675 اإلقـــامة/  اهلوية رقم

 الدراسات اإلسالمية قســــــــــــــم اآلداب  كليــــــــــــــــــة
 بياانت االتصال : 

  اململكة العربية السعودية/ الرياض العنوان كاملا 
 الربيد اإللكرتوين

raalsoelm@pnu.edu.sa 

hotmail.comreemasswailem@ 0112837871 العمل  هاتف 

 @reemasswailem رابط صفحتك عرب الشبكة االجتماعية  0555257436 والهاتف اجل

 الرياض  11675 الربيديالرمز    102217 صندوق بريد 
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 : (  الدكتوراهكالوريوس ، املاجستري ، الب )املؤهلت العلمية 
 

 
 

 م
 

 املؤهل
 

 اترخيه
 

 التقدير
 

 اجلامعة / املعهد
 

 الكلية
 

 القسم العلمي
 التخصص

 دقيق عام
1 

 الدكتوراه
 

 هـ1432

ممتاز مع التوصية بطباعة 

 الرسالة

جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

الدراسات  اآلداب

 اإلسالمية

 الحديث وعلومه الدراسات اإلسالمية

2 
 املاجســــتيـر

 

 هـ1423

وزارة املعارف/ وكالة كليات  ممتاز مع مرتبة الشرف

 البنات

 الحديث وعلومه الدراسات اإلسالمية التربية

3 
 البكالوريـوس

 

 هـ1418

الرئاسة العامة لتعليم  مرتبة الشرفممتاز مع 

البنات/وكالة الرئاسة لكليات 

 البنات

 ======= الدراسات اإلسالمية التربية
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 اخلربات الوظيفية : 
 

لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل الدرجة اجلامعية مسمى الوظيفة الوظيفة  

 
 

سبب ترك  سنوات اخلربة
 العمل

 إىل مــن قسم كلية جامعة
 

 مييةدأكا
 

 اآلداب األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتوراه أستاذ مساعد

ية
الم

س
اإل

ت 
سا

ا در
ال

 

على رأس  هـ1433

 العمل

 

عضو 

هيئة 

 تعليمية

على رأس  7

 العمل

 الترقية 9 هـ1433 هـ1424 التربية وزارة املعارف/ وكالة كليات البنات املاجستير محاضر

الرئاسة العامة لتعليم  البكالوريوس معيد

البنات/وكالة الرئاسة لكليات 

 البنات

 الترقية 5 هـ1424 هـ1419 التربية
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 :املؤمترات والندوات العلمية يف اركة شامل
  م

 عنوان املؤمتر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

يم الرياض/ هيئة تقو  (مهارات املستقبل) الدولي لتقويم التعليم   ؤتمر امل  .1
 يبالتعليم والتدر 

  √ ه26-28/3/1440

  √ ه24/1/1440 جامعة األميرة نورة (اجتماعياشرعيا, نفسيا, )الشخصية  ةاملسؤوليعزيز تندوة   .2

 جامعة األميرة نورة (32)ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة املجتمعاملرأة وتعزيز دورها في دوة ن  .3
بالتعاون مع وزارة الحرس 

 الوطني

  √ هـ27/5/1439

البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني ضمن ) وصناعة القرار في املجتمعاتمشاركة املرأة في الشأن العام  ندوة  .4
 (32للتراث والثقافة

 √  هـ27/5/1439

ندوة االستثمار األمثل لوسائل التواصل االجتماعي )ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث   .5
 ( 31والثقافة

 √  ه17/5/1438

  √ ه17/5/1438 ( 31)ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 2030ندوة األبعاد االجتماعية في رؤية اململكة   .6

 √  هـ29/1437-28 جامعة األميرة نورة اللقاء التاريخي )جهود العلماء املسلمين في خدمة الحضارة اإلنسانية(  .7

  √ ه 1437 - 1436 جامعة األميرة نورة  الرحمن عبد بنت نورة ميرةجامعة األ  كليات في الجودة ممارسات فضلاألول أل  املعرض  .8

 فيالدراسات القرآنية واملسلمون )أوروبا فياملؤتمر العاملي الثالث للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكريم   .9
اك , جامعة سالفورد بريطانيا ومركز التراث األكاديمية األوروبية للدراسات القرآنية باالشتر  (الغرب
 اني اإلسالميالبريط

