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 : (  كالوريوس ، الماجستير ، الدكتوراهالب )المؤهالت العلمية 

 

 
 

# 
 

 المؤهل
 

 تاريخه
 

 التقدير
 

 الجامعة / المعهد
 

 الكلية
 

 القسم العلمي
 التخصص

 دقيق عام
   هـ1414/  1/  23 بكالوريوس 1

 م 1993/  7/  13
 بن محمد ماماإل جامعة ممتاز

  سالميةاإل سعود
كلية الدعوة 

 واالعالم
العقيدة واألديان والمذاهب  دراسات اسالمية الدعوة 

 المعاصرة
    هـ1419/  5 / 23  الماجستير 2

 م 1998/  9/  15
/  التربية كلية جامعة األميرة نورة حاليا   ممتاز

 األدبية األقسام
 والمذاهب واألديان العقيدة اسالمية دراسات الدراسات اإلسالمية

 المعاصرة
       هـ1427/ 10/  24 الدكتوراه 3

 م 2006/ 11/  16
/  التربية كلية حاليا   نورة األميرة جامعة ممتاز

 األدبية األقسام
 والمذاهب واألديان العقيدة اسالمية دراسات اإلسالمية الدراسات

 المعاصرة
 
 

 الخبرات الوظيفية : 
 

لطبيعة العم الفترة الزمنية مكان العمل الدرجة الجامعية مسمى الوظيفة الوظيفة  

 

سبب ترك  سنوات الخبرة
 العمل

 
 يميةدأكا
 

 
 عضو هيئة تدريس

 
 استاذ مشارك

 يوجد ال عشرون سنة تدريس في الجامعة إلى مــن قسم كلية جامعة
 األميرة جامعة

بنت  نورة
 عبدالرحمن

 هـ 1416 اإلسالمية الدراسات اآلداب
 م1995

1437 
 م2016
 ومازال

    إلى من مكان العمل المؤسسة/الشركة  
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 أخرى 
 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المؤتمرات والندوات العلمية في المشاركة 
 
 

#  

 عنوان المؤتمر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

 الموافق 2/1432/ 8 - 6   استانبول,  تركيا ةنوالس نآالقر  في العلمي لإلعجاز العاشر  العالمي المؤتمر 1
   م 2011/  3/  13 – 11 

 حضور 

 حضور    م 2014/  8/ 4 اكسفورد,  بريطانيا القرآنية للدراسات  الرابع المؤتمر 2
  مشارك    م 2014/  10/  22-19 اورليانز نيو ,امريكا األكاديمية للتخصصات  العالمي المؤتمر 3
  مشارك    م2015/  6/ 19-16 فلورنسا,  ايطاليا  األكاديمية للتخصصات العالمي المؤتمر 4

 
 
 

 : العلميةاالهتمامات 
 
 

 العلمية االهتمامات #
 التدريس والبحث والقراءة . 1
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 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(اإلشراف على الرسائل الجامعية 
 

 

 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة

 المكان الفترة الزمنية اللجنة أو الجمعية #

 كلية التربية / األقسام األدبية  1418 -1416 رصد االختبارات  لجنة في عضو 1
  األدبية األقسام/  التربية كلية 1432 -1418 اإلسالمية الدراسات قسم في سير االختبارات لجنة في عضو 2
-1430/1431 سالميةقسم الدراسات اإل في والجودة التطوير لجنة رئيسة 3

1433/1434 

 سالميةكلية اآلداب / قسم الدراسات اإل

 سالميةاإل الدراسات قسم/  اآلداب كلية     1435/  1434 سالميةاإل الدراسات قسم في كاديمياأل اإلرشاد منسقة 4
 

 سالميةاإل الدراسات قسم/  اآلداب كلية     1436/  1435 سالميةاإل الدراسات قسمفي  المعادالت لجنةفي  عضو   5   
 اإلسالمية الدراسات قسم/  اآلداب كلية 1437/1438 بقسم الدراسات اإلسالمية عضو في لجنة الدراسات العليا 6

 

#  

 عنوان الرسالة
  الدرجة العلمية

 الجامعــة
 

 السنـــة
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستير

 الدراسات اإلسالمية اآلداب 1437/1438 جامعة األميرة نورة  *    االستشهادات النبوية باآليات القرآنية على مسائل العقيدة  1
2        
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 :  )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(   : وورش العمل المتخصصةالدورات التدريبية 

 السنة مكان االنعقاد التخصص  / ورشة العمل عنوان الدورة  #
 1424 فيصل الملك مدارس لغة انجليزية واحد مستوى االنجليزية باللغة المحادثة 1
 1428-1427 للغات الخليج معهد لغة انجليزية  مستويات 3 انجليزية لغة 2
 م2008 المستشفى السعودي األلماني EFT بتقنية المعالجة المستوى األول والثاني EFT بتقنية المعالجة 3
 1430 كلية التربية / األقسام األدبية انجليزية لغة حياتك في االنجليزية اللغة تعلمي 4
 م2009 اكاديمية الملك فيصل حاسب آلي ICDL االلي للحاسب الدولية الرخصة 5

 م1433/2011 مودة جمعية اجتماعي / اسري الزوجي الحوار 6 

 م2012 عبدالرحمن بنت نورة ميرةاأل جامعه حاسب آلي  word+ PowerPoint برنامج 7  
 م2012 عبدالرحمن بنت نورة ميرةاأل جامعه حاسب آلي  Excel برنامج 8  
 1434 العربية للغة السعودية العلمية الجمعية مهارات التدريس  التدريس واستراتيجيات مهارات 9  

 م1435/2014 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعه حاسب آلي  الذكية جهزةاأل في لكترونيةاإل التطبيقات استخدام 10  
 1435 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعه طرق تدريس  التعلم نواتج 11  
 1435 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعه جودة  الجودة ادارة نظام 12  

