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جامعة اإلمام حممد بن سعود  الدعوة
 اإلسالمية

دعوة العامالت املنزليات 
 إىل اهلل تعاىل

 دكتوراه
 هـ1436

 الدعوة
جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 اإلسالمية

املعاجلة الدعوية لقضايا 
االحنراف الفكري )دراسة 
حتليلية تقوميية على عينة 

وات يف من املؤمترات والند
 اجلامعات السعودية(

 ألكتب
 معلومات النشر العنوان م

 دعوة العامالت املنزليات إىل اهلل تعاىل 1
 هـ1434، دار كنوز إشبيليا، 1ط

 
 العضويات

1 
 اجلمعية السعودية للدراسات الدعوية

 
 المؤتمرات 

 اجلهة العنوان م

 معوقات النصيحة 1
 ؤمتر النصيحةسجالت م منشور يف حبث

 هـ1434

ملؤمتر العلمي ا نشورة يف سجالتمورقة عمل  احلسبة عند املعتزلة 2
 هـ1431الثاين لطالب التعليم العايل 

 جهود والة األمر يف الدعوة إىل اهلل تعاىل 3
ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي اخلامس لطالب 

 هـ1435التعليم العايل 
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4 
 قضايا معاجلة وأساليب وسائل

 فكريال االحنراف
 

 يف امساخل باملركز فائزة عمل ورقة
 هـ 1436 عام السادس العلمي امللتقى

 الدورات التدريبية
 معهد اخلليج قيادة احلاسب اآليل 1
 مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين املدرب املعتمد للحوار الوطين 2
 مركز هلا النسائي تدريب املدربني 3
 برنامج اإلبداع والتميز ة التدريسالفاعلية الشخصية لعضو هيئ 4
 معهد ابن خلدون للتدريب courselabتطوير املقرر الرقمي باستخدام  5

مهارات البحث عن مصادر املعلومات وإجراء  6
 الدراسات املسحية عرب اإلنرتنت

 معهد األمري نايف للبحوث واخلدمات االستشارية

 أكادميية الفيصل العاملية استخدام التقنية يف التعليم 7

8 
دورة اللغة اإلجنليزية املكثفة اجتياز املستوى 

 أكادميية التدريب النوعي level7السابع 

 معهد األمري نايف للبحوث واخلدمات االستشارية spssاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  9

 utlبرنامج التعلم والتعليم  10
مام حممد بن عمادة التطوير اجلامعي جامعة اإل

 سعود

استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف  11
 التدريس اجلامعي

 مركز النافع للتدريب واالستشارات

 هـ1435 ( ساعة تدريبية100مركز البيضاء ) برنامج منائر للتصدي للفكر الباطين احلديث 12

13 
 تطوير يف األقسام وكيالت دور

 اجلامعي التعليم
 إىل6-18 من عياجلام التطوير عمادة

 هـ20-6-1436

 دعوية رموز لصناعة عطاء برنامج 14
 

  1436 - 8 - 23 / 8 - 10 من وابل مركز

15 
 وتقريره املقرر توصيف

 
 هـ1436-6-29واجلودة  التقومي عمادة

 الفعال اإللكرتوين التدريس مهارات 16
 إىل 7 - 9 من اجلامعي التطوير عمادة

11 - 7 - 1436 



 

 

17 
 املقال كتابة فن

 هـ1436-4-17املعرفة  إثراء مركز 

 تقومي أسلوب املناقشة 18
 

 هـ1436-5-27واجلودة  التقومي عمادة

19 
 ملف اإلجناز

 
 هـ1437عمادة التقومي واجلودة  

 مهارات حبوث الرتقية وآليات النشر العلمي 20
مجعية تبيان )اجلمعية العلمية السعودية للقرآن 

 هـ1437-5-8الكرمي وعلومه( 
 األعمال اإلدارية السابقة

 هـ1431وكالة قسم الدعوة واالحتساب عام 
 هـ1430نائب عضو اجلودة يف قسم الدعوة واالحتساب عام 

 هـ1433 عام الدعوة قسم اختبارات سري رئاسة
 ، 1435 عام والسادس اخلامس العلمي امللتقى يف الدعوة لقسم امللتقى أمينة

 هـ 1436
 لدعوة حاليا  وكيلة قسم ا