-15 بريطانيا-مانشستر
 هـ17/10/1436

√  

 √  هـ9/6/1436-6 اليابان -أوساكا )السلطة( 2015األخالق والدين والفلسفة  فياملؤتمر اآلسيوي   .10

 √  م2014يونيو  7-6 ملغربا -فاس العلمية حول ضوابط وصيغ االستثمار في املصارف االسالميةالندوة   .11

  √ هـ1434 /25/8-24 جامعة مااليا, ماليزيا. ( نظمه قسم القرآن والحديث/ أكاديمية الدراسات اإلسالمية 2مؤتمر السنة النبوية الدولي )مسند  .12

 √  هـ19/5/1434-18 املدينة/الميةالجامعةاإلس املؤتمر الدولي الرابع لألوقاف بعنوان )نحو استراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي(  .13

 √  ه27/12/1433 جامعة األميرة نورة املؤتمر الدولي للطفولة املبكرة )طفولة آمنة .... مستقبل واعد(  .14

 √ -23الجامعة اإلسالمية اآلفاق التاريخية , والثقافية والعاملية نظمته الجامعة اإلسالمية العاملية ممثلة في  مؤتمر اإلسالم في آسيا :  .15
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ة املسلمين , واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي والحضارة, واتحاد جامعات العالم )املعهد العاملي لوحد
 ليزيا(ة للتربية والعلوم والثقافة, ومعهد الفهم اإلسالمي بمااإلسالمي, واملنظمة اإلسالمي

 هـ25/11/1433 العاملية بماليزيا

اململكة العربية السعودية أنموذجا نظمه كرس ي الشيخ عبد  املعاصرة : مؤتمر املرأة في السيرة النبوية واملرأة  .16
 هللا بن صالح الراشد الحميد لخدمة السيرة النبوية والرسول صلى هللا عليه وسلم

  √ هـ20/5/1433-18 جامعة القصيم

 

 :عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة
 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

 جامعة األميرة نورة/ الرياض هـ وحتى اآلن1440 (الحسنىالعلمية للدراسات اإلسالمية ) جمعية المجلس إدارة عضو   .1

 اململكة العربية السعودية / وزارة الشؤون اإلسالمية هـ 1434 عضو الدعوة واإلرشاد   .2

 الرياض /-الفرع النسائي –نة النبوية لسا اإللكترونية شبكةال هـ1434-1433  لسنة النبويةااللكترونية لشبكة الب عضو اللجنة العلمية  .3

 الرياض / جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية هـ1426-1425 عضو الجمعية العلمية للسنة النبوية وعلومها  .4
 

 :اإلداريةعضوية اللجان 
 املكان الفرتة الزمنية اللجنة  م

 ألميرة نورةكلية اآلداب/جامعة ا ه وحتى تاريخه1439 مجلس كلية اآلدابعضو   .1

 قسم الدراسات اإلسالمية/جامعة األميرة نورة ه وحتى تاريخه1433 عضو مجلس قسم الدراسات اإلسالمية  .2

 جامعة األميرة نورة /بكلية اآلدا ه1439 عضو لجنة االعتماد البرامجي   .3

 /بية /كلية اآلداات اإلسالمقسم الدراس ه1439 األكاديمي بقسم الدراسات اإلسالمية لالعتماد فيةااإلشر اللجنة عضو   .4

 جامعة األميرة نورة

 
 ه1439 الذاتية ةلجنة التقويم والدراسرئيسة   .5

 ه1439 عضو لجنة مراجعة مقررات الدراسات اإلسالمية  .6

 ه 1439-ه1438 -  هـ1437 عضو اللجنة االستشارية الداخلية  في مجال الجودة  .7

 ه1439-ه1438  -هـ1437 عضو لجنة البرنامج  .8
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 املكان الفرتة الزمنية اللجنة  م

عضو لجنة متطلبات التأهل للحصول على االعتماد األكاديمي لبرنامج الدراسات   .9

 اإلسالمية

 ه1438  -هـ1437

أمينة لجنة املعيار الثالث )إدارة ضمان الجودة وتحسينها( ملشروع "دعم الجودة   .10

 األكاديمي املؤسس ي"واالعتماد 

مي / عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكادي ه1438  -هـ1437

 جامعة األميرة نورة 

عضو لجنة متطلبات التأهل لالعتماد األكاديمي املؤسس ي ملشروع "دعم الجودة   .11

 واالعتماد األكاديمي املؤسس ي"