 1435 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعه جودة  كاديمياأل عتماداال 13  



 ؛ برجاء إكمال كافة الحقول حتى تظهر بالشكل الذى يليق بك . العلميةواجهتك  سيرتك الذاتية 
 عمادة البحث العلمي

 

 

 : مزيد من الصفوف()يمكن اضافة مهاراتال

 مهارات المتخصصة
  حسن االنصات .مهارة هارة جذب االنتباه و مهارة التواصل مع اآلخرين ، وم

 . وموجز وسلس واضح بشكل المعلومة ايصال مهارة
 ثناء العمل .ألى مهارات اخرى تم اكتسابها إ باإلضافة،  والنقاش الحوار دارةإ مهارة

 مهارات متقدمة
 مهارة التأثير االجتماعي .
 مهارات تواصل متقدمة .

 م1436/2015 للتدريب كفاءات مركز   اداره    والتنسيق والتخطيط التنظيم في دارياإل بداعاإل 14  

 م1436/2015 البحث كراسي لمجلس العامة األمانة مهارات بحثية   البحثية المشاريع في العمل فرق بناء 15  

 م1436/2015 الوظيفي االبداع مركز اداره   الشاملة والفنية االدارية المهارات 16  

 م1436/2015 للتدريب كفاءات مركز حاسب آلي   بروجكت مايكروسوفت 17  

( معتمدة من المؤسسة العامة  totتدريب مدربين )   18  
 للتدريب التقني والمهني 

 م2016/ 1437 مركز المثالي النسائي للتدريب تدريب وتطوير 

 لنحمي الجذور 19 
 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عقيدة 

 
م1437/2016  

 تنويع التدريس / التدريس المتمايز 20
 

 مهارات تربوية
 

م1438/2017 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ؛ برجاء إكمال كافة الحقول حتى تظهر بالشكل الذى يليق بك . العلميةواجهتك  سيرتك الذاتية 
 عمادة البحث العلمي

 

 
 

 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(مجال التخصص فيالمساهمات المجتمعية والثقافية والتطوعية 
 

 الفترة الزمنية طبيعة النشاط المساهمة / النشاط #

   . البشرية للتنمية االلكترونية الوطنية الجمعية عضو  1
   . الشخصية مسار وتعديل لتحليل الوطني المجلس في عضو 2
   . واألديان  للعقيدة السعودية العلمية الجمعية في عضو 3
   . باإلسالم للتعريف العالمية الهيئة في عضو 4
تحكيم بحث ) دراسة المسائل العقدية في حديث التزال جهنم يلقى  5

 فيها وهي تقول هل من مزيد (
 م 2016/ 1438 بحث لنشره في مجلة علمية تحكيم

 
 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(الجوائز التقديرية

 

 الفترة الزمنية التخصص  الدولة و الجهة المانحة مسمى الجائزة #

    اليوجد 1
 

 
 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المناصب اإلدارية
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 الفترة الزمنية الدولة الجهة المنصب اإلداري #
    اليوجد  1

 اللغات : 

 لغات أخــــــــــــرى أذكرها قراءة كتابة تحدث تجيدها اللغة التي
 اليوجد            ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 جيد جيد جيد اإلنجليزية
 

 عملت بها : الدول التي

 الدول #
 اليوجد     1

 
 األبحاث والكتب المدعومة من الجامعة : 

 
 
# 

 

 
 

 عنوان الكتاب / البحث

 

 

 )مستخلص(
كلمة على  50في حدود 

 األكثر

 
 العنوان بلغة أخرى
إن وجد ) كما هو 
موجود على صفحة 
 الكتاب او البحث(

 
الترقيم 

 يالدول
الموحد 
 للكتاب
 )ردمك(

 
 

الترقيم الدولي 
للدورية )يستخدم 

 مع االبحاث(

 
 

 عنوان الدورية
في حالة 
 األبحاث

 
 

أشخاص 
)محقق مشاركين 

، مراجع ، مترجم 
 ... الخ(

 
 
 

 الطبعة

 
 

عدد 
 الصفحات

 
 

لغة الكتاب 
 أو ابحث

 
 

تاريخ 
 النشر

           اليوجد                      1
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 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(اإلنتاج العلمي
 

 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث / الكتاب #
 جامعة/  العلوم دار كلية ( واالجتماعية النفسية واثاره مفهومه)   اهلل على التوكل 1

 مصرجمهورية   – المنيا
 العربية الدراسات مجلة

 
 م 2014/ 1435

 بالمدينة/  اإلسالمية الجامعة عقدية دراسة(  الغيب مفاتح) حديث 2
 المنورة

 المملكة العربية السعودية

 الجمعية/  العقدية الدراسات مجلة
 العقيدة لعلوم السعودية العلمية

  – والمذاهب والفرق واألديان

    م 2015/ 1436

 القاهرة جامعة – العلوم كلية عقدي منظور من التنجيم 3
 جمهورية مصر 

 واللغة االسالمية الدراسات مجلة
 العربية

 م 2015/ 1436

 اإلسالمية درمان أم جامعة  تطبيقية دراسة(  منه الموقف,  اسبابه,  مفهومه)  اإللحاد 4
 جمهورية السودان

 تحت النشر الدين أصول كلية مجلة

 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(وجهات يمكن الرجوع إليها لالستعالم أأشخاص 

 هاتف بريد اإللكتروني العنوان المكان الشخص / الجهة #
 Mohannad.ah@hotmail.com 0555424285 المجلس الصحي السعودي  الرياض مهند ماجد الحامد 1
 0591595944  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الرياض د. دالل المسلم 2

 


