
 

 

 

 

 قماشة بنت سهو بن نزال العتيبي
 عضو هيئة تدريس 

 
 المعلومات الشخصية

 سعودية الجنسية | 

 م        2/3/1967 تاريخ الميالد |

 الدراسات اإلسالمية  القسم |

 kalotipaiy@iau.edu.sa البريد الجامعي الرسمي |

 الهاتف الخاص بالمكتب |

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث

 العربية ممتازة ممتازة ممتازة

 االنجليزية جيدة جيدة جيدة

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان

هـ 1425 دكتوراه كلية اآلداب الدمامجامعة   

هـ 1417 ماجستير كلية التربية جامعة األميرة نورة  

 هـ1409 بكالوريوس كلية التربية بالقصيم جامعة القصيم

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة سورة النساء " دراسة وتحقيق" للخازن لباب التأويل في معاني التنزيل " 

 الماجتسير " .   الفتنة في القرآن الكريم " دراسة موضوعية

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ

 هـ 9/8/1437
قسم الدراسات اإلسالمية 

 كلية اآلداب بالدمام –
 أستاذ مشارك



 

 

 هـ 13/8/1425
اإلسالمية قسم الدراسات 

 كلية اآلداب بالدمام –
 أستاذ مساعد

 هـ 25/11/1416
قسم الدراسات اإلسالمية 

 كلية اآلداب بالدمام –
 محاضر

 معيد كلية التربية بالقصيم هـ 10/3/1410

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
 ملدة عامين رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية  

رئيسة اللجنة العلمية لتخصص التفسير وعلومه في قسم   

 الدراسات اإلسالمية .

 رئيسة لجان االمتحانات بقسم الدراسات اإلسالمية .  

منسقة البحث العلمي في قسم الدراسات اإلسالمية      

رئيسة دراسة مقترح تحويل قسم الدراسات اإلسالمية إلى قسم   

 الشريعة والدراسات اإلسالمية . 

 رئيسة لجنة التحقيق والتأديب بقسم الدراسات اإلسالمية .   

 مرشدة طالبية بقسم الدراسات اإلسالمية .  

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة
 األحدث()بالتسلسل الزمني بدءا من 

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

جامعة األزهر / كلية 

أصول الدين 

 –والدعوة باملنوفية 

 هـ  1434م /  2013

منهج اإلمام أبي العباس أحمد بن معد األندلس ي 

األقليش ي في تفسيره املسمى : تفسير العلوم واملعاني 

 املستودعة في السبع املثاني .

 1 قماشة سهو نزال العتيبي

 –جامعة املنوفية 

 2012 -كلية اآلداب 

 م

 2 قماشة سهو نزال العتيبي التفسير التحليلي بين ابن عطية وتلميذه األقليش ي .

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 



 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول

 هـ 1437

مجلة جامعة طيبة لآلداب 

والعلوم اإلنسانية ، جامعة 

 طيبة

اآليات املصّدرة بقوله تعالى : ) 

ومن آياته ( في القرآن الكريم 

 دراسة موضوعية

 قماشه سهو نزال العتيبي

1 

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر

العالمي الثاني ملكافحة املؤتمر 

اإلرهاب " مراجعات فكرية 

 -هـ  1435وحلول عملية " / 

 م 2014

حرمة استباحة الدماء " وقفات 

 مع آيات "
 قماشه سهو نزال العتيبي

1 

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
    

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

   

   
 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة

 هـ4/7/1436-3  -جامعة الدمام  حضور .
املؤتمر الوطني األول للسنة التحضيرية 

.في الجامعات السعودية    
1 

.مؤتمر " االبتكار في التعليم العالي "  هـ 6/1435/ 15 -الرياض  حضور   2 

 مشاركة ببحث .
الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، 

 هـ ، 1435

املؤتمر العالمي الثاني ملكافحة اإلرهاب " 

. مراجعات فكرية وحلول عملية "  
3 

السالم " .مؤتمر " اإلسالم و  هـ 1433/  5/  24جامعة الدمام ،  رئيسة جلسة .  4 

ورشة عمل : البيئة االفتراضية )  هـ 5/1434/  22جامعة الدمام ،  حضور . 5 



 

 

االليومنيت (  . –التجريتي   

 هـ 1434/  4/  20جامعة الدمام ،  حضور .
امللتقى الثاني للدراسات العليا والبحث 

 العلمي
6 

 هـ 1434/  3/  22جامعة الدمام ،  حضور 
ورشة عمل : األدلة واملؤشرات 

 واملقارنات املرجعية .
7 

 ه 1433/  10/ 17جامعة الدمام ،  حضور 
ورشة عمل : التدريس من خالل فرق 

 التعلم واستراتيجية حل املشكالت .
8 

 هـ 1431/  12/  23جامعة الدمام ،  حضور 
دورة : السبورة الذكية من نوع 

promethean  . 
9 

 حضور 
/   24اإلدارة العامة للبرامج العليا ، 

 هـ 1431/  11

حلقة تطبيقية : تنمية مهارات العرض 

.واإللقاء   
10 

صيف البرنامج .دورة : تو  هـ . 1431/  6/ 11جامعة الدمام ،  حضور   11 

 حضور 
/  3/  10كلية اآلداب للبنات ، 

 هـ . 1431
.ورشة عمل : التقويم الذاتي األولي   12 

 حضور 
 2/1431/ 11كلية اآلداب للبنات ، 

 هـ .
الجودة .ورشة عمل :   13 

 حضور 
/  2/  10كلية اآلداب للبنات ، 

 هـ . 1431
.أسس التقويم واالعتماد األكاديمي   14 

 حضور 
/  1/  24كلية اآلداب للبنات ، 

 هـ . 1430

دورة : إدارة املوارد البشرية من منظور 

.استراتيجي   
15 

 حضور 
/  5/  16جامعة امللك فيصل ، 

 هـ . 1429
.دورة : مهارات االتصال في الحوار   16 

 حضور 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ، 

 هـ . 1428/  10/  19

دورة : استخدام التقنية في تدريس 

 املواد الشرعية والعربية
17 

 حضور 

املؤتمر الوطني الثاني للجودة 

 1428/  5/  4باملنطقة الشرقية ، 

 هـ .

