
 

 

 

 

 

 

 

  
 

  



 

 على البكالوريوس من جامعة أم القرى ختصص دعوة وثقافة إسالمية مع إعداد تربوي بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.  حاصلة   
ة على ضوء القرآن الكرمي ـ دراسة  على املاجستري من قسم الدراسات اإلسالمية ختصص التفسري وعلوم القرآن الكرمي بتقدير عام ممتاز؛ وكان عنوان األطروحة:) املوت واحليا اصلة ح 

 حتليلية (. 
عام ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتداوهلا بني اجلامعات؛ وكان عنوان األطروحة:)   على الدكتوراه من قسم الدراسات اإلسالمية ختصص التفسري وعلوم القرآن الكرمي بتقدير اصلة ح 

 من أول سورة الرعد إىل آخر سورة احلجرـ دراسة وحتقيق ( .   -تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل 

 : املناصب اإلدارية وعضوية اللجان

 
 النهاية  تاريخ البداية التعينيتاريخ قرار  رقم القرار املنصب 

 مستمر هـ 1439/  4/ 8 هـ 1439/  4/ 8 4390060199 وكيلة املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.   .1
نهي  الوكلية رئيس قسم احلسبة ابملعهد العايل لألمر ابملعروف و   .2

 عن املنكر 
 مستمر هـ 1441/  6/ 8 هـ 1441/  6/ 8 

 هـ1435/ 2/ 6 هـ 1432/  1/ 6 هـ 1432/  1/ 6 29925 الدراسات اجلامعة للطالباتوكيلة عميدة    .3
 هـ 1432/  1 / 5 هـ 1430/ 14/10 هـ 1430/ 14/10 29925 . قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلداريةرئيسة   .4

 

 



 

 النهاية  البداية  املنصب اسم اللجنة 
 مستمر هـ 1440 انئبة رئيس  االختبارات ابملعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر انئبة رئيس جلنة سري   

 مستمر هـ 1439 عضو عضو جملس املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  

 هـ 1440 هـ 1440 منسقة  منسقة املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ملسابقة اللقاء العلمي العاشر   

 مستمر هـ 1440 عضو جلنة العالقات العامة ابملعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

 مستمر هـ 1440 عضو اللجنة االستشارية العليا الدائمة للجامعة  

 مستمر هـ 1429 عضو جملس قسم الكتاب والسنة  

 مستمر هـ 1429 عضو جلنة تطوير املناهج بقسم الكتاب والسنة  

 مستمر هـ 1440 عضو جلنة مكافحة التدخني 

 مستمر هـ 1438 عضو فرع مكة   مجعية تبيان إدارة   لسجم 

 مستمر هـ 1439 عضو جملس إدارة مركز إسعاد الوقفي  

 مستمر هـ 1439 عضو مركز ابجودة حلفظ القرآن الكرمي  - اللجنة االستشارية مبعهد الدراسات القرآنية 

 مستمر هـ 1440 عضو جملس إدارة يف املؤسسة األهلية مطويف حجاج إيران  

 هـ 1440 هـ 1440 مشرفة  وحدة التطوع يف مشروع تعظيم البلد احلرام  

 مستمر هـ 1441 عضو مؤسس  مجعية املعايل مبكة  

 مستمر هـ 1441 عضو مؤسس  مجعية مهبط الوحي مبكة  

 هـ 1439 هـ 1439 منسقة الكلية  هـ. 1439لعام   قدوة اجلامعة مسابقة  

 هـ 1439 هـ 1438 مسؤولة  بقسم الكتاب والسنة. سابًقا. جلنة خدمة اجملتمع   

 هـ 1440 هـ 1435 مشرفة  وحتديثه ملدة ست سنوات. سابًقا.   موقع قسم الكتاب والسنة 

 هـ 1437 هـ 1436 منسقة  . سابًقا. وحدة الدراسات العليا بقسم الكتاب والسنة 



 

 هـ 1435 هـ 1432 عضوة . جلنة سري العملية التعليمية بعمادة الدراسات اجلامعية  

 هـ 1435 هـ 1432 عضوة جلنة سري االختبارات بعمادة الدراسات اجلامعية.  

 هـ 1435 هـ 1432 عضوة اللجنة التأديبية العليا بعمادة الدراسات اجلامعية.  

 هـ 1435 هـ 1432 عضوة جلنة األنشطة الثقافية بعمادة الدراسات اجلامعية.  

 هـ 1432 هـ 1429 رئيسة  أعوام. سابًقا. جلنة ابختبارات مركز قياس ألربعة  

 هـ 1430 هـ 1429 رئيسة  . سابًقا. اإلسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلداريةقسم الدراسات  

 -  رئيسة  لطالب اجلامعات واملنعقد جبدة. سابًقا.   جلان املعرض والزايرات يف املؤمتر العلمي السادس 

 هـ 1432 هـ 1429 رئيسة  لعامني. اللجنة النسائية ابملؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيران  

 الدورات :

 
 ومنها:  واللقاءات، بفضل هللا تعاىل العديد من الدورات حضرت

 نوع املدة  اسم الدورة  
 املدة 

 العام املدينة  اجلهة املقدمة 

 -   - احلرمي مؤسسة    يوم    5 . د الفكر العقدي الواف  .1
 - مكة  مجعية أم القرى  ساعة  4 فن اإللقاء املتميز.   .2
 - - الندوة العاملية للشباب  ساعة  5 املرأة بي املؤمترات الدولية والواقع.   .3
 - مكة  كلية الرتبية/ مكتب اإلرشاد  ساعة  4 ملسة حنانك تكفيين )عن اإلرشاد األكادميي(   .4



 