 ه1438  -هـ1437

 ه1438  -هـ1437 رئيسة اللجنة العلمية للبرامج التثقيفية   .12

 ه1438  -هـ1437 ءأمينة لجنة تطبيق االستبانات اإللكترونية  ومؤشرات األدا  .13

 ه1438  -هـ1437 عضو لجنة دراسة العروض املقدمة للمشاريع  .14

 ه1438  -هـ1437 التوجيهية ملشروع "دعم الجودة واالعتماد األكاديمي املؤسس ي" عضو  اللجنة  .15

لطالب  سادسأمينة اللجنة التوجيهية العليا ملشاركة الجامعة باملؤتمر العلمي ال  .16

 العاليوطالبات التعليم 

وكالة جامعة األميرة نورة للدعم األكاديمي  هـ1435-1436

 / جامعة األميرة نورة والخدمات الطالبية

أمينة اللجنة التوجيهية العليا ملشاركة الجامعة باملؤتمر العلمي الخامس لطالب   .17

 وطالبات التعليم العالي

 هـ1434-1435

 كلية اإلدارة واألعمال/جامعة األميرة نورة هـ1435-1434 عضو مجلس كلية اإلدارة واألعمال  .18
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 :وورش العمل املتخصصةالدورات التدريبية 

 السنة مكان االنعقاد ساعات التدريب التخصص  ورشة العمل  /عنوان الدورة  م
 م2009 أكاديمية الفيصل س 60 مهارات الرخصة الدولية في قيادة الحاسب اآللي 1

 هـ1423 قدراتز مرك س 8 تربية شخصية القياديةدور األسرة في بناء ال 2

 هـ1426 للبنات بالرياض كلية التربية س 12 إدارة أهمية التخطيط اإلستراتيجي لألنشطة 3

 هـ1429 الهالل األحمر السعودي س 8 صحية مبادئ اإلسعافات األولية 4

معايير الجودة في التعليم العالي بالهيئة الوطنية للتقييم  5

 عتماد األكاديميواال 

جودة واعتماد 

 أكاديمي

 س 2
 جامعة األميرة نورة

 

 هـ1430

 

 س 2 شرح تعبئة معيار توصيف املقرر  6

 هـ1430 خدمة املجتمع بجامعة األميرة نورة س 12 لغات كيف تتعلمين اللغة اإلنجليزية بطريقة سهلة( 7

  التعلم النشط 8
 مهارات

 هـ1430 جامعة األميرة نورة س 2

 هـ1432 مركز ثبات س 4 املرأةتنمية الوعي القضائي لدى  9

 هـ1432 مركز وابل س 59 مهارات تدريب املدربات 10

 هـ1433 مركز وابل س 30 إدارة -PMP-إدارة املشاريع باحتراف 11

  العروض التقديمية عالية التأثير 12

 مهارات

 

 ه1433 ديل كارينجي س 12

 هـ1433 املركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد س 10.5 والعشرينالواحد اعي في القرن التعلم االجتم 13

 س 10 مهارات االتصال 14
 جامعة األميرة نورة /عمادة التطوير وتنمية املهارات

 

 هـ1434

 هـLevel2 1434 لغات برنامج اللغة اإلنجليزية  15

 هـLevel3 1435 لغات برنامج اللغة اإلنجليزية  16
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 السنة مكان االنعقاد ساعات التدريب التخصص  ورشة العمل  /عنوان الدورة  م
 ه1434 جامعة األميرة نورة /عمادة التطوير وتنمية املهارات 15 إدارة اتخاذ القرار وحل املشكالت 17

 هـ1434 جامعة األميرة نورة /إدارة التخطيط  إدارة تجارب بعض الجامعات العاملية في التخطيط االستراتيجي 18

  ة والرسالةاإلطار االستراتيجي ووضع الرؤيوضع  19
 

جودة واعتماد 

 أكاديمي

10 

 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 جامعة األميرة نورة /

 هـ1434

 هـ1434 10 وضع الخطط التنفيذية للكليات 20

 هـ1434 6 التقويم الذاتي للبرامج 21

 هـ1435 4 التدقيق الداخلي 22

راتيجية العشرية مراجعة تحليالت مشروع الخطة االست 23
 للجامعة

 4 إدارة
 إدارة التخطيط/ جامعة األميرة نورة

 هـ1435

 هـ1435 عمادة البحث العلمي / جامعة األميرة نورة 4 البحث العلمي النشر العلمي 24

إدارة املجالس العلمية في ضوء نظام مجلس التعليم العالي  25

 والجامعات ولوائحه

 

