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 نوال بنت مناور بن صالح المطيري  د.  الكامل  االسم
 ووكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي  عضو هيئة التدريس:   الوظيفة

 أستاذ مشارك بقسم الدراسات االسالمية 

 

 
الشخصية  املعلومات 

 سعودية  اجلنسية | 

 م    10/12/1972 هـ 5/11/1392تاريخ امليالد |

 : الدراسات االسالمية القسم |

 nalmotiy@iau.edu.sa   الربيد اجلامعي الرمسي |

 013338231  اهلاتف اخلاص باملكتب |

اللغوية   املهارات 

 اللغة قراءة كتابة  حتدث

 العربية  ✓  ✓  ✓

 االجنليزية   

 أخرى   

 

 
 املؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(

 التاريخ الشهادة األكادميية مكان الصدور العنوان

جامعة اإلمام  |كلية اآلداب  1437/ 28/10

 فيصل نعبدالرمحن ب
 هـ 28/10/1437 أستاذ مشارك 

"فتح امللك العزيز بشرح 

(  900الوجيز للبغدادي ) ت 

 "دراسة وحتقيق 

جامعة اإلمام  |كلية اآلداب 

فيصل نعبدالرمحن ب  
 هـ 7/3/1427 الدكتوراه 

االستخالف يف الصالة 

والقضاء على ضوء الشريعة 

اإلسالمية " دراسة فقهية 

 مقارنة 

جامعة اإلمام  |كلية اآلداب 

 عبدالرمحن بن فيصل
 هـ 9/2/1420 املاجستري 

جامعة اإلمام  |كلية اآلداب  

 عبدالرمحن بن فيصل

 هـ 25/1/1415 البكالوريوس 

 
الدكتوراة   واملاجستري والزمالةعنوان حبث كل من 

 الدكتوراة ( "دراسة وحتقيق 900"فتح امللك العزيز بشرح الوجيز للبغدادي ) ت 

 املاجتسري االستخالف يف الصالة والقضاء على ضوء الشريعة اإلسالمية " دراسة فقهية مقارنة

 الزمالة 

 

mailto:nalmotiy@iau.edu.sa


 

 

 

 
 

املهين )بدءا من األحدث(  السجل 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ

مام عبد الرمحن إلجامعة ا هـ  28-10-1437

 بن فيصل
  أستاذ مشارك

 أستاذ مساعد  هـ 7-3-1427

 حماضر  هـ 9-2-1420

 معيد  هـ 1415 -5-5

 

 املناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 املنصب اإلداري املكتب  التاريخ

 هـ1/7/1442
 وكيلة الدراسات العليا  البثوث الدور الثاني 

  ملدة سنتني

 هـ 24/7/1440

 (3-1مكتب ) 62ممر 
ممثلة اجمللس العلمي 

 لكلية االداب بالدمام

 سنوات  7ملدة 

 هـ1442-6-30اىل  

 (3-1مكتب ) 62ممر 
رئيسة قسم املكتبات 

كلية    واملعلومات

 دابآلا
 ملدة سنتني 

 هـ 1434 - 1432
ة قسم الدراسات رئيس (3-1مكتب ) 64ممر 

 اإلسالمية

   دابآلا كلية  

 
العلمية  اإلجنازات 

 األحباث العلمية املنشورة 

 )بالتسلسل الزمين بدءا من األحدث(

 
 | أمساء الباحثني عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

 حبث منشور 

ومت  2012/ 1433جملة املؤمتر

ترمجته اىل اللغه االجنليزية على 

نفقة جامعة اإلمام عبدالرمحن بن 

 فيصل

 1 د. نوال مناور املطريي  حدود العالقة الزوجية وأثره يف السالم األسري 

 اإلسالمية اجلامعة جملة 

 هـ١٤٣٧

 االحكام املتعلقة بعبادات مريض نقص املناعة املكتسب

 ( ) االيدز 
 2 املطريي مناور نوال. د

مجلة العلوم األنسانية واألدبية 

 2016/  1437بجامعة طيبه 

دراسة فقهية  –اللقطاء الشرعية لألطفال  الحقوق

 مقارنة 

 3 املطريي مناور نوال. د

 هـ١٤٣٥الدين كلية أصول  جملة

/ 2014 

 األحكام املتعلقة بالتقاط جمهولي النسب 

 )دراسة فقهية مقارنة (

 4 املطريي مناور نوال. د

االزهر كلية الدراسة  جامعة

 القاهرة | والعربية  االسالمية
إبقاء املرآه يف بيت الزوجية يف عدة الطالق 

 (مقاصدية  نظره) الرجعي 

 5 املطريي مناور نوال. د

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 األحباث العلمية املقبولة للنشر

 

 | الباحثنيأمساء  عنوان البحث اجمللة تاريخ القبول

االحكام املتعلقة بعبادات مريض  سالمية إلجملة اجلامعة ا  1437م/ 2015

 نقص املناعة املكتسب ) االيدز (
املطريي مناور نوال. د   1 

   