 - - الندوة العاملية للشباب  ساعة  25 صناعة القائدة املؤثرة   .5
 - - عمادة التطوير واجلودة ابجلامعة  ساعة  20 عداد وتنفيذ امليزانية للقيادات األكادميية واإلدارة يف اجلامعات السعودية إتنمية مهارات   .6
 - - كلية الرتبية  ساعة  15 فن التعامل مع الضغوط   .7
 - - - ساعة  5 نظام إدارة التعلم )جسور(   .8
 - - - ساعة  5 تقييم خمرجات التعلم    .9

 - - - ساعة  5 تصميم منهج مقرر دراسي وخمرجات التعلم   .10
 - - - ساعة  4 أسرار التفوق    .11
 - - - ساعة  4 التعليم االلكرتوين وأدواته   .12
 - - - - - حترير املخاطبات الرمسية   .13
      احلصون من الشبهات   .14
 - - - - - مهارات التدريس   .15
 - - - ساعة  3 املبادرات يف حياة الداعيات   .16
 - مكة  - - - كون أهوييت أن   .17
 - - - - - مهارات اإلشراف العلمي واملناقشات والتحكيم العلمي   .18
 - - - - - حتكيم خطة حبث   .19
 - مكة  للدراسات القرآنية  مركز ابجودة  ساعة  5 الدورة التدريبية املتقدمة جملالس املدارسة القرآنية   .20



 

التميز البحثي يف الدراسات القرآنية والشرعية والعلوم املتصلة هبما  برانمج تدرييب بعنوان:   .21
 من علوم العربية 

 - ماليزي  - - -

 - مكة  تعظيم البلد احلرام  ساعة  5 الدورة التدريبية األوىل يف ثقافة التعظيم  .22
 هـ1429 مكة  عمادة التطوير  ساعة  50 (  lMlاإلنتاجية الشخصية الفعالة )   .23
مركز مسار األريب للتدريب ابلتعاون مع مركز   يوم  1 فن التأثري اإلجياب   .24

 احملتسب لالستشارات 
 هـ1436 الريض 

إدارة املؤمترات الطالبية بوكالة التخطيط   ساعة  2 ضعي بصمتك   .25
 التعليم واملعلومات بوزارة 

 هـ1436 جدة

 هـ1436 جدة إدارة املؤمترات الطالبية بوزارة التعليم ساعة  2 بروتوكول املؤمتر الناجح   .26
 هـ1436 جدة إدارة املؤمترات الطالبية بوزارة التعليم ساعة  2 مقياس هريمان للتفكري   .27
والتعليمية  مركز إسعاد لالستشارات الرتبوية   ساعة  3 إعداد حقيبة تدريبية   .28

ابلتعاون مع بيت اخلربة يف اجلودة والتطوير يف  
 جامعة أم القرى 

 هـ1436 مكة 

كلية الدعوة وأصول الدين ابلشراكة مع كرسي   يوم  1 صناعة املفسر   .29
 امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكري 

 هـ1436 مكة 

 هـIdeal - 1437مركز املثايل للتدريب  يوم  4 أساليب وأدوات أتليف الكتب   .30
رابطة العامل اإلسالمي اللجنة النسائية لإلعجاز   يوم  2 الكايف يف برجميات الوورد يف البحث العلمي   .31

 العلمي يف القرآن والسنة مبكة املكرمة 
 هـ1437 مكة 

 هـ1438 مكة  للقرآن الكري وعلومه اجلمعية العلمية السعودية   ساعة  4 مهارات حتقيق أهداف الدراسات العليا   .32



 

 هـ1439 مكة  املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  يوم  1 منهجية تصميم احلقائب التدريبية   .33
 هـ1439 مكة  املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  يوم  1 مهارات وطرق التعامل مع األفكار والشبهات الفكرية   .34
عمادة البحث العلمي ممثلة مبركز البحوث   يوم  1 النوازل الفقهية مراحل ومهارات   .35

 والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى
 هـ1439 مكة 

عمادة الدراسات اجلامعية للطالبات ابلتعاون   يوم  1 برانمج قليب وقلبه واحلب حتت عنوان: حواء صانعة األجماد   .36
 مع مركز يسر 

 هـ1439 مكة 

 هـ1439 مكة  املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  ساعة  15 أصول البحث العلمي ومفاهيمه   .37
مركز حبوث الدراسات اإلسالمية التابع لعمادة   ساعة  1,5 مهارات إعداد ملصق علمي   .38

 البحث العلمي جبامعة أم القرى 
 هـ1439 مكة 

 هـ1439 مكة  عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية  يوم  1 التدريس حيقق الرؤية ملتقى أعضاء هيئة التدريس حتت شعار:   .39
 هـ1439 مكة   املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  يوم  2 املنهجية يف إعداد احلقائب التدريبية   .40
 هـ1440 مكة  عمادة البحث العلمي  ساعة  2 إعداد مبادرات وطنية يف البحث العلمي   .41
 هـ1440 مكة  عمادة البحث العلمي  ساعة  2 لكرتونية يف الدراسات الشرعية املصادر اإل   .42
كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة أم   ساعة  12 مبادئ اللغة الفارسية   .43

القرى ابلتعاون مع املؤسسة األهلية ملطويف  
 حجاج إيران 

 هـ1440 مكة 

هيئة اهلالل األمحر السعودي/ برانمج األمري   يوم  1 دورة اإلسعافات األولية   .44
 انيف ملبادئ اإلسعافات األولية 

 هـ1440 مكة 



 

قطاع التدريب والتطوير ابملؤسسة األهلية   ساعة  3 الصحة والسالمة املهنية يف أعمال احلج  .45
 ملطويف حجاج إيران 