 إدارة

5 
 جامعة األميرة نورة /ة املهاراتعمادة التطوير وتنمي

 هـ1435

 هـ1435 مركز وابل 20 التخطيط االستراتيجي 26

وسائل ذكية لتنشيط البحث العلمي في الدراسات اإلنسانية  27

 واآلداب

 3 البحث العلمي
 نورةمركز البحوث بكلية اآلداب/ جامعة األميرة 

 هـ1435

 هـ1435 مركز البحوث بكلية اآلداب/ جامعة األميرة نورة 3 ريسطرق تد تدريس التفسير بأسلوب املدارسة 28

جودة واعتماد  مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية  29

 أكاديمي

12 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 هـ1436

 12 امليدانية وتقاريرهاتوصيف املقررات والخبرة  30

 12 الدراسة الذاتية للبرنامج 31

جودة واعتماد  مخرجات التعلم للبرامج واملقررات  32

 أكاديمي

12 
 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 هـ1436

 18 تأهيل املراجعين 33
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 السنة مكان االنعقاد ساعات التدريب التخصص  ورشة العمل  /عنوان الدورة  م
ورشة عمل قياس جاهزية الجودة والتميز املؤسس ي بكافة  34

 قطاعات االعمال املختلفة

 4 جودة
 ييس والجودةالهيئة السعودية للمواصفات واملقا

 هـ1436

 هـ1436 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 2 جودة  تفعيل لجنة االختبارات التابعة للجنة البرنامج األكاديمي 35

 هـ1437 معهد اإلدارة العامة 12 إدارة  التخطيط االستراتيجي 36

 هـ1437 كلية اآلداب 4 البحث العلمي كيف تعدين نفسك للترقية 37

 هـ1437 الجمعية العلمية للدراسات اإلسالمية الحسنى 4  برمجيات الوورد واملكتبة الشاملة  38

 التعليم العاليجودة األعمال اإلدارية في مؤسسات  39

جودة واعتماد 

 أكاديمي

12 

 هـ1437 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 12 التقارير الدورية للبرامج واملقررات 40

 12 توصيف البرامج 41

 12 الدراسة الذاتية للمؤسسة 42

جودة واعتماد  التعلم نواتج قياس 43
 أكاديمي

 األميرة نورة بنت عبد الرحمنجامعة  2

ضمن مشروع دعم الجودة والتهيئة لالعتماد األكاديمي 

 املؤسس ي

 هـ1437

 4 وتقريره املقرر  توصيف 44

 4 التعلم نواتج وتقييم هوتقرير  البرنامج توصيف 45

46 ISO 9001:2008 Quality Internal Auditor Course 10 جودة Quality  &Excellence Consultant 1437ه 

 معايير ومقاييس ضمان الجودة واالعتماد البرامجي  47
جودة واعتماد 

 أكاديمي

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 10

إلعداد مدربات للجودة  ظرةضمن مشروع الخبرات املتنا
 ومراجعات داخليات

 10 معايير ومقاييس ضمان الجودة واالعتماد املؤسس ي  48 هـ1437

 10 التخطيط للجودة على مستوى الجامعة والكليات والبرامج 49

جودة واعتماد  ضمان الجودة والتقويم املؤسس ي والبرامجي 50
 أكاديمي

 عبد الرحمنجامعة األميرة نورة بنت  10

إلعداد مدربات للجودة  ضمن مشروع الخبرات املتناظرة
 هـ1437

 10 توصيف البرامج األكاديمية وإعداد تقاريرها السنوية 51
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 السنة مكان االنعقاد ساعات التدريب التخصص  ورشة العمل  /عنوان الدورة  م
 هـ1438 ومراجعات داخليات 10 معايير ومقاييس ضمان الجودة واالعتماد البرامجي 52