 قيد النشر         

إقرار مريض مرض املوت أثر 

باحلقوق الغري مالية يف الفقه 

سالمي واالحوال الشخصية  إلا

 منوذجاإ

املطريي مناور نوال. د  2 

 

 

 

 األحباث العلمية املقدمة لتحكيم املؤمترات العلمية املتخصصة
 

 | أمساء الباحثني عنوان البحث املؤمتر وتاريخ النشر
جامعة االزهر كلية الدراسة 

 القاهرة |االسالمية والعربية  

املؤمتر الفكر املقاصدي  هـ 1429

 يف العلوم االسالمية والعربية  

 م 2018اكتوبر  16-17

إبقاء املرآه يف بيت الزوجية يف عدة 

 الطالق الرجعي يف نظره مقاصدية 
 1 املطريي مناور نوال. د

حبث منشور ومتت ترمجته اىل 

اللغة االجنليزيه على نفقة 

جامعة االمام عبد الرمحن بن 

 فيصل

 2012/ 1433جملة املؤمتر

حدود العالقة الزوجية وأثره يف 

 السالم األسري 

  املطريي مناور نوال. 

 
 املشاريع البحثية املنتهية

 

 | أمساء الباحثني عنوان البحث تاريخ البحث

    

 
 األحباث احلالية

 
 | أمساء الباحثني عنوان البحث

التدابري األحرتازية وفقه املآل وأثرها تطبيقًا على جائحة كورونا 

 مقاصدية " فقهية "دراسة 

بناء على استكتاب  وزارة الشؤون والدعوة واالرشاد بالبحوث العلمية 

 هـ 29/8/1441الشرعية املتعلقة جبائحة فايروس كورونا 

 م 6/4/2020

 

 

 املطريي مناور نوال. د
 مجال نور الدين إدريس . د

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 : املساهمات يف املؤمترات والندوات العلمية
 

 

  | عنوان املؤمتر املكان والتاريخ جمال املساهمة
 

 رئيسة      

 

جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل " 

 هـ1441-6-29جامعة الدمام سابقا 

العمادات قسام دور ألامللتقى الثاني للروساء ا

 ةاملساندة يف دعم القسم األكادميي لتحقيق رؤي

2030 

1.  

 شراف التنظيمي النسائيإلا
- 7اجلمعية الفقهية السعودية  من 

11-1441 

امللتقى القضائي السنوي السادس التكيف والصياغة 

 القضائية

2.  

كلية الشريعة جامعة الكويت  حضور فقط

-29والدراسات اإلسالمية  من تاريخ 

30-5 /2020 

مؤمتر معاجلة الشريعة اإلسالمية ألثار جائحة 

 كورونا

3.  

 مني العام للملتقىاأل
 5/2/1442كلية االداب  يف 

  .4 ملتقى خرجيات قسم املكتبات واملعلومات

 

 مشاركة ببحث

االزهر كلية الدراسة  جامعة

 | والعربية  االسالمية

 م 2018اكتوبر  17-16 | بالقاهرة

يف العلوم  املقاصدي املؤمتر الفكر

 ( والعربية  االسالمية

5.  

 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن حضور فقط

 هـ2017-20-2-1429

املؤمتر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث 

 العلمي يف الدول العربية
6.  

 واملعادن للبرتول فهد امللك جامعة فقط حضور

 هـ٧/٨/١٤٢٨

  .7 اخالقيات املهنة يف عصر العوملةمنتدى 

 عمادة البحث العلمي لكليات البنات فقط حضور

 هـ20-24/1429

اللقاء العلمي األول املوسوم بنتاج الرواد العلمي 

 خالل الفرتة
8.  

اللجنة العليا للخدمات االلكرتونية  فقط حضور

 بالشرقية

 هـ 19-20/2/1429

االلكرتونية باملنطقة امللتقى الثالث للخدمات 

 الشرقية
9.  

جامعة اإلمام حممد بن سعود  فقط حضور

 اإلسالمية

 هـ2/1/1429

  .10 ملتقى الشراكة اجملتمعية

 اجلامعة اإلسالمية باملدينة فقط حضور

 هـ27-29/1430

  .11 مؤمتر األوقاف الثالث

جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل "  فقط حضور

 جامعة الدمام سابقا "
  .12 ملتقى البيئة يف اآلدب واللغة

"  فيصل بن الرمحن عبد االمام جامعة مشاركة ببحث

 " سابقا الدمام جامعة

 هـ24-25/5/1433

  .13 مؤمتر اإلسالم والسالم

 

 حضور فقط

املنظمة العاملية للتنمية املستدامة 

بلندن بالتعاون مع اجلامعة االهلية 

 مبملكة البحرين

 هـ٢٠/٨/١٤٣٨

الثورة الرقمية واملدن الذكية وأثرها يف مؤمتر 

 التنمية املستدامة

14.  

 كلية العمارة والتخطيط فقط حضور

بن فيصل  نجامعة االمام عبد الرمح

 هـ٨/٤/١٤٣٨-٦

  .15 )لعمارة املساجد( األولاملؤمتر العاملي 



 

 

 

 
 

جامعة االمام حممد بن سعود  فقط حضور

 اإلسالمية

 اإلسالميةبكلية الشريعة والدراسات 

-٢٦ململكة / االحساءا

 هـ٢٧/٢/١٤٣٧

مؤمتر أثر تطبيق الشريعة يف حتقيق االمن يف 

 اململكة

16.  