 هـ1440 مكة 

      الربامج التدريبية  
 هـ1429 مكة  عمادة اجلودة   ساعة  25 تنمية املهارات القيادية واألكادميية واإلدارية برانمج تدرييب بعنوان    .46
 هـ1429 مكة  - ساعة  8 برانمج تدرييب بعنوان: األطر املرجعية للمستويت الرتبوية )خمرجات التعلم (   .47
 هـ1429 مكة  - ساعة  12 برانمج تدرييب بعنوان: تقوي ملفات األعمال   .48
 - - - - - الربانمج األساسي واملستشار املعتمد يف اإلدارة االسرتاتيجية   .49
 - - عمادة التطوير  ساعة  25 برانمج تدرييب بعنوان: بناء األسئلة التحصيلية   .50
 - - - - - برانمج تدرييب بعنوان: االعتماد األكادميي   .51
 - - جامعة امللك عبدالعزيز  ساعة  60 برانمج تدرييب بعنوان: تدريب املدربي  .52
 هـ1430 األردن  مركز ديبونو لتعليم التفكري  ساعة  30 ( TRIZ برانمج املدرب املعتمد يف نظرية احللول اإلبداعية للمشكالت )نظرية تريز   .53
عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية جبامعة   ساعة  15 برانمج تدرييب بعنوان: التخطيط االسرتاتيجي   .54

القرى ابلتعاون مع مركز النافع للتدريب  أم 
 واالستشارات 

 هـ1436 مكة 

 هـ1440 مكة  بيت اخلربة الستشارات االعتماد والتطوير  ساعة  70 برانمج القائد الفعال   .55
 هـ1441 مكة  النوعية عمادة التطوير اجلامعي واجلودة  ساعة  5 برانمج تدرييب بعنوان: املعايري الوطنية العتماد برامج الدراسات العليا   .56

      واحملاضرات التثقيفية  احللقات العلمية  
 - - مبعهد اإلدارة ساعة  15 حلقة تطبيقية: إدارة االجتماعات    .57



 

 - - مبعهد اإلدارة ساعة  15 حلقة تطبيقية: حتليل املشكالت وصنع القرارات    .58
 - - مبعهد اإلدارة ساعة  15 إدارة النزاع يف بيئة العمل  : حلقة تطبيقية  .59
 - - مبعهد اإلدارة ساعة  15 مهارات العرض واإللقاء   حلقة تطبيقية:   .60
عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد   يوم  1 حلقة نقاش: التعلم املتنقل املأمول والتحديت   .61

 جبامعة أم القرى 
 هـ1436 مكة 

جلنة التثقيف الصحي ابحلج التابعة لوزارة   يوم  1 التثقيفية: اإلرشادات الصحية يف احلج والوقاية من ضرابت الشمساحملاضرة   .62
 الصحة 

 هـ1440 مكة 

 هـ1440 مكة  املديرية العامة للدفاع املدين  يوم  1 طرق إخالء املخيمات واملساكن أثناء نشوب احلريق   .63
 

 :واملؤمتراتاللقاءات وورش العمل 

 
 العام  نوع املدة  املدة  اسم اللقاء  
 - - - آفاق جبامعة أم القرى   1
 - - - اللقاء العلمي الثالث جبامعة أم القرى   2
 هـ1432 - - اللقاء العلمي التحضريي للمؤمتر العلمي الثاين لطالب وطالبات التعليم العايل واملقام جبامعة أم القرى  3
 هـ1432 يوم  3 امللتقى العلمي احلادي عشر ألحباث احلج املنعقد جبامعة أم القرى   4
 هـ1433 يوم  1 فعاليات اللقاء العلمي األول للجمعية الفقهية السعودية بعنوان: حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية  5
 هـ1434 يوم  3 القرى امللتقى العلمي الثالث عشر ألحباث احلج والعمرة واملنعقد جبامعة أم  6



 

 هـ1437 يوم  2 ابلريض   فعاليات املنتدى السادس لتطوير القطاع غري الرحبي 7
 هـ1437 يوم  1 )حضور + مشاركة(   يف ملتقى انصحة التدرييب اخلامس  8
 هـ1438 يوم  1 املنعقد جبامعة أم القرى بقسم األحياء   األول  اللقاء العلمي 9
 هـ1438 ساعة  4 اللغويي واملفسريناملفردة القرآنية بي  10
 هـ1438 يوم  2 امللتقى األول للبحث العلمي  11
 هـ1439 يوم  1 ملتقى أعضاء هيئة التدريس حتت شعار: التدريس حيقق الرؤية  12
 هـ1440 يوم  1 ملتقى وكالة الشؤون التعلمية األول: الرؤية والتحول  13
 العام  نوع املدة  املدة  ورش العمل 
 - يوم  2 بناء الوعي   1
 - - - الوسائل الدعوية يف احلج الواقع واملأمول إبشراف املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبكة.  2
 - - - جبامعة أم القرى   ؛ توصيف الربامج واملقررات  3
 هـ1433 يوم  2 إعداد القيادات املعرفية وتصميم وتنفيذ الربامج االجتماعية اليت عقدها كرسي الرب جبامعة أم القرى   4
 هـ1434 يوم  1 جبامعة أم القرى ؛ حقيبة الرتقية العلمية 5
 هـ1437 يوم  1 تطبيق مهارات التفكري يف تدبر القرآن 6
 هـ1437 يوم  1 وإىل كلية الدعوة وأصول الدين تطوير املناهج واملقررات املقدمة من  7
 هـ1437 يوم  2 املشاركة يف فعاليات ورشة العمل اخلامسة إلدارة املؤسسات الغري الرحبية املنعقدة يف رحاب جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  8
 هـ1438 يوم  1 لالعتماد األكادميي ( من مناذج اهليئة الوطنية  6كيفية كتابة تقرير املقرر منوذج رقم ) 9
 هـ1440 يوم  1   رحلة إىل التفسري املوضوعي 10
 هـ1440 يوم  1 2030تطوير مقررات اجلامعة العامة وفق رؤية  
 العام  نوع املدة  املدة  حضور املؤمترات والندوات  



 

