
 

 

 

 

 فاطمة بنت محمد بن إبراهيم الكلثم 
 عضو هيئة تدريس بقسم الدراسات اإلسالمية 

 

 

 املعلومات الشخصية 

 سعودية الجنسية | 

 هـ    1390/ 1/7 تاريخ امليالد |

 الدراسات اإلسالمية   القسم |

 fmalkhaltham@iau.edu.sa  البريد الجامعي الرسمي |

 0133338014 الهاتف الخاص باملكتب |

 

اللغوية    املهارات 

 اللغة قراءة كتابة تحدث

 العربية  ممتازة  ممتازة ممتازة

 االنجليزية  جيدة جيدة جيدة

 أخرى  - - -
 

)بدءا من األحدث(  العلمية والشهادات   املؤهالت 

 التاريخ األكاديمية الشهادة  مكان الصدور  العنوان

ه 22/4/1437 أستاذ مشارك  جامعة الدمام  الدمام   

هـ 26/4/1427 دكتوراه وكالة كليات البنات  الدمام   

هـ 8/3/1421 ماجستير  جامعة اإلمام  الرياض  

ه 15/1/1413 بكالوريوس  جامعة اإلمام  الرياض  
 

ر والزمالة   عنوان بحث كل من الدكتوراة   واملاجستي

)خالصة الفتاوى في تسهيل أسرار الحاوي البن امللقن الشافعي ( دراسة وتحقيق من أول الكتاب إلى نهاية 

 فصل صفة الصالة  . 

 الدكتوراة 

 املاجتسير  أحكام اإلحصار والفوات في مناسك الحج والعمرة . 

 الزمالة  



 

 

 

 

)بدءا من األحدث(   السجل املنهي 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل  التاريخ

  أستاذ مشارك قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة الدمام  ه 22/4/1437

 أستاذ مساعد  قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة الدمام  هـ 15/4/1428

 محاضر الدمام قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة   هـ 27/3/1423

 هـ 30/8/1413

 

 

 ه 25/8/1414

 قسم الشريعة بكلية الشريعة بجامعة اإلمام

 محمد بن سعود بالرياض 

 

 قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بجامعة الدمام 

 معيد 

 

 

 معيد 

 

دءا من األحدث(  )ب  املناصب اإلدارية 

 املنصب اإلداري  املكتب  التاريخ

ه ١٤٤١/ ٢٨/١٠  رئيسة قسم علم االجتماع اخلدمة االجتماعية  اآلدابكلية  

ه ٨/١٠/١٤٤١  
وكالة الجامعة 

للشئون 

 األكاديمية 

 أمينة اللجنة الدائمة لضبط السلوك الطالب 

حىت اترخيه   - ه1438  
وكالة الجامعة 

للشئون 

 األكاديمية 

 عضو يف جلنة ضبط السلوك على مستوى اجلامعة  

ه 1437/  3/  23  
جامعة اإلمام 

عبدالرحمن ن 

 فيصل

 عضو وحدة التوعية الفكرية ابجلامعة 

26  /11  /1437 -
  ه1438

 عضو يف جلنة ضبط السلوك لكلية اآلداب كلية اآلداب

هـ 1441-هـ1440  الدراسات اإلسالمية  بقسممقررة اللجنة الطالبية  كلية اآلداب     
ه 15/3/1437  

 
 رئيسة جلنة البحث العلمي وخدمة اجملتمع بقسم الدراسات اإلسالمية .   كلية اآلداب

- الفصل الدراسي الثاين
هـ 1434  

 مسئولة التدريب امليداين بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب

 



 

 

 

 

 

 

 

 العلمية اإلنجازات  

 األبحاث العلمية املنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  جهة النشر وتاريخ النشر

مجلة الجامعة اإلسالمية   م 2020

 للعلوم الشرعية

 ضوابط الشهادة على املنتقبة 

 -دراسة فقهية تطبيقية    -
١ 

اإلسالمية  مجلة الجامعة   م   2015

 بالجامعة اإلسالمية 

والية الزوج في تأديب الزوجة  

بالضرب ، حدودها وأحكامها  

 في الشريعة اإلسالمية 

٢ 

جامعة املنوفية ،    -مجلة بحوث كلية اآلداب  

 م .  2014

كيفية العدل في العطاء بين 

البنين والبنات في الشريعة 

 اإلسالمية 

 ٣ فاطمة بنت محمد الكلثم 

 البحوث الفقهية والقانونية بكليةمجلة  

الشريعة والقانون بدمنهور بجامعة األزهر ، 

 م.   2013

تنبيه البرية إلى حكم املفاضلة 

 بين الولد في العطية .
 ٤ فاطمة بنت محمد الكلثم 

 مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا

 م.  2012جامعة األزهر ،    –دقهلية    –األشراف  

نصيحة العامة أحكامها  

ضوابطها في الشريعة  و 

 اإلسالمية . 