 فيصل بن الرمحن عبد االمام جامعة فقط حضور

عمادة السنة التحضريية والدراسات 

 املساندة

 هـ٤/٧/١٤٣٦-٣

للسنه التحضريية للجامعات  األولاملؤمتر الوطين 

 السعودية

17.  

غرفة الشرقية  األوقاف.املالية جلنة  فقط حضور

 . ه 1440/2/27

  .18 املالية(وقفية يف االستدامة  )جتاربندوة علمية 

اجلمعية العلمية السعودية للقرآن  فقط حضور

 ه 1437/7/17 )تبيان(الكريم وعلومه 

. 

الرتقية وآليات النشر ندوة علمية مهارات حبوث 

 العلي

19.  

 بدجامعة اإلمام ع اآلداب،كلية  فقط حضور

 ه 25/  6/  1437 فيصل،الرمحن بن 

الفكري وقضايا  )األمنالندوة العلمية األوىل 

 االجتماعية(اجملتمع قسم االجتماع واخلدمة 

20.  

 األكادميية،وكالة اجلامعة للشؤون  فقط حضور

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل 

1441/6 /29 

  .21 امللتقى الثاني لرؤساء األقسام شركاء النجاح

والبحث العلمي  ياوكالة الدراسات العل فقط حضور

 ه 19.15/  6/  1441كلية اآلداب 

امللتقى التاسع للدراسات العليا والبحث العلمي 

 واالبتكار(.احلديثة يف البحث العلمي  )التوجهات

22.  

وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية  فقط حضور

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل 

 ه 144 12/  6/  11-1

امللتقى األول للقيادات األكادمييات يف اجلامعات 

 السعودية

23.  

 

 مشاركة  مبلصق  

 األكادميية،وكالة اجلامعة للشؤون 

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل 

.1440  /5  /21 

  .24 امللتقى األول لرؤساء األقسام األكادميية

 

 حتكيم أحباث 

كلية  اإلسالمية،قسم الدراسات 

جامعة اإلمام عبد الرمحن بن  اآلداب،

  27/  1/  1439فيصل 

  .25 ملتقى الوسطية وحتقيق األمن

عبد كلية اآلداب جامعة اإلمام  فقط حضور

 م 21/  8/  1438الرمحن بن فيصال 

انتشار اللغة العربية يف اليوم العاملي  )تعزيزملتقى 

 (للغة العربية

26.  

 العلمي،وكالة الدراسات العليا والبحث  فقط حضور

جامعة اإلمام عبا الرمحن  اآلداب،كلية 

 ه 22/  7/  1438-19بن فيصل 

  .27 امللتقى السادس للدراسات العليا والبحث العلمي

 العلمي، ثوكالة الدراسات العليا والبح فقط حضور

جامعة اإلمام عبد  اآلداب،كلية 

/  6/  1437-18الرمحن بن فيصل 

 ه 21

امللتقى اخلامس للدراسات العليا والبحث العلمي 

 البحثية(يف النشر والشراكات  )قضايا

28.  

 -جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل  فقط حضور

الدمام  -فندي الشرياتون

 ه . 1437/3/1311

 باب)الشملتقى ومعرض السالمة املرورية الثالث 

 الثالث(والسالمة املرورية 

29.  

عمادة البحث العلمي جامعة اإلما عبد  فقط حضور

 . 144 1/6/18الرمحن بن فيصل 

حماضرة بقاء ثقافة البحث العلمي مسارا للبحوث 

 Scivalالتعريف بنظام  -املمولة 

30.  

  .31 لقاء   
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :  العضويات واللجان املشارك فيها

 
  اهليئات واجلمعيات العلميةالعضوية يف 

 

 هـ1440عضو اجلمعية الفقهية لعام      •

 1432عضو يف اجلمعية العلمية السعودية للثقافة اإلسالمية جامعة امللك فيصل اململكة العربية السعودية اإلحساء  •

  .1428الرياض |عضو يف اجلمعية الفقبية السعودية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اململكة العربية السعودية  •

 مالدما -اخلريية لتحفيظ القران باملنطقة الشرقية اململكة العربية السعودية عضو يف مجعية حتفيظ القرآن اجلمعية  •

 هـ 1430

 هـ1442-7-13امينة سر جملس اآلداب من  •
 :  االشرتاك كمحكم يف الدوريات العلمية

 ضو حتكيم يف جملة جامعة ام القرىع •

التدريس  أنشطة 

 اجلامعية

 | املقرر رقم املقرر جمال املساهمة

  فقه الطهارة   للطهارةتطوير املقرر بأدخال اجلانب العملي التطبيقي 

تطوير املقرربأدراج اجلانب التمثيلي وكيفية املرافقات 

 الشرعية .
 