    املؤمترات العلمية  
 هـ1429 يوم  3 اخلليجية: الواقع والتطلعات جبامعة أم القرى. حضور مؤمتر البحث العلمي يف اجلامعات  1
 هـ1430 يوم  3 حضور املؤمتر الدويل األول للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ابلريض .  2
 هـ1432 يوم  3 حضور مؤمتر املعلم الرابع جبامعة أم القرى.  3
 هـ1434 يوم  3 م القرى. أ حضور مؤمتر فقه املوازانت ودوره يف احلياة املعاصرة جبامعة  4
 هـ1436 يوم  2 حضور مؤمتر الشباب واملواطنة.  5
 هـ1437 يوم  2 . جبامعة امللك سعود حضور فعاليات وجلسات املؤمتر الدويل عن الرمحة يف اإلسالم  6
: رمحة هللا بعباده يف التكاليف الشرعية على ضوء سورة البقرة دراسة تطبيقية على آيت  بعرض حبث املشاركة يف اللقاء العلمي جبامعة أم القرى  7

 . (241 - 228الطالق ) من آية 
 - يوم  1

 - - - األردن ) مشاركة ببحث ( . –احلوار اإلسالمي يف ضوء الكتاب والسنة جبامعة جرش  8
/  28 -27 يوم  2 احلضور واملشاركة يف مؤمتر احلسبة )انتماء وطين.. وأمن فكري( جبامعة أم القرى ببحث بعنوان: االحتساب ودوره يف صد الشائعات  9

 هـ1439/ 5
 هـ1441 يوم  2 مؤمتر العمل اخلريي  
    الندوات العلمية  
 هـ1433 يوم  2 حضور ندوة العمل التطوعي وآفاق املستقبل جبامعة أم القرى  1
 هـ1435 يوم  2 حضور ندوة املكتبات اخلاصة ابململكة العربية السعودية الواقع واملستقبل جبامعة أم القرى  2
 هـ1439 يوم  1 حضور ندوة املسجد احلرام فضائله وآدابه وأحكامه  3
 هـ1439 يوم  1 حضور ندوة بعنوان: التزكية اإلميانية للباحثة يف العلوم الشرعية  4

 
 



 

 :العلمية اإلجنازات

 
 مي . بفضل هللا على إجازة يف إثبات السماع ملختصر صحيح البخاري و كتاب الشمائل احملمدية لإلمام الرتمذي، الشيخ د. خالد مرغوب بن حممد أ حاصلة  

    
 بفضل من هللا على إجازة يف دراسة كتاب: خمتصر أخالق محلة القرآن لآلجري، للشيخ/ خالد بن عثمان السبت  حاصلة  
 جملس  56، و )صحيح مسلم( بعدد هـ1440/ 8/ 26هـ إىل -144/ 7/ 17جملس، من  34، مركز دالئل، بعدد  () صحيح البخاري  ج عليكم بسنيت اجتياز برانم 

 املاجستري والدكتوراه  يّت أُشرف على عدد من طالبات الدراسات العليا مبرحل  
 ( رسالة 30أكثر من ) انقشت عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه  

 

اتريخ   الناشر  النوع  اسم اجمللة أو املؤمتر  عنوان البحث  
 البحث 

 البحث  كود

لقاء إبشراف وكالة عمادة شؤون   جتديد اخلطاب الديين   1
 الطالب للتطوير 

 - - - ورقة عمل 

نشاط جلنة التوعية واالرشاد الديين   ؟اإلميو؛ ستايل حياة أم عقيدة متبناة  2
اإلدارية  بكلية اآلداب والعلوم 

 "عندما نفقد هويتنا" 

 - - - ورقة عمل 

جلنة اجلودة والتطوير بكلية الرتبية   )ملتقى التجارب الناجحة(   3
 . ومت تفعيلها 

 - - - ورقة عمل 



 

يوم املهنة املنعقد برحاب كلية   ) آفاق عملية خلرجية الدراسات اإلسالمية (   5
 الرتبية لألقسام األدبية . 

 - - - ورقة عمل 

  ورشة عمادة شؤون الطالب الطموح والتحديت.  6
 للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع 

/  6/  5-4 - ورقة عمل 
 هـ1434

- 

 األحباث املنشورة 
احلوار اإلسالمي يف ضوء الكتاب   . واملنعقد ابألردن   )ضوابط احلوار يف ضوء الوحيي( 1

 والسنة 
عمادة البحث   حبث

العلمي/ جامعة  
  - جرش األهلية

 األردن 

 - هـ1428

 هـ1433  جملة علمية  جامعة العلوم ابلقاهرة  الضحك يف القرآن الكري.. آيت ودالالت   2

 

الكري.. إبراهيم عليه السالم  )منهج النبيي يف اإلصالح على ضوء القرآن  
 ، واملنعقد ابألردن. أمنوذجا( 

اإلصالح بي التأصيل الشرعي  
 ومتطلبات العصر 

جلنة اإلصالح   حبث
 ابألردن 

14 /6  /
 هـ1434

 

رمحة هللا بعباده يف التكاليف الشرعية على ضوء سورة البقرة دراسة تطبيقية على   
على إجازة بنشر   ل ، واحلصو 241اآلية إىل  -  228آيت الطالق من اآلية 
 . ، واملنعقد ابلريض البحث يف كتاب املؤمتر 

يف املؤمتر الدويل األول عن الرمحة  
 يف اإلسالم 

الدراسات   حبث
اإلسالمية   
بكلية الرتبية  

امعة امللك  جب
 سعود 

28- 30  /
 هـ 4/1437

 

 - - جملة علمية  جامعة أم القرى  السالم /عرض ونقد الروايت اإلسرائيلية يف قصة موسى مع اخلضر عليهما  2

 

https://drive.uqu.edu.sa/_/eamaghrabi/files/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B6%D9%88%D8%A1%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82.pdf
https://uqu.edu.sa/eamaghrabi/App/FILES/46279


 

