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ات القضائية واالنظمة جبامعة ام القرى . ورئيسة مكتب الدكتورة نورة الوظيفة احلالية : أستاذ مشارك بكلية الدراس

لالستشارات القانونية والشرعية والتطوير )بيت خربة ( ، ومستشارة غري متفرغو جملموعة من الشركات ومكاتب احملاماة، 
عاصر من عهد واألنظمة وتارخيها القدمي وادل اآلثار وادلخطوطات، علمية وثقافية يف رلالمتفرقة مع اىتمام بأعمال 

 ىذا العهد اجمليد . ادلؤسس غفر اهلل لو وحىت
 
 
 

 المراحل الدراسية 
 

 -ادلرحلة االبتدائية : مدرسة االندلس األىلية جبدة  
 مكة ادلكرمة  –ادلرحلة ادلتوسطة : ادلدرسة الثانية عشر النموذجية 
 مكة ادلكرمة . –ادلرحلة الثانوية : ادلدرسة الثانوية الثالثة النموذجية 

 مكة ادلكرمة . –ادلرحلة اجلامعية : جامعة ام القرى 
 
 

http://www.kalemasawaa.com/vb/t702.html


  الدرجات والشهادات  العلمية

 

 -جامعة أم القرى  –ختصص الفقو  –قسم الشريعة  -كلية الشريعة والدراسات االسالمية   –درجة البكلوريوس - 6
 . 9من  :<89ىـ اجتياز بدرجة شلتاز مع مرتبة الشرف مبعدل =696عام 

ىـ احتياز بدرجة شلتاز مع مرتبة 6977 –جامعة أم القرى  -ختصص الفقو  -كلية الشريعة   –درجة ادلاجستري  - 7
 الشرف االوىل والتوصية بالطبع والتبادل بني اجلامعات 

ىـ اجتياز بدرجة شلتاز مع مرتبة  >697  –جامعة أم القرى  -قو ختصص الف -كلية الشريعة   -درجة الدكتوراة  - 8
 الشرف االوىل والتوصية بالطبع والتبادل بني اجلامعات 

 ىـ 6988ىـ  _  6987ستاذ مشارك يف الفقو عام درجة أ – 9
:-   Comuniction and Culture Prgram English language   

بواقع  بالواليات ادلتحدة األمريكية  Extension University of California San Digo  Ucsdمن جامعة
 ساعة دراسية . 200

; – conversation and fluency program    
 ,واقع بالواليات ادلتحدة األمريكية ب Extension University of California San Digo  Ucsdمن جامعة

 ساعة دراسية . 80
< –Master Of Science In Bolitical Science    من جامعةLydon state university  . 
=- Management Skills For Secretaries , Admin Assistants & Support Staff    من معهد

Fred Pryor Seminars (CareerTrack) ساعات 6 بواقع،  األمريكية ادلتحدة الواليات ، كاليفورنيا يف . 
> –Human Resources And The Law  ساعة . 12بواقع  . األمريكية ادلتحدة الواليات ، كاليفورنيا يف 

65 –Comunicting with Diplomacy Seminar   67بواقع  األمريكية ادلتحدة الواليات ، كاليفورنيا يف 
   ساعة .

واالكادديية العادلية للتدريب يف دلملكة للتدريب يف امدرب معتمد يف رلال اذليمنة الفكرية من ادلؤسسة العامة  - ;
 بريطانيا  

سسة العامة للتدريب يف ادلملكة واالكادديية العادلية للتدريب مدرب معتمد يف برامج السكرتارية التنفيذية من ادلؤ   ->
 . يف بريطانيا

للتدريب يف ادلملكة ، واالكادديية العادلية  مدرب معتمد جلميع برامج التدريب واعداد ادلدربني  من ادلؤسسة العامة - =
 للتدريب يف بريطانيا

 حتاد العريب حلماية حقوق ادللكية الفكرية .مدرب عريب معتمد يف اإل – <
 يف رلال ادللكية الفكريو يف الفقو االسالمي  . حلماية حقوق ادللكية الفكريةزلاضر يف االحتاد العريب  – 65
 