  فقه القضاء والسياسية الشرعية 

 
 املقرر(رقم املقرر: شرح  -وصف خمتصر ملقررات املرحلة اجلامعية اليت مت تدريسها )عنوان املقرر

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

 واملوازنة العامل، يف االقتصادية املشكالت حلل تطبيقه وأهمية اإلسالمي، االقتصادي بالنظام التعريف

 ISLM273 .وآثارها والعوملة بالسوق وعالقته واإلنتاج التوزيعاألخرى، وأهمية  النظم وبني بينه
 

  .1 االقتصادي يف اإٍلسالمالنظام 

يرتب مصادر التشريع املتفق عليها من حيث قوتها يف احلجية ويقدم أمثلة على استنباط الفقهاء 

  .2 2أصول الفقه  ISLM210 N لألحكام من القرآن والسنة, ويشرح كيفية استنباط الفقهاء لألحكام الفقهية من النصوص الشرعية.

 الثقافة اإلسالمية وركائزها .أن تعرف الطالبة معنى 

 أن تلم الطالبات بالقضايا الثقافية املعاصرة من وجهة نظر إسالمية 
 أن تعرف الطالبات مكونات الثقافات األخرى .

 أن تدرك الطالبة التحديات اليت تواجه الثقافة اإلسالمية كالتغريب والعوملة .

ISLAM151 

 الثقافة اإلسالمية

3.  

 تواجهها، اليت املعاصرة التحديات ودراسة وركائزها، األساسية اإلسالمية الثقافة مبفاهيم التعريف

 هلذه العاملي اإلعالن من اململكة وموقف اإلسالم، يف اإلنسان حبقوق والتعريف منها، املوقف وبيان

 .احلقوق
Islam272 

 النظام االجتماعي يف اإلسالم

 
4.  

الفقه اإلسالمي و يقدم موجزا عن سرية أئمة املذاهب األربعة و يقارن بني يوضح األدوار اليت مر بها 

األصول اليت امسد عليها الفقهاء يف استنباط األحكام , ويقيم الدور الذي تقوم به اجملامع الفقهية يف 

 العصر احلديث .

ISLM 209 N تاريخ التشريع 

5.  

 املطلوبة اإلجراءات ويوضح الشرعية، السياسة مشولية ويبني األمن، ترسيخ يف القضايا أهمية يشرح

 ISLAM151 .اململكة يف بها املعمول القضائية األنظمة ويبني احملاكم أمام الدعاوى لرفع
 فقه القضاء والسياسة الشرعية

6.  



 

 

 

 
 

 واملوازنة العامل، يف االقتصادية املشكالت حلل تطبيقه وأهمية اإلسالمي، االقتصادي بالنظام التعريف

.وآثارها والعوملة بالسوق وعالقته واإلنتاج التوزيع ،وأهمية األخرى النظم وبني بينه  

 
Islm272 

  ياالقتصاداملالي و النظام 

 يف اإلسالم

7.  

يبني األحكام املتعلقة بالزكاة، ويعطي حكمًا لكل نوع من أنواع أموال الزكاة، ويوضح أحكام الصوم وما 

 ويطبق مناسك احلج والعمرة.يتعلق به، ويشرح 
ISLM213N 

 

 (2فقه العبادات )
8.  

يقدم املقرر للدارس املعرفة الكاملة للمدخل إىل علم الفقه اإلسالمي, ويبني له مسائل الطهارة 

وصورها املختلفة ، وتقسيماتها ، وأحكامها على املذهب احلنبلي ، وذلك من خالل تناول مسائل : اآلنية 

واالستنجاء واالستجمار ، وسنن الفطرة ، والوضوء ، والغسل ، واملسح على اخلفني ، والتيمم ، وأحكام 

النجاسة ، واحليض وما يتعلق به ,كما يركز على تصوير مسائل الطهارة ، وحتليل النصوص يف هذه 

لطهارة ، والتعرف على األبواب وضبط املفاهيم واحلقائق ذات العالقة ,وحتديد املواضع املشكلة يف فقه ا

 كيفية التعامل معها .

ISLM206 فقه الطهارة 

9.  

 

 

 

 
 

 الدراسات العليا
 

 | املقرر رقم املقرر جمال املساهمة

    

    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب

 
 | املرحلة عدد الطالب من إىل
 

 

 هـ 1442

 

 

 هـ١٤٣٥

املكتبات  مجيع طالب قسم

اشراف ومتابعة مع واملعلومات 

وحدة اإلشراف االكادميي 

  بالكلية 

 1 البكالوريوس

 

 هـ1434

 

 هـ 1432

 

متابعة واشراف مجيع طالب 

قسم الدراسات اإلسالمية  مع 

 شراف االكادميي إلوحده ا

  البكالوريوس

 

 

 
 اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراة

 
 | الشهادة العلمية العنوان اجلهة التاريخ

 

 