صول الدين والدعوة  أ كلية  التفسري املوضوعي وأتصيل العلوم املعاصرة/ األمهية والضوابط  3
 ابلزقازيق 

 - - - جملة علمية 

مؤمتر احلسبة )انتماء وطين.. وأمن   االحتساب ودوره يف صد الشائعات   4
 فكري( 

املعهد العايل   جملة علمية 
لألمر ابملعروف  

والنهي عن  
 املنكر 

 هـ1439

 

مكانة أمهات املؤمني يف كتاب رب العاملي دراسة موضوعية على ضوء سورة   5
 األحزاب  

جامعة القرآن   جملة علمية  جامعة القرآن ابلسودان 
 ابلسودان 

متاح على دار   هـ1440
 املنظومة 

 
 : خدمة اجملتمع

 
 :  اجملتمع اجلامعي أوًلا

 العام الفئة املستفيدة  اجلهة املنفذة  نوعها  عنوان املشاركة 
 هـ1430 طالبات  كلية اآلداب والعلوم اإلدارية/ جامعة أم القرى  دورة العصف الذهين   .1
 هـ1436 طالبات  جامعة أم القرى وكالة التدريب بكلية خدمة اجملتمع/  دورة خطوات واثقة حنو االبداع والتميز الدراسي    .2
 هـ1436 طالبات  امعة أم القرى جب برعاية عمادة شؤون الطالب دورة إدارة الوقت   .3
 هـ1437 طالبات  قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية/ جامعة أم القرى  دورة فن إدارة الوقت   .4

https://uqu.edu.sa/eamaghrabi/App/FILES/46279


 

القرآنية والشرعية وما يتصل هبا من  التميز البحثي يف الدراسات   .5
 علوم عربية 

  -أعضاء هيئة التدريس جامعة أم القرى  دورة
 طالبات دراسات عليا 

 هـ1437

  -أعضاء هيئة التدريس امعة أم القرى املنعقد جبضمن امللتقى القرآين الثالث  دورة املهارات املتقدمة يف البحث العلمي   .6
 طالبات 

 هـ1437

 هـ1437 أعضاء هيئة التدريس  جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين/  دورة مهارات عضوات هيئة التدريس يف خدمة اجملتمع تنمية    .7
ضمن برانمج كوب املعرفة/ كلية الشريعة جبامعة أم   لقاء  العقل يف القرآن الكري   .8

 القرى 
  -أعضاء هيئة التدريس

 طالبات 
 هـ1437

ضمن برانمج سأرقى )محلة احلجاب(/ كلية الشريعة   لقاء  هبا نكتفي   .9
 جبامعة أم القرى 

  -أعضاء هيئة التدريس
 موظفات   -طالبات

 هـ1437

جامعة  شؤون الطالب ابلتعاون مع تعظيم البلد احلرام/  لقاء  4محلة جامعيت قطعة من أرض احلرم   .10
 أم القرى 

  -أعضاء هيئة التدريس
 موظفات   -طالبات

 هـ1437

 هـ1438 طالبات  فرع العزيزية  - جامعة أم القرى دورة التحصي الفكري   .11
طالبات الدراسات   حمطات على طريق الدراسات العليا/ جامعة أم القرى  لقاء  التذكري بفضل طلب العلم   .12

العليا بكلية الشريعة/  
كلية الشريعة جبامعة أم  

 القرى 

 هـ1439

ضمن مشروع األمن الفكري حصانة ورزانة/ قسم   دورة التدريس فيها احلصانة الفكرية ودور عضو هيئة   .13
الدورات التدريبية ابملعهد العايل ابلتعاون مع وحدة  

 جامعة أم القرى التوعية الفكرية/ 

  -أعضاء هيئة التدريس
طالبات الدراسات  

 العليا 

 هـ1439
 



 

الدعوة وأصول الدين للتدريب وخدمة  وكالة كلية  دورة احلصانة الفكرية ودور عضو هيئة التدريس فيها   .14
 اجملتمع/ جامعة أم القرى 

  -أعضاء هيئة التدريس
طالبات الدراسات  

 العليا 

 هـ1439

  -أعضاء هيئة التدريس مقر املنصور.  - جامعة أم القرى حماضرة  بركات القرآن   .15
 طالبات 

 هـ1439

واحلب، وإبشراف مركز يسر  ضمن برانمج: قليب وقلبه  لقاء  حياتنا بي السالم واحلطام   .16
 امعة أم القرىجب لالستشارات األسرية

  -أعضاء هيئة التدريس
 موظفات   -طالبات

 هـ1439

ضمن فعاليات برانمج قليب وقلبه واحلب بعنوان: حواء   لقاء  - عليها السالم- السمات الشخصية ألمنا هاجر   .17
 . ، إبشراف مركز يسر وصناعة األجماد جبامعة أم القرى

  -ة التدريسأعضاء هيئ 
 موظفات   -طالبات

 هـ1439

ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بكلية الدعوة وأصول   لقاء  املناقشة أصول ومهارات    .18
 امعة أم القرى جب  الدين

طالبات الدراسات  
 العليا 

 هـ1439

جامعة  شؤون الطالب ابلتعاون مع تعظيم البلد احلرام/  لقاء  حمط الرحال   .19
 أم القرى 

  -أعضاء هيئة التدريس
 موظفات   -طالبات

 هـ1439

مشاركة   ملتقى اخلربات الناجحة األول   .20
 بورقة علمية 

  -أعضاء هيئة التدريس جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين/ 
طالبات الدراسات  
 العليا بكلية الدعوة 

 هـ1439

بكلية الدعوة وأصول الدين/ اجمللس    ضمن ملتقى هنل لقاء  معادالت النجاح    .21
 جامعة أم القرى الطالب بقسم الكتاب والسنة/ 