 
 
 

 



 الخبرات التدريسية 
 

 مرحلة الدراسات العليا  -
 الماجستيرمرحلة  -

 اإلسالمية والدراساتكلية الشريعة   –تدريس مادة دراسة نصية يف كتب الفقو 
 اإلسالمية والدراساتكلية الشريعة   –تدريس مادة الفقو ادلقارن 

 اإلسالمية والدراساتكلية الشريعة   –تدريس مادة دراسة يف مصادر الفقو 
 اإلسالمية والدراساتكلية الشريعة   –تدريس مادة نقد القانون 

 األنطمة . ة الدراسات القضائية وكلي  –تدريس مادة فقو النظام التجاري 
 
 : مرحلة البكالوريوس -

 ة الدراسات القضائية واألنظمة كلي  –تدريس مادة وسائل اثبات 
 ةلقضائية واألنظمة الدراسات اكلي -مادة فقو ادلواريث 
 القضائية واألنظمةة الدراسات كلي -مادة قواعد فقهية 
 القضائية واألنظمةة الدراسات كلي  -مادة فقو األسرة 

 القضائية واألنظمة ة الدراساتكلي  -ادلعامالت ادلالية ادلعاصرةمادة فقو 
 والدراسات اإلسالمية كلية الشريعة -مادة فقو الطهارة 
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية    -مادة فقو الصالة 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -مادة فقو الصيام واحلج 
  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية –مادة فقو العبادات 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية –مادة فقو النكاح 
 اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات  -مادة أصول الفقو 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -مادة آحاديث األحكام  ) الطهارة والصالة ( 
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية –مادة أحاديث األحكام  ) العتق والطالق ( 

 . كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -مادة مدخل لدراسة الشريعة 
 
 
 

 النتاج العلمي والجوائز العلمية
 : الرسائل العلمية

 أصل الكتاب ) رسالة دكتوراه( آيات االحكام على ادلذىب احلنبلي -6

 أصل الكتاب ) رسالة ماجستري( من كتاب النهر الفائق على ادلذىب احلنفي (كتاب احلج)حتقيق  -7

 
  األبحاث المنشورة

 



 ( .السعودي ادلرافعات ونظام الفقو بني دراسة)  السعودية احملاكم يف القضاء أمام ادلرأة بشهادة االثبات -6
 ( .مقارنة فقهية دراسة)  السياسية االنتخابات يف ادلرأة مشاركة -8

 . وقانونا فقها القضاء منصب يف ادلرأة تعيني حكم -9

 (. مقارنة فقهية دراسة)  الشرعية ادلرافعات نظام وموقف النسب كفاءة يف الفقهي اخلالف -:
  . ادلرأة األحكام  الفقهية ادلتعلقة باعتكاف -;
 . لفاظ الفقهية الفارسية يف الفقو االسالمياأل ->
 بالطيب .االحكام الفقهية ادلتعلقة  -=
 .تطبيقات على السياسة السعودية –فن وحوار  –الدبلوماسية  -<

 .وتطبيقاهتا على جامعة ام القرى  –التكنولوجيا ادلعاصرة وأثرىا على تنمية ادلوارد البشرية  -65

 . وادلعاىدات الدولية ) قراءة فقهية ( مشروعية االتقاقيات -66

 (5>< سنة ادلتوىف)  احلنفي صليم بن الدين زين للعالمة  األخرى بتطليق ادلرأتني طالق تعليق مسألة يف رسالة -67
 . وحتقيق دراسة

 فقو مقارن -االيام البيض ( –يوم عاشوراء  –يوم عرفة  –( ) ليلة القدر 6أحكام فضائل األيام) -68

األشهر  –النصف من شعبان  –رجب  –أيام التشريق  –) ست من شوال  –(  7أحكام فضائل االيام )  -69
 فقو مقارن - احلرم (

 الطيب بني االباحة واحلظر  -:6

 
 