 ٥ فاطمة بنت محمد الكلثم 

 

 األبحاث العلمية املقبولة للنشر 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  املجلة  تاريخ القبول 

- 

 قيد النشر 

حق املرأة في الزواج بين القرآن الكريم 

الزواج بغير  "وميثاق األمم املتحدة

 
 
 املسلم نموذجا

 الكلثم فاطمة بنت محمد  

١ 

 قيد النشر  -
عضوية املرأة في مجلس الشورى في 

 اململكة العربية السعودية  
 ٢ فاطمة بنت محمد الكلثم 



 

 

- 

نشر جزء منها في جريدة 

عكاظ كمقال علمي 

ه 1429   

 دراسة عن االختالط مفهومه وأحكامه 

 
 ٣ فاطمة بنت محمد الكلثم 

- 

طالبات   لتدريب تم اعتماده  

بقسم مقرر التدريب امليداني  

الدراسات اإلسالمية   

 هـ ،    16/3/1434

إعداد وتأليف دليل التدريب امليداني  

 ملادة التدريب امليداني
 ٤ فاطمة بنت محمد الكلثم 

 

 املساهمات في املؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان املؤتمر  املكان والتاريخ مجال املساهمة 

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن   

فيصل " عمادة تطوير التعليم 

 الجامعي" 

20ملتقى ومعرض التعليم والتعلم الجامعي    

م ٢٠٢٠/ ٢٠/٢-١٨  

1 

 
كلية الدراسات العربية  

-واإلسالمية    

املشاركة في ندوة حماية الوطن في السنة 

 النبوية " مقصد شرعي وضرورة مجتمعية " 

م ٢٠١٩/مارس  ١٤-١٢  

2 

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن   

 فيصل " قسم التاريخ"

 ندوة اليوم العاملي للملكية الفكرية 

ه ٢٥/٨/١٤٤٠  

3 

 املشاركة في ملتقى / حصانة كلية األمير نايف لألمن الوطني 

 هـ   1437/    8/  3

 هـ  1437/    8/    5

4 

جامعة اإلمام    -كلية اآلداب   

 عبدالرحمن بن فيصل 

 1438/    8/    1املشاركة في ملتقى الجودة األول   

 هـ

5 

جامعة اإلمام    -كلية اآلداب   

 عبدالرحمن بن فيصل 

املشاركة في ملتقى / تعزيز انتشار اللغة  

 هـ  1438/    3/    21العربية

6 

جامعة اإلمام    -كلية اآلداب   

 عبدالرحمن بن فيصل 

امللتقى السادس للدراسات العليا والبحث 

 العلمي ) البحث العلمي واالبتكار (

7 

الوسطية اإلسالمية ودورها في 

 تحقيق األمن للبشرية . 

-قسم الدراسات اإلسالمية  

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

 فيصل

املشاركة في ملتقى الوسطية وتحقيق األمن  

 ه .1438بورقة عمل " 

8 

كلية الشريعة والدراسات    9 مؤتمر النص الشرعي : القضايا واملنهج



 

 

 اإلسالمية ، جامعة القصيم 

كلية الشريعة والدراسات  

 اإلسالمية ، جامعة قطر

 10 مؤتمر اإلرهاب وسبل معالجته

ورقة عمل عن تحقيق العدل  

 للمرأة في اإلسالم .

األكاديمية األوروبية للدراسات 

العلمية  القرآنية والجمعية  

 السعودية للقرآن وعلومه

 املؤتمر العاملي الثالث للدراسات القرآنية

 

11 

مركز امللك عبدالعزيز للحوار  

 الوطني .

ورشة عمل التطرف وآثاره على الوحدة 

 الوطنية .

12 

 
 كلية اآلداب  –جامعة الدمام  

املجتمع وقضايا األمن الفكري قسم علم 

 ه 25/6/1438االجتماع  

13 

 
 كلية اآلداب  –جامعة الدمام  

امللتقى الخامس للدراسات العليا و البحث 

 العلمي

14 

 15 أثر العربية في فهم النصوص الشرعية كلية اآلداب  –جامعة الدمام   

املشاركة ببحث " االختالف 

الفقهي املبني على املصطلح 

 اللغوي "