 10 نواتج التعلم وخارطة املنهج وإعادة الهيكلة  53

 10 والتقييماستراتيجيات التدريس  54

مؤشرات جودة األداء واملقارنات املرجعية وتحليل البيانات  55

 واالستبانات

10 

 10 متطلبات التأهل لالعتماد املؤسس ي والبرامجي 56

 10 إعداد الدراسة الذاتية للجامعة والبرامج 57

 15  (NCAAA)  املراجعة الداخلية للجودة 58

 10 ( QMSاملراجعة الداخلية للجودة )نظام  59

 15 مهارات التدريب للجودة . 60

61 ISO 9001:2015  Internal Auditor (Quality 
Management Systems) Trainig Course 

 10 جودة

BUREAU VERITAS    بالتعاون مع عمادة ضمان الجودة
 جامعة األميرة نورة/

 ه 1438

62 ISO 9001:2015  Lead Auditor (Quality Management 

Systems) Trainig Course 

25 

 هـ1438 ةر إدارة املشاريع بجامعة األميرة نو  6 إدارة أساسيات إدارة املشاريع 63

جودة واعتماد  مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية  64

 أكاديمي

12 
 هيئة تقويم التعليم

 هـ1438

 12 علم وطرق قياسهامخرجات الت 65

 ه1439 عمادة الدراسات العليا/جامعة األميرة نورة 4 البحث العلمي اجراءات الترقية والنشر واالتصال  العلمي  66

 هـ1439 مركز وابل للتدريب 25 الحديث النبوي  استخدام التقنيات الحديثة في تخريج الحديثتطوير مهارات  67

 هـ1439 املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي  15 جودة لالعتماد املؤسس يتطبيق املعايير املطورة  68
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 السنة مكان االنعقاد ساعات التدريب التخصص  ورشة العمل  /عنوان الدورة  م
مركز امللك عبدالعزيز للحوار أكاديمية الحوار للتدريب/  25 الحوار مدرب معتمد في مهارات االتصال في الحوار 69

 بالرياض. الوطني

 ه1440

 4 الحوار مهارات امليسر الفعال 70
 

 االهتمامات العلمية :
 

 االهتمامات العلمية م
 املؤصلةالدراسات الشرعية  1

اية والدراية 2  الحديث النبوي الرو

 السيرة النبوية 3

 قضايا  املرأة  4

 األسرة والتربية 5

  طوير الت الجودة و  6

 التقويم والقياس 7

  :هاراتامل

 مهارات املتخصصة
 تخريج الحديث النبوي 

 حوارالفن املفاوضة و اإللقاء و  

 والبحث العلمي التحرير والكتابة األدبية

 مهارات متقدمة
 املهارة في الحاسب اآللي

 مهارات في  القيادة والتخطيط

 الخبرة في التنظيم اإلداري 
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 :جمال التخصص يفات اجملتمعية والثقافية والتطوعية املسامه

 
الفرتة  طبيعة النشاط املسامهة / النشاط م

 الزمنية
 هـ1424 محاضرة تدريبية/ كلية التربية للبنات بالجبيل الصناعية القمة(تقديم محاضرة )الهمة طريق إلى   .1

 هـ1424 لنبوي / دار الرميصاء النسائية لتحفيظ القرآن الكريمدرس علمي في تخريج الحديث ا املشاركة بالدورة الشرعية األولى  .2

 هـ1429 الحديث/ املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالسليدرس علمي في  "2املشاركة بالدورة العلمية املكثفة الثانية " تأهيل داعية  .3

 هــ1433 لطالبات املتميزات باألنشطة/ جامعة األميرة نورةدورة ل املشاركة ببرنامج "بناء ونماء" للطالبات املتميزات  .4

 هـ1433 مريم بنت عمران لتحفيظ القرآن الكريمدرس علمي في السيرة النبوية/ دار  مع أهل بيته( تقديم سلسلة )في هديه   .5

 هـ1434 ب/جامعة األميرة نورةدورة تدريبية لطالبات اإلرشاد بكلية اآلدا تقديم دورة للطالبات بعنوان " أخالقيات القادة"  .6

 هـ1434 اآلداب/جامعة األميرة نورةكلمة تحفيزية في حفل املتفوقات بكلية  تقديم كلمة " من القلب إلى القلب" للطالبات املتفوقات  .7

 ه1435 كلية اآلداب/جامعة األميرة نورة كلمة توجيهية للطالبات/ املشاركة بمخيم غصون الود  .8