 الخدمات العلمية 
 

 تحكيم عدد من أبحاث الترقية  المقدمة من عدد من الباحثين في  الجامعات منها :
 بعنوان : اتباع اآلثار يف حكم حتديد أرباح التجارحتكيم حبث فقهي مقدم للًتقية 

 بعنوان : االحكام اليت انفردت هبا ادلرأة يف ادلناسكمقدم للًتقية حتكيم حبث فقهي 

 حتكيم كتاب عقدي بعنوان : حدد مسارك 

بعنوان : االحوال االمنية ادلتعلقة باالستطاعة يف ضوء ادلقاصد الشرعية والواقع  مقدم للًتقية كيم حبث فقهيحت
 ادلعاصر .

حتكيم األحباث ادلقدمة من قسم األنظمة بكلية األنظمة والدراسات القضائيىة  للمشاركة يف ادلؤدتر العلمي الثاين 
 والثالث والرابع على التوايل .

 : حلة الماجستيراالشراف على الرسائل العلمية في مر 

 رسالو علمية مقدمة لنيل درجة ادلاجستري بعنوان : ادلواد الكيميائية وأثرىا على االحكام الفقهية 

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ادلاجستري بعنوان : ادلسائل اليت حكى فيها العالمة خليل القول ب ) لو ( يف 
 سلتصرة يف بايب الطهارة والصالة .

 دمة لنيل درجة ادلاجستري بعنوان  : حتقيق سلطوط شرح اجلامع الصغري للبزدوي .رسالة علمية مق



 رسالة علمية مقدمة لنيل درجة ادلاجستري بعنوان  : الكليات الفقهية عند ادلذىب احلنفي مجعا وحتقيقا ودراسة .

 .مستشار شرعي يف مركز اخلربة الدويل  للتحكيم 

 كًتونية األول  .مستشار فقهي دلؤدتر التشريعات االل
تقدمي دراسة علمية حول اىم مشكالت الطالب يف برامج الدراسات العليا ومقًتحات عملية حلل ىذه -

 ادلشكالت .
 تقدمي مقًتح لتفعيل موقع قسم الدراسات العليا الشرعية على موقع اجلامعة .

 هيز القاعات يف ادلباين اجلديده يتعلق بتج تقدمي دراسة حول أىم احتياجات برامج الدراسات العليا الشرعية فسما     

 . تأسيس وتصميم ادلوقع االلكًتوين  لكلية الدراسات القضائية واألنظمة على موقع اجلامعة     

تقدمي مقًتح لفضيلة مدير مركز الدراسات االسالمية بشأن فتح فرع للمركز للطالبات دلواصلة الدرسة الشرعية بعد 
 لمية  .التخرج من االقسام الع

 : تقديم عدد من  الدورات لطالبات الدراسات العليا بعنوان
 إعداد الباحث       

 كيف ندرس الفقو .

 تقدمي رلموعة من الكتيبات االرشادية ادلتعلقة بـــ :

 مهارات اإلرشاد االكادديي 
 اخطاء الباحثني ادلتكررة  يف ادلناقشات العلمية .

 اللوائح والتنظيمات اليت هتم الطالبة يف مرحلة الدراسات العليا 
 احلياة اجلامعية ملفات ونشرات توزع للطالبات ادلستجدات  

 : مثل –تقديم العديد من الدبلومات والدورات العلمية المتخصصة في مجال األنظمة والقانون والقضاء 

 مكتب الدكتورة نورة لالستشارات  – برنامج الدبلوم ادلهين يف السكرتارية القانونية

 دربون العربمركز ادل - تنمية ادلهارات القانونية يف التعامل مع االئتمان البنكي

 دربون العربمركز ادل - تنمية ادلهارات القانونية يف التعامل مع الوكالة يف العمل ادلصريف

 دربون العربمركز ادل - 55;الئحة األعراف والقواعد ادلوحدة لإلعتمادات ادلستندية إصدار 