 16 اللغةندوة النصوص الدينية وفهمها من حيث   جامعة ساندييغو 

جامعة اإلمام ومركز امللك  

 عبدهللا للحوار

املؤتمر العاملي عن الحوار وأثره في الدفاع عن 

 النبي  

17 

 18 مؤتمر الفتوى واستشراف املستقبل  جامعة القصيم  

 19 مؤتمر العدل واإلحسان  جامعة كوانتلن  

 20 النصيحة املنطلقات واألبعاد جامعة اإلمام  

الدراسات اإلسالمية بكلية  قسم   

 ه( 25/5/1433-24اآلداب )

 21 مؤتمر اإلسالم والسالم

عمادة البحث العلمي لكليات  

-20/4البنات باملنطقة الشرقية )

 ه( 1429/ 2/5

 22 اللقاء العلمي األول / نتاج الرواد العلمي 

عمادة البحث العلمي لكليات  

-20/4)البنات باملنطقة الشرقية  

 ه( 1430/ 2/5

 23 اللقاء العلمي الثاني / نتاج الرواد العلمي 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الدورات  وورش العمل 

 

 # الدورات املكان   التاريخ

ه ٦/١٤٤١/  ١٢-  ١٠  

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  

فيصل " عمادة تطوير التعليم 

 الجامعي" 

 1 "التعلم النشط في التعليم العالي" 

ه ٢٥/١٢/١٤٤٠  

اإلمام عبد الرحمن بن  جامعة  

فيصل " وكالة الجامعة لالبتكار 

 وريادة األعمال "

 2 "سيادة األفكار " 

ه ٢١/٦/١٤٤٠  

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  

فيصل " عمادة تطوير التعليم 

 الجامعي" 

اقع التواصل االجتماعي في   استخدام مو

 التعليم
3 

ه 3/1438/  7و    6يومان    

 –ر  مركز امللك  عبدالعزيز للحوا

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

 فيصل

 4 ورشة عمل/ قيادة الحوار املجتمعي 

ه 24/5/1438  

 –مركز امللك  عبدالعزيز للحوار  

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

 فيصل

ورشة عمل / مهارات تقديم حقيبة الحوار  

 املجتمعي 
5 

ه 21/7/1438  
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

 فيصل

الذاتي للباحث العربي وأفضل طرق التسويق  

 املمارسات للكتابة العلمية للنشر العلمي 
6 

ه 22/7/1438  
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

ثومسون رويترز    –فيصل    
 7 دعم وتطوير نشر األبحاث  باللغة العربية

ه 21/7/1438  8 دورة كاريزما عضو هيئة التدريس  عمادة تطوير التعليم الجامعي  

هـ   1438/    5/    27  
مركز التعليم الذكي للتدريب 

 واإلشراف التربوي 
 9 دورة : الترقيات العلمية

هـ   1438/    5/    24  
كلية اآلداب / جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

ورشة عمل : الدراسات املستقبلية وأساليب 

 البحث الحديث 
10 

هـ   1438/    3/  28  
كلية اآلداب / جامعة اإلمام  

ل عبدالرحمن بن فيص  
 11 ورشة عمل : بنك املسؤولية املجتمعية



 

 

ه 1438  
كلية اآلداب / جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
 12 ورشة عمل : قوقل سكولر 

ه 29/6/1438  عمادة تطوير التعليم الجامعي  
استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية  

 بناء جدول املواصفات
13 

هـ  1438/  2/  29  
للتعليم الجامعي عمادة التطوير  

جامعة الدمام   /  
 14 ورشة عمل : مهارات التفكير الناقد 

هـ  1438/    2/    1  كلية اآلداب / جامعة الدمام  
ورشة عمل  : استخدام التخزين السحابي في 

 التعليم
15 

هـ   1437/    7/    17  
جامعة اإلمام محمد بن سعود  

 اإلسالمية 

مهارات بحوث الترقية وآليات النشر   دورة : 

 العلمي
16 

هـ  21/6/1437  كلية اآلداب / جامعة الدمام  
ورشة عمل : التنمية املستدامة في البحث 

 العلمي للدكتورة بدرية محمد الحبيب 
17 

هـ 18/6/1437  كلية اآلداب / جامعة الدمام  
ورشة عمل : كيف تحول رسالتك إلى كتاب لـ 

العفالق   د. الجازي ابراهيم  
18 

هـ 30/4/1437  كلية اآلداب / جامعة الدمام  
ورشة عمل : مجاالت التوظيف للدكتور /  

 هدى الدليجان . 
19 

هـ  10/4/1437  كلية اآلداب / جامعة الدمام  
بنك املسؤولية املجتمعية    ورشة عمل :

 للدكتورة / إيمان بنت محمد صالح 
20 

هـ  1437/ 5/3  كلية اآلداب / جامعة الدمام  
ورشة عمل : بنك املسؤولية املجتمعية لـ د. 

