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 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

   محاضر

 كلية التربية –جامعة المجمعة  هـ8/5/1421 أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

 

 ها العضو:ب: اللجان التي شارك رابعا

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اللجنةاسم  م

 هـ1432-1431  مسئول المعيار العاشر: األبحاث العلمية  1

 يوم واحد  (لمحاضرين و المعيدينللمتقدمين للتعيين ) الجنة المقابلة عضو في  2

التحضير لبرامج  الدراسات العليا و االبتعاثعضو في لجنة  3

الدراسات العليا في 

 الجامعة

 هـ1432-1433

تنسيق أعمال الجودة في  منسق الجودة في قسم الدراسات اإلسالمية 4

 القسم

 هـ1436الفصل األول 

  لدراسات اإلسالميةمجلس قسم ا عضو في  5

في  لجانتنسيق أعمال ال

 مستمر

سدير(الفصل الدراسي  )حوطة
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 منسق لجان قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة 

 عضو لجان قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرةالتالية:

 لجنة الجودة. -ا

 طط والتوصيفات بالقسملجنة الخ –ب 

 لجنة االبتعاث -ج

 لحنة دعم الطالب -د

 لجنة نواتج التعلم –ه 

 ه1440لجنة بناء الخطة االستراتيجية للقسم الى: –و 

 القسم

 

 1436/1437الثاني

= 

= 

= 

= 

= 

= 

 :األنشطة العلمية:خامسا

 الدكتوراه:الماجستير و  أ:

 دراسة وتحقيق كتاب زبدة العرفان في وجوه القرآن عنوان رسالة الماجستير

 لمؤلفه : حامد عبد الفتاح البالوي الرومي 

 اتفسير أبي نصر الجوهري جمعاً ودراسة وتحقيق عنوان رسالة الدكتوراه
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:: ب

 المرحلة قرررقم الم اسم المقرر م

 اإلسالميةقسم الدراسات  – األولالمستوى   تفسير تحليلي ) المنهج القديم والجديد ( 1

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثاني   تفسير تحليلي) المنهج القديم والجديد ( 2

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثالث   تفسير تحليلي 3

 اإلسالميةقسم الدراسات  –ى الرابع المستو  تفسير تحليلي 4

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الرابع   تفسير موضوعي 5

 اإلسالميةقسم الدراسات  – األولالمستوى   علوم القرآن  6

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثاني   علوم القرآن  7

 قسم اللغة العربية –المستوى الثاني   علوم القرآن 8

 قسم اللغة العربية –المستوى الثاني   علم التجويد 9

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثاني   علم التجويد 10

 المنهج القديم-كافة عدا الدراسات األقسام – األولالمستوى   إسالميةثقافة  11

 خطة جديدة-كافة عدا الدراسات األقسام – األولالمستوى   إسالميةثقافة  12

 المنهج القديم-كافة عدا الدراسات األقسام –المستوى الثاني   إسالميةثقافة  13

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الثالث   مناهج مفسرين 14
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 اإلسالميةقسم الدراسات  – األولالمستوى   عقيدة إسالمية 15

 قسم الدراسات اإلسالمية –المستوى الرابع   المذاهب المعاصرة  16

 اإلسالميةقسم الدراسات  –المستوى الرابع   ملل ونحل  17

 اإلسالميةقسم الدراسات -المستوى الثاني  فقه 18

 قسم الدراسات اإلسالمية-المستوى األول  مكتبة وبحث ومصادر  19

 اإلسالميةقسم الدراسات -المستوى األول  حديث شريف 20

 سالميةاإلقسم الدراسات -المستوى الثاني  حديث شريف 21

  104سلم  أسس النظام اإلسالمي في اإلسالم 22

  103سلم  النظام االقتصادي في اإلسالم 23

   102 سلم وبناء المجتمع  اإلسالم 24

   101 سلم مدخل للثقافة اإلسالمية   25

 بنات –المستوى الثالث  ISD121 (1تفسير تحليلي )  26

 بنات – الرابعالمستوى  ISD222 (2تفسير تحليلي ) 27

 بنات -  المستوى الخامس ISD324 (3تفسير تحليلي ) 28

 المستوى الخامس QRS127 أصول التفسير و مناهجه 29

 المستوى السادس QRS326 1تفسير موضوعي 30
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31 

32 

33 

34 

35 

 