 هـ١٤٤١-٥-٢٨

قسم  |كلية االداب 

 الدراسات االسالمية 
يف طبقات الشافعية  املسائل الفقهية

يف العبادات الكربى لتاج الدين السبكي 

واملعامالت واحكام االسره من اول الطبقه 

اىل نهاية الرتمجه حممد بن الرابعه 

 عبداهلل حممد البيضاوي

 1 )اشراف(ماجستري 

 هـ١٤٣٧

 م٢٠١٧

قسم  |كلية االداب 

 الدراسات االسالمية 
األحكام واملستجدات الفقهية اخلاصه 

 -دراسة مقارنه |برحم املرأة 
 2 ماجستري )مناقشة(

قسم  |كلية االداب  هـ١٤٤١-٨-١٢

 الدراسات االسالمية 
ختريج الفروع من كتاب كشاف القناع 

على القواعد الفقهية عند احلنابله كتاب 

الصالة ) من باب سرت العورة واحكام 

اللباس اىل نهاية باب استقبال القبلة 

 3 ماجستري )مناقشة(



 

 

 

 
 

 وبيان ادلتها وما يتعلق بذلك( 

قسم  |كلية االداب  هـ١٤٣٩-٧-٢٢

 الدراسات االسالمية 
بي أاللباب شرح خمتصر القدوري لالمام 

سعيد املطهر بني احلسني اليزيدي ) ت 

م( من ) كتاب الطهارة اىل قضاء ٥٩١

 الفوائت( حتقيق ودراسة

 4 ماجستري )مناقشة(

 

 

 
 اإلشراف على األحباث اجلارية

 
 | الشهادة العلمية العنوان اجلهة التاريخ

     

 

 

 

 
اإلدارية واللجنات وخدمة اجملتمع )بداءا من األحدث(   املهمات 

 
 : املهمات اإلدارية

 
 | من إىل املنصب اجلهة

 تكليف من معالي مدير اجلامعة 

 جامعة االمام عبدالرمحن بن فيصل 
ه24/7/1440 ملدة سنتني  ممثلة كلية االداب يف اجمللس العلمي 

 ـ
1 

 

 تكليف من معالي مدير اجلامعة  

 جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل

رئيسة قسم املكتبات واملعلومات ومنسقة 

 السنة التحضريية لكلية االداب 
 2 هـ1435-11-1 سنوات  7ملدة 

 تكليف من معالي مدير اجلامعة 

 جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل

 3 1432-10-9 ملدة سنتني  رئيسة قسم الدراسات االسالمية 

 

 

 

 
 : انعضوية اللج

 

 | من إىل املنصب اجلهة
 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد

 اآلداب كلية

  هـ 1428 هـ 1442 عضو جملس القسم 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

عضو جلنة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية 

  هـ1425 هـ1442

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

عضو جلنة الدراسات العليا والبحث 

 اإلسالمية العلمي بقسم الدراسات 

  هـ1441  هـ1442

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

  1440-7-24 حينه اجمللس العلميعضو 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

عضو اللجنة الدائمة للنشر والبحث 

 العلمي

  1440-7-24 حينه

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

 - 10-9 حينه عضو جملس الكلية

1432 

 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

  1440-2-20 حينه عضو جلنة ادارة االزمات



 

 

 

 
 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

عضو جلنة اجلودة على مستوى 

 الكلية
 9/10/1432 هـ 1434

 هـ
 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

عضو جلنة مقابلة املتقدمات ملرحليت 

املاجستري والدكتوراه بقسم الدراسات 

 األسالمية  

  هـ 1438 حينه

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

عضو مسابقة طالبات الدراسات العليا 

 لعام  

  هـ1438 هـ 1439

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

  1427/ 9/8 هـ1432 االمتحاناترئيسة جلان 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

 حينه اللجنة العلمية

 
  هـ1428

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

  هـ 1420 هـ1427 جلنة املعادالت 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

  هـ 1429 ـه1432 جلنة مقابلة املعيدات 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

  هـ 1424 - جلنة التأديب بالقسم 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

  هـ 1421 هـ 1424 جلنة اإلرشاد الرتبوي 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

  هـ 1425 - جلنة البيئة بالقسم 

 

 الرمحن بن فيصل جامعة اإلمام عبد
 اآلداب كلية

عضو دراسة مشروع متويل االحباث 

العلمية يف اجلامعات السعودية 

واملبادرات املنبعثة من االولويات 

 البحثية لقسم الدراسات اإلسالمية  

 

 

- 

 

 

 هـ     1441

 

 
 : الستشارات العلميةا

 

 # من إلى  الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 
 

 جزئي

 

مذكرة  عضو جلنة تفعيل

التفاهم  مع جامعةامللك سعود 

 بكلية اآلداب

 

- 
 

 

 هـ10-2-1442

 

 

 جزئي

 

رئيسة اللجنة االستشارية بقسم 

 املكتبات واملعلومات 

 

 هـ1442

 

 هـ 1435
 

 

 

 

 جزئي

 

األمني العام ملؤمتر اإلسالم 

والسالم بقسم الدراسات 

االسالمية كلية االداب . جامعة 

الدمام املنعقد بفندق شرياتون  

 الدمام  

 

 

25-5-

1433 

 

 

 هـ23-5/1433

 

 

 جزئي

 