 بدرية الحبيب
21 

هـ   1437/  6/    21  جامعة الدمام  

ورشة عمل : كيفية االستفادة من املصادر 

ام  اإللكترونية على موقع جامعة الدم

 summonباستخدام محرك البحث املوحد "  

“   .  

22 

هـ   1437/    6/    26  جامعة الدمام  

كيفية االستفادة من املصادر  ورشة عمل :

اإللكترونية على موقع جامعة الدمام  

 opacباستخدام : الفهرس االلكتروني للمكتبة  

. 

23 

ه 2/3/1437من    

ه 10/3/1437إلى    

ساعة تدريبية  28بواقع    

معهد جمعية العطاء للتدريب 

تحت إشراف املؤسسة العامة  

 للتدريب التقني واملنهي 

 24 دورة تدريب املدربين 



 

 

هـ  5/10/1437  

هـ  5/11/1437  
 25 دورة اللغة اإلنجليزية من كابالن .  معهد كابالن 

هـ 1437/ 7/4  

هـ  1437/ 5/7  
 جامعة الدمام 

دورة اللغة االنجليزية من معهد بيكر للغة 

 اإلنجليزية  . 
26 

هـ   1436/  11/    5 استراتيجيات تنمية التفكير.   ورشة عمل : جامعة الدمام    27 

هـ   1436/    11/  4  28 ورشة عمل : التدريس بالتمايز .  جامعة الدمام  

هـ   11/1436/  3  29 ورشة عمل : الفصول املقلوبة .  جامعة الدمام  

هـ   1436/    11/    2  30 ورشة عمل : دورة التعلم الرباعية .  جامعة الدمام  

م 4/10/1015من    

م 13/10/2015إلى    

ساعة تدريبية  45بواقع    

صندوق األمير سلطان بن 

 عبدالعزيز لتنمية املرأة 
 31 تأهيل وتطوير مهارات املدربات

م 4/10/2015من  

م 8/10/2015إلى    

قسم   –أرامكو السعودية

 التدريب في وحدة تطوير املهارات 
 32 دورة تطوير مهارات املدربين

ه 18/6/1436  

 ملدة يوم واحد 
كلية اآلداب  –جامعة الدمام    33 تقييم نواتج التعلم  

ه 5/11/1436  
عمادة تطوير   –جامعة الدمام  

 التعليم الجامعي
 34 استراتيجيات تنمية التفكير 

ه 4/11/1436  

 ملدة يوم واحد 

عمادة تطوير   –جامعة الدمام  

 التعليم الجامعي
 35 التدريس بالتمايز 

ه 3/11/1436  

 ملدة يوم واحد 

عمادة تطوير   –جامعة الدمام  

 التعليم الجامعي
 36 الفصول املقلوبة

ه 2/11/1436  

 ملدة يوم واحد 

عمادة تطوير   –جامعة الدمام  

 التعليم الجامعي
 37 دورة التعلم الرباعية

ه 1436/  2/ 30من    

ه 1436/  2/3إلى    

 ملدة ثالثة أيام 

 معهد اإلدارة 

 
 38 التخطيط االستراتيجي 

ه 1/1436/ 26من    

ه 27/1/1436إلى    

عمادة التطوير   -جامعة الدمام  

 اإلداري 
 39 التدريس لإلبداع واالبتكار 

هـ 4/1435/ 17من    

ه 19/4/1435إلى    

 ملدة ثالثة أيام 

 معهد اإلدارة 

 
 40 إدارة النزاع في بيئة العمل . 



 

 

ه 1435/ 12/ 19من    

ه 1435/  20/12إلى    

 ملدة يومين

 جامعة الدمام 

 

استراتيجيات التعليم املتقدمة في التعليم  

 العالي . 
41 

ه 3/1433/ 19من    

ه 1433/ 23/3إلى  
كلية اآلداب  -جامعة الدمام    42 التعليم اإللكتروني ونظام البالك بورد .  

ه 1432/ 10/ 15من    

ه 16/10/1432إلى  

مكتب التطوير والجودة 

واالعتماد األكاديمي بكلية اآلداب 

 بالدمام

 43 التعليم املتميز من التدريس إلى التعلم  . 