 مركز الدربون العرب - ادلفاىيم الشرعية  للعمل ادلصريف

 دربون العربمركز ادل -الطرق النظاميو و الوقائيو دلكافحة جردية النصب و االحتيال   

 خدمة اجملتمع  – ذكور واناث-منازعات  نظام العمل والعمال

 خدمة اجملتمع  – واناثذكور –دورة منازعات نظام اخلدمة ادلدنية 

 خدمة اجملتمع  – ذكور واناث-دورة  اصول التحقيق اإلداري

 خدمة اجملتمع ............ وغريىا  – دورة اصول االستشارات القانونية والشرعية
 
 

 الجوائز العلمية
 



 6978لعام جائزة حرم خادم احلرمني الشريفني ادللك فهد : االمرية اجلوىرة للتميز العلمي يف اجلامعات السعودية  -6
 ىـ 6979 -ىـ 

 ىـ =696 -ىـ  >696ة أم القرى لعام على جامعوادلتميزه جائزة الطالبة ادلثالية  -7
 ىـ =696 -ىـ  >696جامعة ام القرى لعام ائزة األوىل يف مسابقة الشعر العريب يف اجل -8
شهادة شكر وتقدير من صاحبة السمو ادللكي االمرية جواىر بنت ماجد بن عبد العزيز ، للمشاركة يف ادلعرض  -9

 الثقايف االول يف مكة .
شهادة شكر وتقدير من معايل مدير جامعة ام القرى االستاذ الدكتور / ناصر بن عبد اهلل الصاحل ؛ اثناء فًتة  -:

 ادلبذولة يف احتفاالت اجلامعة حبضور عدد من صاحبات السمو ادللكي .عملو ، للجهود 
شهادة شكر وتقدير من معايل مدير اجلامعة االستاذ الدكتور / عدنان بن زلمد وزان ، أثناء فًتة عملو ، عرفانا  -;

 باجلهود ادلبذولة يف ادلشاركة يف عضوية اللجان باجلامعة 
الدكتور / عادل بن زلمد غباشي عميد كلية خدمة اجملتمع والتعليم شهادة شكر وتقدير من سعادة االستاذ  ->

ادلستمر ؛ ووكيل اجلامعة للشؤون التعليمية ، للمسامهة يف إصلاح فعاليات اللقاء الثقايف جبامعة أم القرى يف خدمة 
 اجملتمع .

بادلسجد احلرام ، دلا  خطاب شكر وتقدير من فضيلة الشيخ / زلمد بن عبداهلل العجالن قاضي التمييز وادلدرس -=
 يقدم من بعض االعمال التطوعية .

خطاب شكر وتقدير من فضيلة الشيخ الدكتور / زلمد بن سعود احلريب ، رئيس قسم القضاء دلا بذل من جهد  -<
 يف التنسيق والتعديل يف مواد القسم .

 
بن ابراىيم الشرمي للمسامهة يف تطوير  خطاب شكــر وتقدير من فضيلة عميد كليـــــة الشــريعــــــة ، أ . د. سعود  -65

 كلية الشريعة والدراسات االسالمية وتقدمي مقًتح لتفعيل مواقع الدراسات العليا الشرعية  .

خطاب شكر وتقدير من فضيلة عميد كلية الدراسات القضائية واألنظمة أ . د. سعود بن ابراىيم الشرمي  -66
ى يليق باسم الكلية وامكانتها شلثلة بعمل بروشورات وكلمات للقيام حبملة تعريفية بقسم األنظمة على مستو 

 ولوائح وأنظمة داخل رلموعة من ادللفات .

 
خطاب شكر وتقدير من فضيلة  عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية  د . غازي بن مرشد العتييب  -67

 تقديرا للجهود ادلقدمة يف خدمة برامج الكلية .

الدراسات اجلامعية للطالبات  د / نور بن حسن قاروت اثناء فًتة عملها  شهادة شكر وتقدير من عميدة -68
 ىـ  6986 –ىـ  6985للجهود ادلبذولة يف العمادة عام 

شهادة شكر وتقدير من سعادة عميد كلية خدمة اجملتمع والتعليم ادلستمر  د . ياسر شوشو  تقديرا للجهود  -69
 ادلبذولة يف برنامج االنتساب .