 هـ1439 طالبات 

حضور/   التعلم للجميع   .22
مشاركة يف  

 ورشة 

ضمن فعاليات ملتقى أعضاء هيئة التدريس/ جامعة أم  
 القرى 

 هـ1439 أعضاء هيئة التدريس 



 

مشاركة يف   املستيقظ الطي   .23
 ندوة 

 هـ1439 طالبات  جامعة أم القرى عمادة شؤون الطالب/ 

عضو   املؤمتر العلمي للحسبة    .24
اللجنة  
 اإلشرافية 

املؤمتر العلمي للحسبة )انتماء وطين.. أمن فكري(  
 املعهد العايل/ جامعة أم القرى 

  -أعضاء هيئة التدريس
الفئات   - الطالبات

 اجملتمع املستفيدة يف 

 هـ1439

 هـ1439 الطالبات  فرع العزيزية  - جامعة أم القرى حماضرة  وقاية وعالج زاد ومنهاج   .25
وحدة التوعية الفكرية ابلتعاون مع كلية الدعوة وأصول   دورة احلصانة الفكرية ودور عضو هيئة التدريس فيها   .26

 الدين/ جامعة أم القرى 
  -أعضاء هيئة التدريس

الدراسات  طالبات 
 العليا 

 هـ1440

 هـ1440 الطالبات  وحدة التدريب الطالب/ جامعة أم القرى  دورة التحصي الفكري    .27
  -أعضاء هيئة التدريس جامعة أم القرى معهد اإلبداع وريدة األعمال/  لقاء  املشاركة يف ملتقى رواد املستقبل    .28

 طالبات 
 هـ1440

 هـ1440 طالبات كلية الدعوة  جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين/  ورشة عمل  املوضوعي خطوات واثقة للتميز يف التفسري   .29
حضور/   برانمج خري أمة    .30

إشراف  
 تنفيذي 

  -أعضاء هيئة التدريس جامعة أم القرى املعهد العايل/ 
 موظفات   -طالبات

 هـ1440

  -أعضاء هيئة التدريس جامعة أم القرى مركز يسر/  لقاء  األنوثة.. أسرار وأفكار   .31
  -موظفات   -طالبات

 اجملتمع املكي

 هـ1440



 

ضمن محلة )بر الوالدين( بكلية الدعوة وأصول الدين/   برانمج  ففيهما فجاهد   .32
 جامعة أم القرى 

  -أعضاء هيئة التدريس
 - طالبات

 هـ1440

الدعوة وأصول  ضمن فعاليات يوم البحث العلمي لكلية  لقاء  البحث العلمي عقبات ومثاليات    .33
 امعة أم القرى جب  الدين

 هـ1440 طالبات كلية الدعوة 

 هـ1440 أعضاء هيئة التدريس  جامعة أم القرى جلنة متكي/  حضور مسارات ومبادرات حتاكي املستقبل    .34
األولويت البحثية للمعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر    .35

 للمسامهة يف تلبية احتياجات الوطن
ورشة  
عمل/  

حضور/  
إشراف  
 تنفيذي 

املعهد العايل ابلتعاون مع عمادة البحث العلمي/  
 جامعة أم القرى 

عدد من أعضاء هيئة  
التدريس واجلهات  
 ذات العالقة ابجملتمع 

 هـ1440

  -أعضاء هيئة التدريس جامعة أم القرى عمادة البحث العلمي/  ورقة عمل  العوائق واحللول   -متكي املرأة يف البحث العلمي الشرعي  .36
 طالبات 

 هـ1440

ضمن فعاليات اليوم العاملي للمرأة/ وكالة اجلامعة   ورقة عمل  خطى واثقة حنو عيش متوازن   .37
 لشؤون الطالبات/ جامعة أم القرى 

  -أعضاء هيئة التدريس
  -موظفات   -طالبات

 اجملتمع املكي

 هـ1440

  -أعضاء هيئة التدريس كلية الدعوة وأصول الدين/ جامعة أم القرى  ُمؤِسسة  مبادرة )متكي(؛ لتطوير أعضاء هيئة التدريس صاحبة    .38
طالبات الدراسات  

العليا بكلية الدعوة /  
 جامعة أم القرى 

 هـ1440

موظفات جامعة أم   القرى املعهد العايل/ جامعة أم  ُمؤِسسة  صاحبة مبادرة )شفيعنا ( حلفظ القرآن الكري للموظفات   .39
 القرى 

 هـ1440



 

 هـ1441 طالبات اجلامعة  وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب  دورة التحصي الفكري   .40
أطروحة جبث: رمحة هللا بعباده يف تكاليف الشرعية على ضوء سورة    .41

 214 -228البقرة دراسة تطبيقية على آيت الطالق من اآلية 
مشاركة يف  

 ندوة 
ة الدعوة وأصول الدين ممثلة يف اللجنة العلمية/  ي وكالة كل

ووكالة كلية الدعوة وأصول الدين للتدريب وخدمة  
 اجملتمع

  -أعضاء هيئة التدريس
 طالبات 

 ـه1441

طالبات كلية العلوم   كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية  لقاء  أخالقيات التدريب   .42
 االقتصادية 

 هـ1441

  -أعضاء هيئة التدريس كلية التصاميم ابلتعاون مع مركز يسر النسائي  لقاء  والء وانتماء  هوييت..   .43
 موظفات   -طالبات

 هـ1441

 ـه1441 طالبات اجلامعة  وكالة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطالب  لقاء  مفهوم احلج والعمرة  .44

 
ا: خدمة 

ا
 اجملتمع ثاني

 العام الفئة املستفيدة  اجلهة املنفذة  نوع اللقاء  اسم الدورة / الدرس  
 -هـ1436 سيدات اجملتمع  جامع الراجحي مبكة  درس أسبوعي  مقاصد سور القرآن    .1

 هـ1440
سيدات اجملتمع،   املسجد احلرام وحدة التوجيه واإلرشاد ابحلرم املكي/  درس أسبوعي  - رمحه هللا- تفسري القرآن الكري من تفسري السعدي   .2