ه إلى  1/1432/ 28من  

ه 1432/ 1/2  
 44 إدارة التغيير . معهد اإلدارة بالرياض 

ه 1432/ 9/4  

 ملدة يوم واحد 

وحدة الجودة والتخطيط بكلية 

 اآلداب 
 45 استخدام قواعد البيانات

ه 3/1432/ 10من    

ه  9/5/1432إلى    

أسابيع  8ملدة    

إدارة التطوير اإلداري بجامعة  

 الدمام ) كلية اآلداب( 
 46 برنامج تطبيقات الحاسب اآللي 

ه ملدة يوم  23/12/1431

 واحد

وحدة الجودة والتخطيط بكلية 

 اآلداب بالدمام

دورة في السبورة الذكية من نوع 

promethean 
47 

ه 1431/ 11/ 24من    

ه 26/11/1431إلى  
 48 تنمية مهارات العرض واإللقاء معهد اإلدارة بالرياض 

ه 1/1430/  24  

 ملدة يوم واحد 

املستقبل الخليجي  للتدريب 

 واالستشارات اإلدارية 
 49 إدارة املوارد البشرية من منظور استراتيجي

ه 13/6/1430  

 ملدة يوم واحد 

مكتب التخطيط والتطوير بكلية  

 اآلداب بالدمام
 ملعايير الجودة

 
 50 ملف املادة وفقا

م 11/1/2009  

 ملدة يوم واحد 
 51 تحليل املشكالت واتخاذ القرارات أكاديمية التعلم

ه 16/5/1429  

 ملدة يوم واحد 

مكتب التخطيط والتطوير بكلية  

 اآلداب بالدمام
 52 مهارات االتصال في الحوار

ه 25/11/1428  

 ملدة يوم واحد 

مكتب التخطيط والتطوير بكلية  

 اآلداب 
 53 السبورة الذكية

ه 19/10/1428  

 ملدة يوم واحد 

عمادة التطوير األكاديمي 

بجامعة امللك فهد للبترول 

استخدام التقنية في تدريس املواد الشرعية 

 والعربية 
54 



 

 

 واملعادن

ه 1428/ 12/ 29من    

ه 30/12/1428إلى    

شركة الشرق األوسط للتنمية  

 اإلدارية 

فرق التحسين املستمر في نظم الجودة 

 الشاملة
55 

ه 11/11/1428  

 ملدة يوم واحد 

الشركة العاملية للتعليم 

 والتدريب
 56 نشر ثقافة الجودة

ه 3/1/1428من    

ه 5/1/1428إلى    
 57 تحليل املشكالت وصنع القرارات معهد اإلدارة بالرياض 

ه 2/2/1428من    

ه 3/2/1428إلى    

مكتب التخطيط والتطوير بكلية  

 اآلداب بالدمام
 58 إدارة فن الحوار

ه   3/3/1427من    

ه 5/3/1427إلى    
 59 البحث عن املعلومة باإلنترنت  معهد إن تي إس إنترناشونال 

ه   3/1/1426من    

ه 5/1/1426إلى    

إدارة التوجيه واإلرشاد بكلية  

 اآلداب 

الدورة التدريبية الرابعة في التوجيه واإلرشاد 

 الطالبي
60 

ه 6/1423/ 29من    

ه 2/7/1423إلى    

واإلرشاد بكلية  إدارة التوجيه  

 اآلداب 
 61 اإلرشاد والتوجيه الطالبي

ه 3/1423/ 15من    

ه 1423/  19/3إلى    
 62 إعداد املعلم الجامعي كلية التربية بالجبيل 

ه 2/11/1422من    

ه 14/11/1422إلى    
 مكتب التوجيه واإلرشاد الطالبي

الدورة التدريبية حول التوجيه واإلرشاد  

 الطالبي
63 

 

 

 التدريس أنشطة  

 الجامعية 

 

 # املقرر  رقم املقرر  مجال املساهمة 

( 1أصول فقه ) ) خطة قديمة (  8001301 محاضرات   1 

( 2أصول الفقه ) ) خطة قديمة (   8001314 محاضرات   2 

( 3أصول فقه ) ) خطة قديمة (   8001401 محاضرات   3 

( 4أصول فقه ) ) خطة قديمة (  8001412 محاضرات   4 

( 1فقه ) ) خطة قديمة (  8001111 محاضرات   5 

 6 ( 2فقه ) ) خطة قديمة (  8001126 محاضرات 

 7 ( 3فقه ) ) خطة قديمة (  8001213 محاضرات 



 

 