ير من سعادة وكيل كلية الدراسات القضائية واالنظمة د . علي بن يوسف الزىراين للجهد خطاب شكر وتقد -:6
 ادلبذول يف تصمم واخراج موقع الكلية .



خطاب شكر وتقدير من فضيلة عميد كلية الدراسات القضائية واالنظمة للمسامهة يف دعم مكتية الطالبات  -;6
 كتاب قددية وحديثة .  855بقسم األنظمة مبا يقارب 

خطاب شكر وتقدير من فضيلة عميد كلية الدراسات القضائية واالنظمة أ . د. سعود بن ابراىيم الشرمي  ->6
للمشاركة الداعمة يف افتتاح كلية الدراسات القضائية واالنظمة حبضور معايل وزير التعليم العايل أ . د خالد بن 

 زلمد العنقري .

اسات القضائية واالنظمة أ . د. سعود بن ابراىيم خطاب شكر وتقدير من فضيلة عميد كلية الدر  ->6 -=6
 يف التنسيق للمؤدتر العلمي الرابع . الشرمي للمشاركة الداعمة

 

 المناصب االدارية 
 

 جبامعة ام القرى الدراسات العليا الشرعية قسم وكيلة رئيس  -6

   ربنامج السنة التأىيلية لطالبات كلية خدمة اجملتمعلادلشرفة التنفيذية  -7

 االنتساب لطالبات كلية الشريعة والدراسات االسالمية  برنامجعلى ادلشرفة التنفيذية  -8

 جامعة ام القرى -كلية الشريعة   –وكيلة رئيس قسم الشريعة  -9

 وكيلة رئيس قسم االنظمة بكلية الدراسات القضائية واالنظمة  . -:

 

 

 الندوات والمشاركات 
 

 عمادة التطوير واجلوده النوعية  -ىـ  =697ساعات تدريبية   =ادلشاركة يف الربنامج التدرييب "التعليم النشط"  -6

عمادة التطوير واجلوده  -ىـ =697ساعات تدريبية  =ادلشاركة يف الربنامج التدرييب "اسًتاتيجية التعليم البنائي"  -7
 النوعية

 عمادة التطوير واجلوده النوعية -ىـ =697ساعة تدريبية  67والتقومي"  ادلشاركة يف الربنامج التدرييب " القياس -8

 ىـ6985 –ىـ  <697عضوة مشاركة يف برنامج اللقاءات العلمية بعمادة الدراسات اجلامعية لعام   -9

مع سعادة الدكتورة / حياة خفاجي يف مقر اجلمعية اخلريية  ندوة يف فن التعامل مع الناسعضوة مشاركة يف  -:
 ـى 6978

 م ندوة يف األحكام الفقهية ألرض احلر عضوة مشاركة يف  -;

 ىـ 6987 –ربيع الثاين  – >بعنوان صاليت سر سعاديت  ندوةعضوة مشاركة يف  ->

 ومجاليات التدريس . –ورشة عمل يف فن التدريس االبداعي  -=

 ورشة عمل حتديد مفاىيم اجلودة الشاملة واالعتماد . -<

 ىـ. 6987ربيع الثاين  <6 – ;6ورشة عمل لوضع اخلطة االسًتاتيجية لكلية الشريعة  من  -65

 66-65لالعتماد ادلؤسسي والربارلي من اذليئة الوطنية لالعتماد االكادديي .   ورشة عمل متطلبات التأىيل -66
 ىـ وادلنعقدة يف فندق ردسي مبحافظة جدة 6987ربيع الثاين 



من اذليئة الوطنية لالعتماد االكادديي وادلنعقدة يف فندق ردسي مبحافظة جدة  ورشة عمل توصيف ادلقررات -67
 ىـ . 6987مجاد أول  ;6- :6

ورشة عمل " تنمية مهارات القيادات األكادديية " مقدمة من عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية ،  -68
 وادلنعقدة يف فندق أوالف مبحافظة الطائف .