 وضيوف الرمحن 
 هـ1436

 هـ1436 الداعيات  مركز املعايل  حماضرة  ومضات على طريق الدعوة   .3
 هـ1436 فتيات/ سيدات اجملتمع ضمن فعاليات احلفل اخلتامي ملركز املعايل  حماضرة  اهلمم ترقى بنا للقمم   .4
 هـ1436 طالبات برانمج سفرية  سفرية/ مركز إسعاد ضمن برانمج  لقاء  احلقوق االجتماعية للمرأة   .5



 

كة  ملوظفات الرائسة مبالتوجيه واإلرشاد يف الكتاب والسنة   .6
 املكرمة 

برانمج تنمية مهارات التوجيه واإلرشاد    ضمن دورة
/كلية خدمة اجملتمع   للمرشدات يف احلرمي الشريفي 

 والتعليم املستمر 

موظفات املسجد  
 احلرام 

 هـ1436

التوجيه واإلرشاد يف الكتاب والسنة ملوظفات الرائسة ابملدينة    .7
 املنورة.

برانمج تنمية مهارات التوجيه واإلرشاد    ضمن دورة
/كلية خدمة اجملتمع   للمرشدات يف احلرمي الشريفي 

 والتعليم املستمر 

موظفات املسجد  
 النبوي 

 هـ1436

الثقايف/ الندوة العاملية للشباب  ملتقى شعلة اإلبداع  لقاء  العمل التطوعي   .8
 اإلسالمي 

سيدات   - فتيات
 اجملتمع

 هـ1436

 هـ1436 فتيات دار الرعاية  مركز يسر  ورشة عمل  العقوق   .9
تدريس مادة تدبر التناسب يف القرآن الكري لطالبات دبلوم    .10

 . تدبر القرآن الكري وجملس املدارسة للفصل الدراسي األول 
 هـ1437 طالبات املعهد معهد ابجودة  تدريس 

 1437 طالبات املعهد مبعهد الدراسات القرآنية مبكة.  دورة املهارات املتقدمة يف البحث العلمي    .11
الفتيات وسيدات   اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن/ الطائف دورة والتحصي الفكري فتياتنا    .12

 اجملتمع
 هـ1437

 هـ1438 املعلمات  اإلدارة العامة للتعليم )إدارة التوجيه واإلرشاد(/ مكة  ورشة عمل  فتياتنا والتحصي الفكري.. األمهية واآللية   .13
فعاليات مهرجان )أهبجهم بعطاءك(/ دار الزهور لرعاية   حماضرة  التفاؤل واألمل   .14

 األيتام مبكة 
سيدات اجملتمع/  

 الفتيات 
 هـ1438

طالبات املدرسة   املدرسة املتوسطة السابعة والعشرون  حماضرة  فتياتنا والتحصي الفكري.. األمهية واآللية   .15
 ومنسوابهتا 

 هـ1438



 

طالبات املدرسة   والعشرون املطورةالثانوية الرابعة   حماضرة  األمن الفكري   .16
 ومنسوابهتا 

 هـ1438

 هـ1439 فريق عطاء التطوعي  مركز املهاجرات  دورة أشكال العمل التطوعي ومعوقاته   .17
 هـ1439 الفتيات  ضمن ملتقى مهاد/ مركز املهاجرات لقاء  احلصانة الفكرية   .18
 هـ1439 سيدات اجملتمع  دار هند بنت الوليد حماضرة  إشراقات يف سورة احلجرات   .19
 هـ1439 سيدات اجملتمع  مركز يسر  حماضرة  الشعبنة بي العادة والعبادة   .20
/ مركز   درس  تفسري سورة من القرآن   .21 ضمن دورة أضواء البيان لتفسري القرآن كامالا

 اللؤلؤ واملرجان 
 هـ1439 سيدات اجملتمع 

 هـ1439 سيدات اجملتمع  مركز يسر  لقاء  كنوز العشر   .22
الربانمج التثقيفي لتعظيم البلد احلرام ابلتعاون مع   دورة آيت املسجد احلرام يف القرآن   .23

 اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن  
 هـ1439 املعلمات 

 هـ1439 سيدات اجملتمع  مركز الباسقات  حماضرة  إشراقات من سورة النور   .24
 هـ1439 سيدات اجملتمع  اخلريية/ مكة املكرمة مؤسسة صاحل بن غامن السدالن  دورة احلصانة الفكرية   .25
سيدات   - الفتيات مكتب اإلشراف الرتبوي جبمعية حتفيظ القرآن ابلطائف  حماضرة  احلياء.. كله خري   .26

 اجملتمع
 هـ1439

صفحات مشرقة يف تربية األبناء؛ ضمن برانمج أسريت    .27
 السعيدة 

 هـ1439 سيدات اجملتمع  مركز إسعاد  لقاء 

طالبات املدرسة   مقررات -مدرسة الثانوية الثانية عشر  حماضرة  فتياتنا والتحصي الفكري   .28
 ومنسوابهتا 

 هـ1439



 

 هـ1439 الداعيات  مركز الباسقات  دورة فن التعامل مع ضيفات الرمحن   .29
ابلتعاون مع   / ضمن برانمج يف ظالل اهلدايت القرآنية حماضرة  وقفات مع آيت سورة النور    .30

 مجعية تبيان وجممع البلد األمي احلضاري اخلريي 
 هـ1440 سيدات اجملتمع 

ضمن برانمج غيث األرواح/ ابلتعاون مع مجعية تبيان   درس  تفسري القرآن الكري   .31
 ودار البينات 

 هـ1440 سيدات اجملتمع 

 هـ1440 سيدات اجملتمع  إسعاد مركز   /ضمن برانمج لنسعد ابلقرآن  حماضرة  هدايت وإشراقات يف آيت الطالق    .32
طالبات املدرسة   متوسطة الشفاء واثنوية أم سلمة للموهوابت  دورة التحصي الفكري   .33