عضوا للجنة العلمية يف ختصص 

الفقة واصوله واملواد العامة بقسم 

 الدراسات اإلسالمية 

 

 هـ  1442

 

 هـ1429
 

 

 جزئي

 

رئيس الدراسة الذاتية لربنامج 

 قسم املكتبات واملعلومات 
 

 حينه
 

       2 2 -8-1436 
 

 

 جزئي

 

عضوجلنة املقابلة للمعيدات 

 االسالميةاجلدد بقسم الدراسات 

 
 حينه

 

 هـ 1432

 

رئيس جلنة املقابلة للمعيدات       



 

 

 

 
 

 جزئي

 

اجلدد بقسم املكتبات واملعلومات 

 وقسم الدراسات االسالمية 
 

 هـ 1442

 

 هـ1435
 

 جزئي

 

عضو جلنة اجلودة والدراسة 

 الذاتية بقسم الدراسات االسالمية 
 

 حينه
 

 هـ 1428
 

 

 جزئي

 

عضو جلنة اجلودة واالعتماد 

االكادميي على مستوى الكلية 

 هـ 1440 | 1439عام 

 

 هـ1442

 

 هـ 1435
 

 

 جزئي

 

 لقاء النخبة مع رئيسعضو يف 

 هيئة  املكتبات بوزارة الثقافة   

 م بالرياض   

 

-- 

 هـ28-1-1442

16-9-2020 

 

 

 

 جزئي

 

 

عضو حتكيم مبلتقى الوسيطة 

 .من الفكري ألوا

 

- 

 

 هـ 27/1/1437

 

 

 

 جزئي

 

ملتقى املوائمة االسرتاتيجية بني 

مكتبات اجلامعات و وهيئة املكتبات 

 بوزارة الثقافة 

-  

 هـ1442       

 

 

 جزئي

 

استحداث برنامج الدكتوراه 

بكلية االداب جبامعة امللك سعود  

 "ة"استشار

 

- 

 

 هـ26-2-1442

 م 13/10/2020

 

 

 جزئي

 

 

ى االفرتاضي تقاألمني العام للمل

خلرجيات قسم املكتبات األول 

 .واملعلومات

 هـ 19-2-1442 -

 م6-10-2020

 

 
 
 

 : العمل التطوعي
 

 # من إل  نوع التطوع  اجلهة

 9/1/1440 كيف ختططني ملستقبلك  مركز هداية باخلرب 

 هـ
  هـ 9/1/1440

 عمادة اجلودة والتطوير وخدمة اجملتمع
بنك املسؤولية االجتماعية على 

مستوى قسم املكتبات وملعلومات 

 والسنه العامه  

  1435 حينه

 املدرسة مستشار يف جملس  مدارس الرتبية األهلية 

-12-26 حينه

 هـ 1430

 

 جممع الراشد 

يوم املسؤولية اجملتمعية اقتصاد 

 مزدهر 

- 25-5-1440  

والعربية بالتعاون مع قسم الدراسات اإلسالمية 

اجلمعية الفقهية وجلنة احملامني بغرفة 

دورة تدريبية صياغة اللوائح 

 نوع التطوع (واملذكرات اجلوابية هـ 

 7/8 /1441  



 

 

 

 
 

 الشرقية

  "رئيسة اللجنة التنظيم النسائي" 

- 

قسم الدراسات اإلسالمية والعربية بالتعاون مع 

احملامني بغرفة اجلمعية الفقهية وجلنة 

 الشرقية

دورة تدريبية تكييف العقود املالية 

 ) نوع التطوع (وتصحيحها 

 رئيسة اللجنة التنظيم النسائي

 

- 

 

9/2/1441 

 م 8/4/2019

 

األحكام "قسم الدراسات اإلسالمية والعربية 

بالتعاون مع اجلمعية الفقهية وجلنة احملامني 

 بغرفة الشرقية

قائع دورة تدريبية تكييف الو

 القضائية تسبب األحكام

 ) نوع التطوع ( 

 رئيسة اللجنة التنظيم النسائي

 

11-2-1441 

 هـ

 

11-4-2019 

10-2-1441 

 هـ

 

10-4-2019 

 

 جهات متعددة يف بنك املسؤلية اجملتمعة

األشراف على مجيع األنشطة 

املنهجية  والال منهجية ويعطي 

الدورات التدريبية العضاء اهليئة 

التعليمية والطالبات بقسم 

املكتبات واملعلومات والسنة العامة 

 هـ1442- 1435

 

 هـ1442

 

 هـ 1435

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ( 

 
 1  عالية مهارات قيادية

 2 املهارات األساسية يف احلاسب اآللي 

 3  إدارة التفكري وحل املشكالت

 4 مهارات التواصل مع اآلخرين يف العمل 

 5 فن إدارة الوقت  

 

 
:  رة التدريبيةالدو  

 عنوان الدورة التدريبية م

 
 اجلهة املنظمة للدورة التدريبية



 

 

 

 
 

 2025-2020ورشة عمل بناء االسرتاجتية لكلية األداب    .1

ومدى مواءمتها خلطة جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل  

10/5/2020 

 