 
 ىـ  6977" احلياة الزوجية " مع فضيلة الشيخ الدكتور / سعيد بن مسفر القحطاين عضوة مشاركة يف ندوة  -69

 ىـ <697حضور مؤدتر حوار االديان ادلنعقد يف مدينة الرياض لعام  -:6

 ىـ 6986ادلشاركة يف ادللتقى العلمي العاشر الحباث احلج لعام  -;6

لة واالعتماد الدويل للدراسات االسالمية ادلشاركة بورقة عمل يف ادللتقى العلمي األول دلركز اجلودة الشام ->6
 ىـ 6988والعربية 

ادلشاركة يف ملتقى مركز اجلودة الشاملة واالعتماد االكادديي بورقة عمل )اآلفاق ادلستقبلية دلركز اجلودة الشاملة  -=6
 ىـ 6989واالعتماد االكادديي ( 

د.عبدالواحد احلميد وكيل وزارة العمل حضور النشاط الفكري ادلصاحب ليوم ادلهنة الرابع والذي يشارك فيو  -<6
 ، ود.مازن بليلة عضو رللس الشورى وغريىم .

حضور مؤدتر االوقاف الثالث ادلقام يف ادلدينة ادلنورة الذي يشارك فيو كوكبة من العلماء والفقهاء حبضور  -75
 االمري عبد العزيز بن ماجد ومعايل وزير االوقاف الشيخ صاحل آل الشيخ .

 لتعليم العايل  للفتاة ادلقام يف جامعة طيبةحضور مؤدتر ا -76

 حضور مؤدتر شهداء الواجب ادلقام جبامعة االمام بالرياض -77

 م يف الرياض .7568جضور ادلعرض وادلؤدتر الدويل الرابع للتعليم العايل  -78

 ه>698-ه ;698ادلشاركة يف ملتقى التحكيم  -79

من معهد البحوث   Spssالتطبيقية يف حتليل البيانات باستخدام احلزم اإلحصائية  عمل الادلشاركة يف ورشة  -:7
 ه >698 العلمية .

من عمادة التطوير  jASSبرنامج قاس  –ورشة عمل بعنوان التدريب على برامج االعتماد ادلؤسسي  -;7
 ه. <698اجلامعي واجلودة النوعية باجلامعو 

 
 
 

 الرمسية  لكل من _ادلشاركة يف الزيارات العلمية  ->7
   زيارة صاحب السمو ادللكي االمري سلطان بن عبد العزيز ويل العهد ووزير الدفاع والطريان وادلفتش العام 
  زيارة رللس الشورى 
 زيارة جامعة االمرية نورة بالرياض 
  زيارة مدينة االمري سلطان للخدمات االنسانية 
  مبقر االمارة يف مكة ادلكرمة .زيارة صاحب السمو ادللكي االمري خالد الفيصل 

 .) زيارة جامعة ادللك عبد اهلل للعلوم والتقنية ) كاوست 



 
 

 االمسيات الشعرية
 

 ىـ ;697ضد االرىاب  أمسية شعرية ضمن برنامج محلة التضامن الوطين -=7
حيي  –ادلشاركة يف االصبوحات الشعرية يف اجلامعة مع كبار الشعراء ) الدكتور : عبد الرمحن العشماوي  -<7

 ىـ 6979 -ىـ  6978 توفيق (

 نشر عدد من القصائد الشعرية يف الصحف اليومية منها : -85

 قصيدة رثاء خادم احلرمني الشريفني ادللك فهد بن عبدالعزيز رمحو اهلل -86

 قصيدة يف صاحب السمو ادللكي االمري سلطان بن عبد العزيز رمحو اهلل  -87

 بن عبد العزيز حني كان أمريا للرياض حفظو اهلل.قصيدة يف خادم احلرمني الشريفني ادللك سلمان  -88

 مفيت عام ادلملكة العربية السعودية  -رمحو اهلل  –مرثية يف فضيلة الشيخ بن باز  -89

 امام وخطيب ادلسجد احلرام -رمحو اهلل  -مرثية يف فضيلة الشيخ الدكتور / عمر بن زلمد السبيل  -:8