 2تفسير موضوعي

 أصول الدعوة والحسبة

 العمل التطوعي

 التجويد وآداب التالوة

 (1القرآن الكريم)

QRS412 

DAW415 

VOW101 

 111قرا

 121قرا

 المستوى السابع

 السابع

 إعداد عام

 المستوى األول

 المستوى الثاني

 : اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:ج

 

 المرحلة عنوان الرسالة    م

 سالمية بالجمهورية اليمنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا قسم الدراسات اإل الشيطان حقيقته وعمله في ضوء القرآن الكريم 1

 :العضوية في الجمعيات العلميةد

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود  أصولكلية  الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 1

 اإلسالمية بالرياض

 عضو مؤسس

 :الدورات التدريبية:ه

 االنعقاد ختاري قادمكان االنع     اسم الدورة م

 هـ1429 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  دورة في أساليب التقنية الحديثة في العملية التعليمية 1
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 هـ 1425/ 10/ 10-07 المملكة العربية السعودية –كلية التربية للبنات بالمجمعة  أسس بناء االختبارات الموضوعية 2

 هـ26/4/1433-24 جامعة المجمعة -معتقاعة تطوير المهارات بالمج يات دمج التقنية في التدريساستراتيج 3

 هـ9/5/1433-5 المجمعة جامعة -معتقاعة تطوير المهارات بالمج مهارات البحث العلمي 4

 هـ12/01/1434 المجمعة جامعة -قاعة تطوير المهارات بالمجتمع فن إدارة االجتماعات التعليمية عبر التقنيات 5

 هـ11/2/1434-9 مهارات نظام التعليم االلكتروني مهارات نظام التعليم االلكتروني 6

 هـ12/2/1434 جامعة المجمعة -قاعة تطوير المهارات بالمجتمع استخدام التقنية في طلب العلوم الشرعية 7

 هـ4/5/1434 -عنها رضي هللا  –دار أم المؤمنين صفية   التقنية في التدريس الجامعيدمج  8

 هـ10/6/1434 -رضي هللا عنها  –دار أم المؤمنين صفية  اإلرشاد األكاديميمهارات  9

 هـ28/06/1435-27 جامعة المجمعة -كلية التربية  المهارات الخمس لضمان الجودة 10

11 

12 

        D2Lدورة حول تقنية

 D2L(2دورة  )

 عةجامعة المجم -عمادة التعليم االلكتروني

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية )حوطة سدير(

11/1/1436 

30/4/1437 

 : المؤتمرات و الندوات وورش العمل:و

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

 هـ23/4/1432 ياضالر - الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تنمية مهارات البحث في الدراسات القرآنية 1

 هـ24/4/1432 كلية التربية بالمجمعة استراتيجيات التعليم و التعلم 2
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 هـ8/3/1433 الرياض -الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه المسارات البحثية المعاصرة في علوم القرآن 3

 هـ23/10/1433 جامعة المجمعة ورشة تدريبية الستخدام السبورة الذكية 4

 هـ28/10/1433 سالميةقسم الدراسات اإل –جامعة المجمعة  عن بعدااللكتروني و التعليم ة تدريبية عن التعليم ورش 5

ورشة عمل : التعلم االلكتروني في الجامعات الناشئة  7

القضايا و التطلعات " مستجدات التعليم االلكتروني  –

 ) الهواتف الذكية و المتاجر االلكترونية ("

 هـ24/1/1434 عمادة الكلية -عةجامعة المجم

 القضايا –التعليم االلكتروني في الجامعات الناشئة  8

 االلكترونيالتصميم التعليمي لمصادر التعليم -التطلعات و 

 هـ52/1/1434 عمادة الكلية -جامعة المجمعة

 هـ5/2/1434 الشبكة -جامعة المجمعة  إعداد ملف المقرر 9

 الرياض -الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه من ذاكرة البحث العلمي 10

 ) تبيان (

 هـ2/4/1434

 الرياض -الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه أوليات البحث العلمي في الدراسات القرآنية 11

 ) تبيان (

 هـ9/4/1434

 هـ12/4/1435 المدينة الجامعية –جامعة المجمعة  فعاليات الملتقى العلمي لإلرشاد األكاديمي 12

 المستشرقون و القرآن الكريم)تقويم لدراساتهم  13

 و ترجماتهم(

 الرياض -الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 ) تبيان ( قاعة المقصورة بالرياض

 هـ19/4/1435

 