 ه1435 بكلية اآلداب/جامعة األميرة نورةكلمة تحفيزية للطالبات املستجدات  1وصية محب(  في حفل مستهلاملشاركة بكلمة )  .9

 ه1435 امللتقى الثقافي لألكاديميات / مركز إثراء املعرفة لالستشارات التربوية والتعليمية السادس )املرأة السعودية والقضايا املعاصرة(إدارة اللقاء   .10

 ه1435 التربوية والتعليمية امللتقى الثقافي لألكاديميات / مركز إثراء املعرفة لالستشارات تاسع  )املدرسة العقلية وتأويالتها لآليات القرآنية(إدارة اللقاء ال  .11

سالمية/ ورش تثقيفية في مجال الجودة ألعضاء هيئة التدريس بقسم الدراسات اإل  لجان الجودة في الكليات( إدارة ضمان الجودة)تقديم ورشة   .12

 جامعة األميرة نورة

 ه1435

 ه1435 االعتماد األكاديمي )املفهوم واملعايير( تقديم ورشة  .13

  إعداد الوثيقة االستراتيجية تقديم ورشة  .14

 بالشراكة مع نادي نزاهة دورة تدريبية لطالبات جامعة األميرة نورة "ناتقديم دورة للطالبات بعنوان " أخالق  .15 هـ1436
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الفرتة  طبيعة النشاط املسامهة / النشاط م
 الزمنية

 إدارة الدراسات والبحوث والنشر/ مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ضمن سلسلة رسائل في الحوار وث  علميةتحكيم بح  .16

 محاضرة توجيهية لطالبات كلية طب األسنان/جامعة األميرة نورة تقديم محاضرة ) أخالقيات الطبيب املسلم(   .17

 هـ1436 بكلية اآلداب/جامعة األميرة نورةتحفيزية للطالبات املستجدات كلمة  2املشاركة بكلمة )حروف النجاح(  في حفل مستهل  .18

املساهمة في البرنامج التدريبي)أساسيات الجودة في برامج التعليم   .19

 املرحلة الثانية( -العالي

اقع   ه1437 ساعات تدريبية 8تقديم دورة )تصميم خارطة املنهج(ملنسوبات كلية املجتمع بو

 ه1438 معهد النجاح /وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد وم العالي للسنة النبويةالحديث للدبلتدريس   .20

 ه1439 مركز النماء للفتيات "تحسين املستمرال " تقديم دورة  .21

 ه1440 بكلية اآلداب/جامعة األميرة نورةتحفيزية للطالبات املستجدات كلمة  في حفل منارة نورة "إضاءات على طريق النجاح"تقديم كلمة   .22

 ه1440 دورة تدريبية للخريجات  "مهارات االتصال الفعال"تقديم دورة   .23

 املشاركة في العديد من املحاضرات الشرعية والتطويرية  بدور تحفيظ القران الكريم واملساجد والجامعات.  .24
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  :املناصب اإلدارية
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة املنصب اإلداري م
 جامعة األميرة نورة وكالة التطوير والجودة/ جامعة للتطوير والجودة واملشرفة على إدارة التخطيطمساعدة وكيلة ال  .1

دي
عو

س
 ال
ية

رب
لع

ة ا
لك

ملم
ا

 ة

 ه1439-1440

 ه1440-هـ 1438 كلية اآلداب/ جامعة األميرة نورة مستشارة كلية اآلداب للتخطيط االستراتيجي  .2

 هـ1439-1438 املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي مستشارة متعاونة لتقويم البرامج األكاديمية  .3

 ه1438 –ه 1436 ورةجامعة األميرة ن ضمان الجودة/عمادة  وكيلة ضمان الجودة  .4

مديرة تنفيذية ملشروع الخبرات املتناظرة إلعداد مدربات ومراجعات   .5

 للجودة

 هـ1437-1438

-1438 /هـ1436-1435 كلية اآلداب/ جامعة األميرة نورة مديرة برنامج الدراسات اإلسالمية  .6

 ه1439

 هـ1435-1433/1434 ألعمال/ جامعة األميرة نورةكلية اإلدارة وا واألعمال للتطوير والجودةوكيلة كلية اإلدارة   .7

 هـ1433-1432 عمادة شؤون الطالبات/ جامعة األميرة نورة مساعدة وكيلة األنشطة الطالبية  .8