  –رمحو اهلل  – مرثية يف فضيلة الشخ  الدكتور / منصور العبديل -;8

 قصيدة شجون .. جامعية  ->8

 قدمت رلموعة شعرية جلامعة أم القرى : -=8
 قصائد ترحيبية ....  –نشيد ) مكة (   -نشيد ) حب االوطان (    -نشيد اجلامعة )جامعيت(   -<8
ديوان شعري بعنوان : ) لقاء االرواح ( يتضمن قصائد الرثاء والوطنية والغزل  -بإذن اهلل-وسيطبع مؤخرا  -95

 يح .وادلد
 

 اللجان 
 

 ة من االكادديية باللغة العربية. تقدمي برامج التدريب ادلقدم -ة العادلية للتدريب يف بريطانيا عضوة يف االكادديي -96

 يف ندوات الوعظ واإلرشاد بتوجيو من معايل وزير األوقاف  مشاركة  عضوة -97

 يف مكتب التوعية واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبكة ادلكرمة مشاركة عضوة -98

 عضوة مشاركة يف اللجنة الثقافية العامة . -99

 عضوه مشاركة يف اجلمعية الفقهية السعودية . -:9

امعة ام القرى حتت شعار "ام القرى بيت الثراء عضوة يف اللجنة الثقافية يف ادلعرض السنوي الذي تقيمو ج -;9
 الثقايف"

 عضوة مشاركة يف أنشطة اللجان الفرعية لكلية الشريعة اليت تشرف على نادي التوعية االسالمية  ->9

عضوة مشاركة يف اللجان النسائية ادلنظمة لندوة البحث العلمي يف اجلامعات اخلليجية "الواقع والتطلعات"  -=9
 ىـ  <697لعام  

 ىـ 6979وة مشاركة يف اللجنة الثقافية دلعرض اجلامعة الثاين لعام عض -<9

 ىـ ;697عضوة مشاركة يف محلة التضامن الوطين ضد اإلرىاب  -5:



 يف اللجنة اخلاصة باحتفاالت عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات مشاركة  عضوة -6:

 . يف جلنة سري االختباراتمشاركة  عضوة  -7:

 ىـ 6986ات قبول ادلعيدين واحملاضرين لعام رئيسة جلنة التنظيم يف اختبار  -8:

رئيسة جلنة القبول يف اختبارات قبول طالبات الدراسات العليا الشرعية مرحلة الدكتوراه وادلاجستري لعام  -9:
 ىـ 6986ىـ  وعام  6985

ام رئيسة جلنة القبول يف اختبارات قبول طالبات الدراسات العليا الشرعية مرحلة الدكتوراه وادلاجستري لع -::
 ىـ 6986ىـ  وعام  6985

 ىـ 6986-ىـ  6987رئيسة جلنة القبول يف اختبارات ادلعيدين واحملاضرين لعام  -;:

/  85 -ىـ  6987/ ;/  76عضو اللجنة النسائية يف فعاليات معرض الكتاب األمين والثقايف خالل الفًتة  ->:
 ىـ 6987/  ;

 ي لكليات اجلامعة بًتشيح من عميد كلية الشريعة  .عضوة يف اللجان اخلاصة مبتابعة برامج االعتماد االكاددي -=:

 . منسقة كلية الدراسات القضائية واالنظمة للمؤدتر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العايل -<:

 مسابقة "كن قدوة " . عضو جلنة  -5;

 
 

 التدريبية الحاصلة عليها  الدورات
   

مديرة معهد  –يف وزارة الداخليــة / دولة اإلمــارات  خبرية تدريب معتمدة -دورة يف إعداد القادة / تدريب  -6;
 ابو ظيب . –التدريب 

 دولة/  الداخليــة وزارة يف معتمدة تدريب خبرية - تدريب/   الدويل والربوتكول والتشريفات ادلراسم يف دورة -7;
 ظيب . ابو – التدريب معهد مديرة – اإلمــارات

 التارخيية للدراسات عبدالعزيز بن سلمان األمري كرسي يعده برنامج من مقدمة التارخيية اآلثار ختريج يف دورة -8;

 التفكري االبداعي -9;

 التدريس االبداعي  -:;

 القياس والتقومي  -;;

 الختبارات التحصيلية ا ->;

 إعداد االختبارات ادلوضوعية -=;

 –بوربوينت  –أكسس  –اكسل  –وورد  –ويندوز  : دورات شاملة يف احلاسب اآليل من معهد نيوىورايزن  -<;
 انًتنت ..