 كلية اآلداب 

 هـ 17/6/1441ورشة عمل إدارة األداء الوظيفي   .2
 كلية اآلداب 

 جامعة امللك فيصل باألحساء ـه21/1/1440-20ورشة أساسيات القيادة األكادميية/   .3

4.  
االجتماعي يف التعلم والتعليم/ ورشة استخدام شبكات التواصل 

 ـه29/1/1440

 فيصل بن عبدالرمحن اإلمام جامعة

 كلية اآلداب ـه2/2/1440ورشة إغالق دائرة اجلودة/   .5

 كلية اآلداب ـه9/5/1440ورشة مؤشرات اآلداء واملقارنة املرجعية/   .6

-10معايري ضمان اجلودة يف الدراسات العليا ومتطلبات حتقيقها/   .7

 ـه11/5/1440

 املركز الوطين للتقويم واالعتماد األكادميي

 جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل ـه 2/1440 /2ورشة مقهى املعرفة  .8

 كلية اآلداب .ـه30/5/1440ورشة توصيف املقررات واخلربة امليدانية/   .9

 كلية اآلداب ـه7/6/1440ورشة مسودة دليل نظام إدارة اجلودة/   .10

 عمادة تطوير التعليم اجلامعي هـ20/1/1439دور عضو هيئة التدريس يف التطوير املهين/ ورشة   .11

 كلية اآلداب هـ10/3/1439ورشة برنامج املقهى الرتبوي/   .12

/  20ورشة التهيئة الستقبال فريق املراجعني لالعتماد الرباجمي /   .13

4 /1439 

 جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

/  27التهيئة الستقبال فريق املراجعني لالعتماد الرباجمي/ ورشة   .14

 هـ 1439/  4

 كلية اآلداب

15.  
 فعالة يف تقويم الطالب ( )أساليبشة عمل رو

 هـ12-3-1440

عمادة تطوير التعليم اجلامعي  جامعة اإلمام 

 عبدالرمحن بن فيصل

16.  
يف عملية التدريس وكيفية بناء   ورشة عمل "استخدام التقويم

 هـ1440-2-28جدول مواصفات االختبار 

عمادة تطوير التعليم اجلامعي . جامعة اإلمام 

 عبدالرمحن بن فيصل

-1-3ورشة عمل ) ابتكار األفكار البحثية يف الفقه اإلسالمي (   .17

 هـ1440

 اجلمعية الفقهية السعودية

 

18.  
 ورشة عمل ) عضو هيئة التدريس يف تطوير األداء املهين (

 هـ 20-1-1439

 عمادة تطوير التعليم اجلامعي

 

19.  
 (ورشة عمل ) مؤشرات األداء الرئيسية واملقارنة املرجعية 

 هـ15-6-1438 

 عمادة تطوير التعليم اجلامعي 

 

20.  
تصميم املقررات االلكرتونية وخمازن األسئلة ( قسم )ورشة عمل 

 ـه 1438/6/2الدراسات اإلسالمية 

 كلية اآلداب 

 

 هـ1438-6-1ورشة عمل ) اإلدارة الصفية ( ،   .21

 عمادة تطوير التعليم اجلامعي

 هـ29/2/1438ورشة عمل ) مهارات التفكري الناقد (  .22

 عمادة تطوير التعليم اجلامعي



 

 

 

 
 

 1438/1/24ورشة عمل ) التدريس املصغر (   .23

 عمادة تطوير التعليم اجلامعي

  والتطوير اجلودة وكالة(  التعلم نواتج اسی ورشة عمل ) ق  .24

21/5 /1437 

 وكالة اجلودة والتطوير   

 هـ 1441 -6-17إدارة االداء الوظيفي   .25

 كلية االداب

هـ  7/8/1441دورة تدريبية صياغة اللوائح واملذكرات اجلوابية   .26

قسم الدراسات اإلسالمية والعربية بالتعاون مع اجلمعية الفقهية 

 وجلنة احملامني بغرفة الشرقية 

 كلية االداب

هـ  و  9/2/1441دورة تدريبية تكييف العقود املالية وتصحيحها    .27

اإلسالمية والعربية بالتعاون مع م قسم الدراسات  8/4/2019

 اجلمعية الفقهية وجلنة احملامني بغرفة الشرقية

 
 كلية االداب

/  11-10دورة تدريبية تكييف الوقائع القضائية تسبب األحكام )  .28

(هـ قسم الدراسات اإلسالمية  4/2019/  9-10( ) 1441/ 2

فة والعربية بالتعاون مع اجلمعية الفقهية وجلنة احملامني بغر

 الشرقية

 
 كلية االداب

29.  
 وتقاريرهما ورشة عمل: توصيف املقرر واخلربة امليدانية

 يومني ملدة هـ2-3/12/1432

 اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي

30.  
  الذهين  العصف

 يومني ملدة هـ 11-12/11/1432

 مكتب التوجيه الرتبوي بالدمام .