 8 ( 4فقه ) ) خطة قديمة (  8001226 محاضرات 

 9 ( 5فقه ) ) خطة قديمة (  8001309 محاضرات 

 10 ( 6فقه) ) خطة قديمة (  8001322 محاضرات 

السيرة فقه   102 محاضرات   11 

 12 الثقافة اإلسالمية  151 محاضرات 

 13 تالوة وتجويد  122 محاضرات 

( 1فقه مواريث ) 313 محاضرات    14 

( 2فقه مواريث ) 314 محاضرات    15 

 16 تدريب ميداني  417 محاضرات 

 17 مشروع بحث التخرج  416 محاضرات  

 18 التالوة والتجويد 202 محاضرات  

 19 النظام االجتماعي في اإلسالم  272 محاضرات 

 20 النظام السياس ي في اإلسالم  274 محاضرات 

 21 النظام االجتماعي والخلقي في اإلسالم ) خطة قديمة (  8001113 محاضرات 

 22 املكتبة اإلسالمية  ) خطة قديمة (8001128 محاضرات 

 23 األخالق اإلسالمية  ) خطة قديمة (  8001326 محاضرات 

 24 النظام املالي واالقتصادي في اإلسالم 8001313 انتداب لجامعة امللك فيصل 

 25 العقيدة واألخالق 152 انتداب لجامعة امللك فيصل 

 26 الثقافة اإلسالمية  151 انتداب لجامعة امللك فيصل 

 27 تاريخ التشريع اإلسالمي . ) خطة قديمة (  8001201 محاضرات 

 

 الدراسات العليا

 

 # املقرر  رقم املقرر  مجال املساهمة 

 1 قضايا فقهية معاصرة في العبادات Islm 551-1 محاضرات 

 2 القواعد األصولية  Islm 558-1 محاضرات 

 3 مناهج الفقهاء في االستنباط Islm 557-1 محاضرات 

 4 أصول الفقه Islm 554-1 محاضرات 
 

 اإلشراف على رسائل املاجستير والدكتوراة 
 

 # الشهادة العلمية  العنوان الجهة  التاريخ

قسم الدراسات  هـ  1439  -هـ    1438 تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع  ماجستير ) حصة  1 



 

 

 العبدالعظيم (  على القواعد الفقهية عند الحنابلة .  اإلسالمية 

الفصل الدراس ي 

األول من العام  

-1436الدراس ي  

 ه 1437

قسم الدراسات 

 اإلسالمية 

عنوان الرسالة:"املسائل الفقهية في  

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين 

السبكي في العبادات واملعامالت وأحكام 

 الطبقة الثانية جمعا ودراسة "  –األسرة  

ماجستير ) هناء أحمد 

 الدوسري  ( 

2 

 

 مناقشة الرسائل العلمية  

 # الشهادة العلمية  العنوان الجهة  التاريخ

ه ٦/٨/١٤٤٠  

جامعة اإلمام  

عبدالرحمن بن 

 فيصل

مقاصد السياسة الشرعية للمملكة 

 العربية السعودية في العبادات  

 

   (  أمينة التميميالدكتوراه )  

1 

هـ١٣/٤/١٤٤٠  
جامعة امللك فيصل 

 باألحساء 

املالكية  املسائل املبنية على العرف عند  

 في فقه األسرة 
سارة العريفان(  املاجستير)  

 

 هـ  1439/    3/    5

جامعة اإلمام  

عبدالرحمن بن 

 فيصل 

احتماالت ابن قدامة الفقهية من خالل    

كتابه املغني من أول كتاب النكاح إلى 

 ودراسة " 
 
 كتاب الخلع _ جمعا

 املاجستير 

 ) نوال الدرزي (  

2 

 هـ   1438/    5/    12

جامعة اإلمام  

عبدالرحمن بن 

 فيصل 

األحكام الفقهية لحفالت الزفاف في 

 اململكة العربية السعودية

 املاجستير 

 ) سارة العويشق (   

3 

 

)بداءا من األحدث(   املهمات اإلدارية واللجنات وخدمة املجتمع 

 

 املهمات اإلدارية 

 # من املنصب الجهة 

 رئيسة قسم علم االجتماع اخلدمة االجتماعية  كلية اآلداب
 

 
ه ١٤٤١/ ٢٨/١٠  

 

وكالة الجامعة للشئون 

 لضبط السلوك الطالب أمينة اللجنة الدائمة  األكاديمية 
 

ه ٨/١٠/١٤٤١  
 

جامعة اإلمام عبدالرحمن 

 ن فيصل
 عضو وحدة التوعية الفكرية ابجلامعة 

 
ه 1437/  3/  23   

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
هـ1441-هـ1440 عضو لجنة ضبط السلوك على مستوى الجامعة    1 



 

 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
هـ1441-هـ1440 عضو لجنة ضبط السلوك على مستوى الكلية    2 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
هـ1441-هـ1440 مقررة اللجنة الطالبية بقسم الدراسات اإلسالمية    3 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

عضو لجنة وضع األسئلة للمتقدمات لبرنامج الدراسات 

 املاجستير "تخصص الفقه وأصوله "العليا ملرحلة  
. ه١٤٤٠/١٤٤١  4 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

عضو لجنة املقابلة الشخصية للمتقدمات لبرنامج 

 الدراسات العليا )ماجستير( بقسم الدراسات اإلسالمية 
. ه١٤٤٠/١٤٤١  5 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