 . تدورة يف اللغة االصليليزية من معهد بريلتز لتعليم اللغا -5>

 .ة يف مقر اجلمعية اخلريية ترتيب األولويات يف احليا -6>

 دورة يف مهارات العرض وااللقاء واالتصال يف معهد االدارة بالرياض -7>

 عمادة التطوير واجلودة النوعية  –دورة يف التعليم االلكًتوين  -8>



مديرة معهد  –خبرية تدريب معتمدة يف وزارة الداخليــة / دولة اإلمــارات  -دورة يف إدارة االزمات / تدريب  -9>
 ابو ظيب –التدريب 

 دورة التخطيط االسًتاتيجي / من معهد االدارة العامة بالرياض وادلنفذة يف مدينة اخلرب  -:>
 العامة بالرياضدورة يف إدارة النزاع يف بيئة العمل / من معهد االدارة  -;>
 دورة يف استخدام السبورات الذكية / عمادة التطوير واجلودة  ->>
 دورة تقومي اآلداء الوظيفي / من معهد االدارة بالرياض وادلنفذة يف مدينة جدة . -=>
 حلقة تدريبية يف  مهارات أعضاء ىيئة التدريس / وادلنفذة يف معهد االدارة العامة بالرياض  -<>
دورة تدريبية شاملة لربامج السكرتارية التنفيذية ادلقدمة من مركز ) مسارت ( اخلطوات الذكية للتدريب التابع  -5=

 ساعو تدريبية  :6للمؤسسة العامة للتدريب التقين وادلهين  بواقع 
سسة دورة يف التميز يف خدمة العمالء ادلقدمة من مركز ) مسارت ( اخلطوات الذكية للتدريب التابع للمؤ  -6=

 ساعات تدريبية . 65العامة للتدريب التقين وادلهين  بواقع 
دورة يف اسًتاتيجيات التدريس اجلامعي مقدمة من شركة دوائر التعلم يف مقر عمادة التطوير اجلامعي بواقع  -7=

 ساعة تدريبية  :6

ؤسسة العامة دورة يف تطوير مهارات ادلدربني من مركز ) مسارت ( اخلطوات الذكية للتدريب التابع للم -8=
 ساعة تدريبية   <:للتدريب التقين وادلهين  بواقع 

( من مركز ) مسارت ( اخلطوات الذكية للتدريب التابع للمؤسسة  6دورة يف تنمية مهارات اذليمنة الفكرية  )  -9=
 ساعات تدريبية :العامة للتدريب التقين وادلهين  بواقع 

( من مركز ) مسارت ( اخلطوات الذكية للتدريب التابع 7) دورة يف تدريب ادلدربني يف ادلهارات الفكرية  -:=
 ساعة تدريبية ;6للمؤسسة العامة للتدريب التقين وادلهين  بواقع 

 مقدمة من معهد البحوث واحياء الًتاث   spssدورة يف التحليل االحصائي  -;=
 شهادة دولية معتمدة من االكادديية العادلية الربيطانية  يف اعداد ادلدربني ->=
 شهادة دولية معتمدة من االكادديية العادلية الربيطانية  يف رلال اذليمنة الفكرية ادلستوى االول والثاين . -==
 .دورة يف تنمية مهارات االتصال يف احلوار برنامج تدرييب مقدم من مركز ادللك عبد العزيز للحوار الوطين  -<=

 .دورة خطوات واثقة ضلو اإلبداع والتميز كلية خدمة اجملتمع  -5<
 
 

 اسأل اهلل ان يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم
 وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 
 

* * * * * * * * 

 

 



 

 