31.  
  والسنةوالعلوم االجتماعية القرآناإلنسان واجملتمع يف 

 يومني ملدة هـ15-16/6/1432

الندوة العاملية للشباب بالتنسيق مع جلنة 

  التأصيل اإلسالمي للعلوم

32.  
 ورشة عمل بعنوان: التخطيط االسرتاتيجي .

 واحد يوم ملدة هـ21/5/1432

  اآلداب. الدراسات اإلسالمية كلية

33.  
  الرباجمي  ومقاييس التقويم ورشة عمل: معايري 

 يومني ملدة هـ11-12/11/1431

 األكادميي االعتماد اهليئة الوطنية

34.  
 الذاتي خطوة حنو االعتماد األكادميي. التقويم عمل: ورشة

 احلربي. د/حياة 

 واحد يوم ملدة هـ20/5/1431

 كلية اآلداب بالدمام

35.  
 الصويغ د.سهام اجلودة :عمل  ورشة

 واحد يوم ملدة هـ1431/ 2/ 12

 كلية اآلداب بالدمام

36.  
 سعد احلمود د.حممد-التقويم واالعتماد األكادميي أسس

 واحد يوم ملدة هـ1431/ 2/ 10

 كلية اآلداب بالدمام

37.  
  التطبيقية:)اإلدارة حتت ضغوط العمل( احللقة

 أربعةايام ملدة هـ 1431  / 9-12/2

 معهد اإلدارة بالدمام

38.  
 دورة اسرتاتيجيات تقييم الطالبة

 يومني ملدة هـ23-24/5/1430

 كلية اآلداب بالدمام

39.  
 دورة ملف املقرر

 يومني ملدة هـ24-25/4/1430

 كلية اآلداب بالدمام

40.  
 دورة لغة اجلسد

 أيام ثالثة ملدة هـ17-19/4/1430

 كلية اآلداب بالدمام



 

 

 

 
 

 

41.  
 واإللقاء( التطبيقية حول:) مهارات العرضاحللقة 

 أيام ثالثة ملدة هـ8-10/4/1430

 معهد اإلدارة بالرياض

42.  
 الربنامج التدرييب الويب سيت للمصممني

 يومني ملدة هـ13-14/3/1430

 كلية اآلداب بالدمام

43.  
 دورة إدارة املوارد البشرية من منظور اسرتاتيجي

 واحد يوم ملدة هـ24/1/1430

 كلية اآلداب بالدمام

44.  
 حتليل املشكالت واختاذ القرارات دورة

 واحد يوم هـ14/1/1430

 كلية اآلداب بالدمام

45.  
 دورة مهارات التفكري اإلبداعي

 يومني ملدة هـ20-21/11/1429

 كلية اآلداب بالدمام

46.  
  املعلم اجلامعي إعداد

 أيام عشرة ملدة هـ6-9/7/1429/ 29

 باجلبيلكلية الرتبية 

47.  
 )مهارات االتصال يف احلوار(

 واحد يوم هـ16/5/1429

 كلية اآلداب بالدمام

48.  
 التطبيقية حول:) إدارة االجتماعات( احللقة

 أيام ثالثة ملدة هـ7-9/5/1429

 معهد اإلدارة بالرياض

49.  
  التعامل بني األستاذ والطالب يف ضوء الشريعة اإلسالمية

 واحد يوم ملدة هـ6/5/1429

 جلنة التوعية بكلية اآلداب

50.  
 التطبيقية حول:) تنمية مهارات االتصال اإلداري( احللقة

 أيام ثالثة ملدة هـ15-17/4/1429

 معهد اإلدارة بالرياض

51.  
 األداء إدارة

 يومني ملدة هـ12/2/1429

 كلية اآلداب بالدمام

52.  
  نظم اجلودة الشاملة يف فرق التحسني املستمر

 يومني ملدة هـ29/12/1428

  مكتب التخطيط بكلية اآلداب بالدمام

53.  
 )نشر ثقافة اجلودة(

 واحد يوم هـ11/11/1428

 كلية اآلداب بالدمام

54.  
 )تنمية الذات(

 واحد يوم هـ21/3/1428

 كلية اآلداب بالدمام

55.  
 فن احلوار( )إدارة

 يومني ملدة هـ2/2/1428

 كلية اآلداب بالدمام

56.  
 (اإلنرتنت يف مقدمة)  االنرتنت يف املعلومة عن البحث

 أيام ثالثة ملدة هـ 3-5/3/1427

 بالدمام اآلداب كلية
 

57.  
 بالدمام اآلداب كلية ورشة عمل افرتاضية خدمة اجملتمع والتنمية املستدامه 

58.  
تدشني حساب اجلامعة يف منصة العمل التطوعي وشرح ا ّّليات 

 م 6/10/2020العمل يف املنصة  

 بالدمام اآلداب كلية

59.  
 

 ورشة عمل االفرتاضيه تفعي التطوع من خالل املنصة    

 م 10/11/2020 | 24/3/1442

 

وكالة عمادة خدمة اجملتمع والتنمية  

 املستدامة 

60.  
األقسام االكادميية  حول خصائص خرجي لقاء  روساء 

 اجلامعة 
 

 وكالة اجلامعة للشؤون االكادميية  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