واملبادرات ملشروع تمويل عضو لجنة دراسة " املشاريع 

 األبحاث العلمية في الجامعات السعودية" 
. ه١٤٤٠/١٤٤١  6 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

العليا    عضو لجنة مراجعة اختبارات الدراسات

 الفصل الدراس ي األول أصول الفقه(    -)ماجستير
. ه١٤٤٠/١٤٤١  7 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

مراجعة املقررات اإللكترونية املطورة على عضو في لجنة  

 املستوى األساس ي في قسم الدراسات اإلسالمية 
.  هـ ١٨/٩/١٤٤٠  8 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
هـ 1438/ 1/ 13 عضو لجنة مراجعة مقرر" مشروع بحث التخرج "  9 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

للمتقدمات لبرنامج عضو لجنة املقابلة الشخصية  

 الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلسالمية 
ه15/7/1438  10 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

رئيسة لجنة البحث العلمي وخدمة املجتمع بقسم 

الدراسات اإلسالمية . مهام اللجنة : متابعة وتحفيز 

النشاط العلمي والبحث ألعضاء قسم الدراسات 

الستراتيجيات و الخطط البحثية اإلسالمية و تطبيق ا

وفق إرشادات وتوجيهات عمادة البحث العلمي . وتفعيل 

 
 
الجانب املتعلق بخدمة املجتمع في مجالية البحث وأيضا

 التنفيذي عن طريق مبادرة صلة .

ه 15/3/1437  
 

11 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
هـ 1437/  3/  23 عضو في لجنة وحدة التوعية الفكرية بالجامعة   12 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

عضو لجنة الورش التحضيرية إلنشاء وحدة التوعية  

 الفكرية بكلية اآلداب
ه 1436-1437  13 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

عضو لجنة الورش التحضيرية إلنشاء املركز البحثي 

 بمجمع كليات الريان 
ه 1436-1437  14 



 

 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
هـ 1437هـ /  1436 منسقة ليوم امللصقات البحثية   15 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بقسم 

 الدراسات اإلسالمية 
هـ  2/6/1437  16 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

الطالبي بقسم عضو لجنة تحكيم األبحاث للمؤتمر  

 الدراسات اإلسالمية 
هـ 1436  17 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

عضو لجنة املقابلة الشخصية للمتقدمات لبرنامج 

 الدراسات العليا بقسم الدراسات اإلسالمية 
هـ1436  18 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
اإلسالمية مسئولة التدريب امليداني بقسم الدراسات    19 الفصل الدراسي الثاين  

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
ه 20/11/1432 منسقة البحث العلمي بقسم الدراسات   20 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

عضو اللجنة املكونة بالقسم لدراسة طلب تحويل قسم 

الدراسات اإلسالمية إلى قسم الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية 

هـ    1432/   5/ 13  21 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
ه15/4/1428 عضو مجلس قسم الدراسات اإلسالمية   22 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
هـ 9/8/1427 عضو في لجنة التأديب على مستوى الكلية  23 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 

الدراسات رئيسة لجنة التحقيق والتأديب بقسم  

 اإلسالمية 
ه 25/11/1426  24 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
ه15/6/1422 عضو لجنة اإلرشاد الطالبي بقسم الدراسات اإلسالمية   25 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
ه 26/1/1420 عضو في مجلس اإلرشاد الطالبي بكلية اآلداب  26 

جامعة اإلمام  

 عبدالرحمن بن فيصل 
ه  2/1/1416 رائدة النشاط االجتماعي بقسم الدراسات   27 

 

 عضوية اللجنات

 

 # من إلى املنصب الجهة 

عضو الجمعية العمومية لـ " جمعية   جمعية أفق  1 هـ 1441 حتى تاريخه 



 

 

 أفق لتنمية وتأهيل الفتيات بالشرقية "

الجمعية  

السعودية للذوق 

 العام  

عضو "الجمعية السعودية للذوق العام 

 " باملنطقة الشرقية 

 2 هـ 1441 حتى تاريخه 

 3 هـ 1441 حتى تاريخه  عضو الجمعية الفقهية السعودية  جامعة اإلمام 

عضو مركز امللك عبدهللا للحوار  جامعة اإلمام 

 والدراسات املعاصرة . 

 4 هـ 1441 حتى تاريخه 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

 5 هـ 1441 حتى تاريخه  عضو الجمعية السعودية للقراءة 

 ريادة

عضو اللجنة االستشارية للمكتب 

التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية 

 الجاليات " ريادة " 

 6 هـ 1441 حتى تاريخه 

كلية الشريعة 

 بجامعة القصيم

عضو اللجنة العلمية للتحكيم للمجلة 

 العلمية  

 7 هـ 1441 حتى تاريخه 

مركز امللك 

عبدالعزيز للحوار 

 الوطني 

مدربة معتمدة من مركز امللك 

 عبدالعزيز للحوار الوطني . 