 ومنسوابهتا 
 هـ1440

  -املوجهات - املعلمات مكتب التعليم غرب مكة املكرمة  لقاء  صناعة األثر    .34
 قائدات املدارس 

 هـ1440

 هـ1440 منسوابت املدرسة  الرابعة لتحفيظ القرآن الكري/ مكة املكرمة املتوسطة  حماضرة  صناعة األثر   .35
طالبات املدرسة   . مبدرسة جممع حتفيظ القرآن الثالثة لقاء  قيمة االنتماء للوطن، ضمن برانمج تعزيز السلوك اإلجياب    .36

 ومنسوابهتا 
 هـ1440

واثنوية أم سلمة  مبدرسة متوسطة الشفاء العدوية  لقاء  األمن الفكري   .37
 . للموهوابت 

طالبات املدرسة  
 ومنسوابهتا 

 هـ1440

مركز التثقيف األسري بكلية الشريعة والدراسات   لقاء  صناعة األثر   .38
 اإلسالمية/ بريدة 

 هـ1440 الفتيات 

 هـ1440 طالبات املنح  ضمن برانمج أتهيل السفريات/ مركز إسعاد  دورة اختاذ القرار وحل املشكالت   .39
ضمن برانمج يف ظالل اهلدايت القرآنية/ مجعية تبيان   حماضرة  إشراقات سورة يوسف  .40

 ابلشراكة مع جممع البلد األمي 
 هـ1440 سيدات اجملتمع 



 

 هـ1440 سيدات اجملتمع  مركز يسر النسائي  لقاء  اهلدي املنري يف التعامل مع الكبري من هدايت الوحيي   .41
 هـ1441 الفرق التطوعية  البلد احلرام تعظيم  دورة مكة كلها حرم   .42
القيادات واألمهات   إدارة النشاط إبدارة التعليم مبنطقة مكة املكرمة  دورة صناعة األثر   .43

 والطالبات 
 هـ1441

 هـ1441 التطوعية الفرق  تعظيم البلد احلرام ابلتعاون مع الراجحي اإلنسانية  مستشارة مستشارة يف جلنة التحكيم ملسابقة روح التطوع   .44
حتضري ملتقى حتنان التطوعي حتت شعار: على خطى هاجر؛    .45

 وتقدي فقرة: انبالج النور 
 هـ1441 األمهات والفتيات  مؤسسة آمنة الوقفية  ملتقى 

ضمن برانمج يف ظالل اهلدايت القرآنية/ الفرع النسائي   درس شهري  وقفات مع آيت بينات   .46
 جممع البلد األمي جلمعية تبيان ابلشراكة مع 

 هـ1441 سيدات اجملتمع 

ضمن برانمج يف ظالل اهلدايت القرآنية/ الفرع النسائي   درس شهري  نسائم النور   .47
 جلمعية تبيان ابلشراكة مع جممع البلد األمي 

 هـ1441 سيدات اجملتمع 

 هـ1441 الفتيات  شركة هاجر النسائية  دورة صناعة األثر   .48
امللتقى اإلرشادي التعليمي واملهين صناعة املستقبل   لقاء  إشراقات مهنية   .49

 بتعليم مكة 
  -املوظفات -القيادات

 سيدات اجملتمع 
 هـ1441

ضمن سلسة غيث األرواح/ الفرع النسائي جلمعية تبيان   لقاء  تفسري سورة القصص   .50
 ابلشراكة مع جممع البلد األمي 

 هـ1441 سيدات اجملتمع 

معلمات التحافيظ   البلد احلرام تعظيم  دورة مكة كلها حرم   .51
التابعة جلمعية والدة  

األمري اثمر بن  
 عبدالعزيز 

 هـ1441



 

 هـ1441 موظفات املركز  مركز املهاجرات النسائي  دورة صناعة األثر   .52
 هـ1441 سيدات اجملتمع  مركز مجان  لقاء أسبوعي  شرح تفسري السعدي   .53

 

 هذا؛ وقد حصلت بفضل من اهلل على العديد من شهادات الشكر والتقدير والدروع املختلفة, ومنها :

  
 شهادات شكر وتقدير من عميدة الدراسات اجلامعية .   •
 خطاب شكر من عميد كلية الدعوة وأصول الدين .   •
 شهادة شكر من عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية .   •
 دة كلية اآلداب والعلوم اإلدارية . شهادات شكر من عمي  •
 شهادة شكر من عميد كلية خدمة اجملتمع .   •
 شهادة شكر من رئيس قسم التدرب بكلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر    •
 شهادة شكر من وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .   •
 شهادة شكر من وكيلة كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر .   •
 شهادة شكر من وكيلة عميد القبول والتسجيل لشؤون التسجيل .  •
 شهادات شكر من وكيلة كلية اآلداب للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع.   •
 شهادة شكر من وكيلة عمادة السنة التحضريية للشئون التعليمية .   •
 يلة عمادة شؤون الطالب لألنشطة والتدريب الطاليب . شهادات شكر من وك  •



 

 شهادة شكر من وكيلة املشرف على مركز الوسائل وتقنيات التعليم .   •
 شهادات شكر من رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية .   •
 شهادات شكر من املشرفة العامة على األندية الطالبية بكلية اآلداب.  •
 ابملؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية.   شهادة شكر من رئيسة اللجنة النسائية  •
 شهادة شكر من عميد كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر.  •
 شهادة شكر من املشرفة على القسم النسوي للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات.  •
 الطاليب السادس  العلمي   شهادة العضو املُتميز يف املؤمتر  •

 

 الدروع التذكارية من عدد من اجلهات باجلامعة وخارجهاوعدد من  
 أسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد يف الدارين.

 :للتواصل
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