.ورشة عمل : تطبيقات الجودة   18 

 حضور 
 3/1427/ 13معهد اإلدارة العامة ، 

 هـ .

تحليل املشكالت التربوية واتخاذ 

.القرارات   
19 

 حضور 
 1427/  3/  3معاهد إن تي إس ، 

 هـ
.دورة : البحث عن املعلومة باالنترنت   20 



 

 

 حضور 
/  2/  7جامعة امللك فيصل ، 

 هـ . 1427

إدارة أقسام الطالبات بالجامعات . 

والطموحات " التحديات  

" 

21 

 حضور 
 3/  2معهد اإلدارة العامة بالدمام ، 

 .هـ  1426/ 

حلقة تطبيقية : تنمية مهارات العرض 

.واإللقاء   
22 

 حضور 
/  1/  3كلية اآلداب للبنات   ، 

 هـ 1426

الدورة التدريبية الرابعة في التوجيه 

 واإلرشاد الطالبي .
23 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 .  عضو اللجنة العلمية لقسم الدراسات اإلسالمية 

 . عضو  لجنة التأديب على مستوى القسم ملدة أربع سنوات 

 .  عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي بقسم الدراسات اإلسالمية 

 . عضو في مجلس كلية اآلداب 

 . عضو في لجنة املقابلة الشخصية للطالبات املرشحات لإلعادة 

  أمينة سر املجلس 

  . عضو لجنة املقابلة الشخصية للمتقدمات لبرنامج الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلسالمية 

 . عضو مجلس قسم الدراسات اإلسالمية 

  . عضو في برامج  التوعية اإلسالمية في كلية اآلداب ملدة عامين 

  . عضو في مجلس اإلرشاد الطالبي بكلية اآلداب 

 قرآن الكريم في كلية اآلداب . عضو في لجنة التحكيم ملسابقة ال 

  هـ . 1436 – 1435عضو في لجنة التحكيم للمؤتمر الطالبي للعام 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة

 1 النظام االجتماعي في اإلسالم . islm 01401 محاضرات

 2 ( .1علوم قرآن ) islm 01202 محاضرات

 3 ( .2علوم قرآن ) islm 01203 محاضرات

 4 ( .1التفسير التحليلي ) ) خطة قديمة ( 8001203 محاضرات

 5 ( .2التفسير التحليلي ) ) خطة قديمة ( 8001216 محاضرات

 6 ( .3التفسير التحليلي ) ) خطة قديمة ( 8001305 محاضرات



 

 

 7 ( .4التفسير التحليلي ) ) خطة قديمة ( 8001316 محاضرات

 8 ( .2مناهج املفسرين ) ) خطة قديمة ( 8001422 محاضرات

 9 مناج املفسرين Islm 207n محاضرات

 10 مشروع بحث تخرج  . islm 416 محاضرات

 11 الثقافة اإلسالمية . islm 151 محاضرات

 12 اخالق إسالمية  . ) خطة قديمة ( 8001326 محاضرات

 13 أصول البحث العلمي . islm 408n محاضرات

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

    
    

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة

 1 علوم قران Slamqr518-1 محاضرات

 2 2علوم قرآن  Slamqr500-3 محاضرات

 3 التفسير املوضوعي Islm631-1 محاضرات

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

    
    

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

     

     

 
 

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ



 

 

قسم الدراسات  هـ 1438

 اإلسالمية 

اختالف السلف في التفسير 

دراسة نظرية وتطبيقية على 

(  1سورة آل عمران من آية ) 

 ( 76إلى اآلية ) 

 1 ) عفراء العوهلي (ماجستير 

قسم الدراسات  هـ 1438

 اإلسالمية

ترجيحات ابن عطية في تفسيره 

 ودراسة تطبيقية على 
ً
عرضا

سورة األعراف من أولها إلى آخر 

 (" 138آية )

 

 2 ) نوال دايل الدوسري (ماجستير 

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

قسم الدراسات  

 اإلسالمية

اختالف السلف في التفسير دراسة نظرية 

( و حتى 51تطبيقية على النساء من اآلية )

 ( 102اآلية )

ماجستير ) عائشة الناشري 

 قيد الدراسة والبحث (  –

1 

 
 المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
عضو في الجمعية العلمية السعودية  

 للقرآن الكريم وعلومه ) تبيان ( .

   

     

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

     

     

 



 

 

 العمل التطوعي
 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
.عضو في التوعية اإلسالمية     1 هـ 1427 هـ 1429 

عضو في لجنة التحكيم في مسابقة القرآن  

. الكريم ملدة أربع سنوات   

 2 هـ1425 هـ 1428

.املشاركة في أنشطة الطالبية لكلية اآلداب    3 هـ 1432  

 4 هـ 1424 هـ1425  الفكري.محاضرة للطالبات عن الوعي واألمن  

.كلمة املتفوقات في حفل التربية والتعليم    5 هـ1427  

 

 
 

 

 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 

 1 

 2 

 
 

 آخر تحديث

……../11/2017 