 8 هـ 1441 حتى تاريخه 

املؤسسة العامة  

للتدريب التقني 

 واملنهي 

مدربة معتمدة من املؤسسة العامة  

 للتدريب التقني واملنهي . 

 9 هـ 1441 حتى تاريخه 

عضو جمعية وميض للتنمية األسرية   جمعية وميض

 الخيرية

 ه( 1438  –  1436) حتى تاريخه 

 

10 

عضو جمعية السرطان السعودية   جمعية السرطان

 بالدمام

 11 ه 1433 حتى تاريخه 

 12 هـ   1427-1425 - النسائية عضو اللجنة الوطنية   

 13 هـ 1424 - عضو الجمعية الخيرية النسائية 
 

 العمل التطوعي 
 

 # التاريخ نوع التطوع الجهة 

هـ 16/3/1441 تقديم محاضرة بعنوان " خشوع قلب " في مصلى كلية العلوم بالريان .    1 

التوعية بمكانة وحقوق املرأة في الشريعة اإلسالمية من خالل دراسة   

دراسة    –بعنوان " حق املرأة في الزواج الكريم وميثاق األمم املتحدة  
هـ 1441  

2 



 

 

 مقارنة .

اقتراح وتكوين فكرة مشروع "املعلم الرسول" واملساهمة في تنفيذه عبر  

سول " قابلة للتنفيذ داخل حقيبة تدريبية متكاملة بعنوان : " املعلم الر 

 ضمن مبادرة صلة التابعة لوكالة الجامعة لخدمة املجتمع  وخارج الكلية.

ه 25/7/1438  3 

املشاركة كمقررة في ورشة عمل : تعزيز القيم األخالقية لدى املرأة  

 الواقع املستقبل  –السعودية  
هـ    1438/    3/    30  

4 

عن     -املرحلة املتوسطة    –تقديم ورشة عمل في مدارس التربية األهلية   

" مهارات كتابة البحث    بعنوان  كيفية كتابة البحث العلمي للمبتدئين

  العلمي "

هـ   1437/    8/    25  

5 

املشاركة في لقاء صحفي وإذاعي على هامش معرض وطن الحزم وسلمان  

العزم نشر في عدة صحف كصحيفة عين التابعة لوزارة التربية 

 والتعليم وصحيفة البالد وغيرهما . 

هـ 1437  

6 

املشاركة في لقاء صحفي على هامش مؤتمر اإلرهاب وسبل معالجته في  

 قطر تم نشره في صحيفة العرب القطرية وغيرها . 
هـ 1437  

7 

تقديم استشارة بحثية إلدارة مدارس التربية األهلية للمشاركة بها في  

 امللتقى العلمي إلدارة التعليم " تعلم " 

هـ 1437  

  

8 

هـ 1437/  12/  26 تدريبية للطالبات الخريجات عن أخالقيات املهنةتقديم دورة     9 

تقديم محاضرة فقهية عن أحكام الوضوء والطهارة ضمن برنامج )  

 ديوانية نساء الحي(
هـ 1437    

10 

املشاركة في يوم امللصقات بملصق عن بحثي املعنون بـ :" حق املرأة في   

الزواج بغير املسلم     "األمم املتحدةالزواج بين القرآن الكريم وميثاق  

"
 
 نموذجا

هـ 1437  11 

معرض وطني توعوي عن عاصفة الحزم وجهود اململكة في مكافحة  

 اإلرهاب 

على خطاب شكر من رئيسة القسم ووكالة   -وهلل الحمد  –حصل  

 الجامعة. 

ه 20/2/1437  

 

12 

ه 16/4/1437 دورة في نادي املنار بكلية اآلداب   

 

13 

هـ 1433 شرعية بمصلى الكليةدورة     14 

هـ 1427 دورة شرعية بمصلى الكلية   15 

هـ 1424 دورة شرعية بمصلى الكلية   16 



 

 

املشاركة في املحاضرة اإلرشادية النموذجية لطالبات االنتساب في كلية   

 اآلداب 

هـ   1426  17 

هـ 1433 دورة شرعية بمصلى الكلية    
 

( . الخ( الكفاءات واملهارات الشخصية  . التقنية   الحاسب, تقنية املعلومات, 

 

 1 من  املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي .   ةمعتمد  ةمدرب  

 2 مدربة معتمدة من مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني . 

 3 .   شهادة في الحاسب اآللي 
 

 آخر تحديث 

.21/4 /2020 
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