 هـ1430ـــ 1423 قسم الدراسات اإلسالمية/  كلية التربية وكيلة سير االمتحانات  .9

 هـ1430 -هـ 1419من عام  ة التربيةقسم الدراسات اإلسالمية/  كلي النشاط الثقافيعضو   .10

 -1420 -1419أعوام   قسم الدراسات اإلسالمية/  كلية التربية النشاط االجتماعي ةمسؤول  .11

 هـ1421
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 اللغات : 

 لغات أخــــــــــــرى أذكرها قراءة كتابة حتدث جتيدها اللغة اليت
 العربية لغتي األم  √ √ √ العربية

 √ √ √ اإلجنليزية توسطاالنجليزية أجيدها ب
 

 

 معلومات أخرى ترى أهنا هامة : 
 املعلومات م
 م  .1

ً
 ودوليا

ً
 دربة معتمدة محليا

 يلدى مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطن  في مهارات االتصال في الحوار  ةمعتمد ةمدرب  .2

 .راجعة معتمدة لآليزو م  .3

 .جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لدى للجودة  راجعة معتمدةممدربة و   .4
 

 عملت هبا : الدول اليت
 الدول م
 اململكة العربية السعودية 1
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  :اج العلمياإلنت
 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث / الكتاب م
 شرح صحيح البخاري لعلي بن خلف بن بطال القرطبي)كتاب الطالق( 1

 تحقيق ودراسة

 هـ1423 ماجستيررسالة 

اية ودراية –أحاديث معاملة النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل بيته  2  هـ1432 رسالة دكتوراه -رو

املرأة في السيرة النبوية, مواساة النبي صلى هللا عليه وسلم لبناته  مواساة 3

 
ً
 مثاال

مجلة مؤتمر املرأة في السيرة النبوية واملرأة 

(املعاصرة )اململكة 
ً
 العربية السعودية أنموذجا

 هـ20/5/1433 جامعة القصيم

نبوية وتحدياتها مجلة مؤتمر السنة ال املنهج الشرعي في الرد على املستهزئين بالرسول  4

 (2املعاصرة)مسند

 هـ25/8/1434 جامعة مااليا/ ماليزيا

 الدالالت التربوية في قصة الذبيح من سورة الصافات 5

 

املؤتمر العاملي الثالث للدراسات القرآنية مجلة 

الدراسات )أوروبا فيوتدبر القرآن الكريم 

 (الغرب فيالقرآنية واملسلمون 

األكاديمية األوروبية 

راسات القرآنية للد

باالشتراك , جامعة 

سالفورد بريطانيا ومركز 

التراث البريطاني اإلسالمي 

 مانشستر بريطانيا

17/10/ 

 ھـ1436

نشطة املنهجية في تهيئة طالبات قسم ألدراسة برنامج مقترح لتفعيل دور ا 6

 )باحث مشارك(ميرة نورة لسوق العملأل جامعة اب إلسالمية الدراسات ا

جمهورية  /جامعة األزهر راألزهمجلة 

 مصر العربية

 هـ1438

دراسة -السنة النبويةالتعليم في ضوء  الشاملة في  جودةإدارة ال مقومات  7

 -طبيقيةت

 ه1440 جامعة األميرة نورة العلوم الشرعية واللغة العربيةمجلة 

 تحت النشر التحفيز في السنة النبوية 8
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 للستعلم:جهات ميكن الرجوع إليها  وأأشخاص 
 
 هاتف بريد اإللكرتوين العنوان املكان الشخص / اجلهة م
 الباحسين عبد الوهاب  . يعقوب بنأ.د 1

 

الرياض/ 

اململكة 

العربية 

 السعودية

 0114656924  عضو هيئة كبار العلماء

 -عضو مجلس الشورى فالح بن محمد الصغيرأ.د.  2
ً
 05554446629  -سابقا

 0500141188  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أ.د. أحمد بن عبد هللا الباتلي 3

 Felwh.111@gmail.com 0504491908 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فلوة بنت ناصر الراشد أ.د. 4

 Dr.e.darandari@gmail.com 0500596785 عضو مجلس الشورى  د. إقبال بنت زين العابدين درندري  5

عتماد ال ستشار في املركز الوطني للتقويم وام د. عايض بن عبدهللا الشهراني 6

 األكاديمي

Raraashahrani@hotmail.com 0505285259 

 

 


