
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :املعلومات الشخصية -

 هـ21/10/1409اتريخ امليالد :               . خلود بنت خالد صاحل الداوود             :  االسم    

 متزوجة احلالة االجتماعية :                                                       .سعودية      اجلنسية : 
 : الاالتصمعلومات  -

   comaldawood@hotmail.-k         الربيد اإلالكرتوين : 
 : ةالعلمي تاملؤهال -
 هـ20/7/2143اترخيه : ابكلوريوس أصول الدين.                    -
صول على املؤهل:  جامعة اإلمام حممد بن مكان احل    4.96 :التقدير :   ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل          املعدل  -

 سعود اإلسالمية/الرايض
 هـ19/9/1436اترخيه :     ماجستري عقيدة ومذاهب معاصرة  -

جامعة اإلمام حممد بن سعود  مكان احلصول على املؤهل:     4.96     :املعدل           مع مرتبة الشرف األوىل ممتاز  التقدير : 
 اإلسالمية/الرايض

 :رات التدريبيةالدو  -
اسم الدورة: أتهيل املعيدين.                              املكان: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. اجلهة املنظمة  -

 للدورة : عمادة تطوير التعليم اجلامعي.
مد بن سعود اإلسالمية. اجلهة املكان: جامعة اإلمام حم دورة ملف املقرر, أمهيته وكيفية إعداده ودوره يف حتقيق اجلودة.    -

 .وكالة الكلية للتطوير واجلودةاملنظمة للدورة : 
 حضور عدة دورات لوحدة تطوير مهارات طالب وطالبات الدراسات العليا. -
اسم الدورة: دبلوم عايل يف إعداد معلمات القرآن.     املكان: معهد الشرق.      اجلهة املنظمة: اجلمعية اخلريية لتحفيظ  -

 القرآن الكرمي+ جامعة اإلمام.
 اجلهة املنظمة . حممد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام   املكان :   . مهارات علمية يف حفظ القرآن الكرميسم الدورة : ا -

 .حممد بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام للدورة :
 :املهارات -

 اإللقاء. -3  القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل وبرامج األوفيس. ـ 2     البحث  – 1
 
 



 :واملهام اإلجنازات -
املركزية  , واملكتبةيف مكتبة امللك فهد الوطنيةمودع  ماجستري(حبث علمي يف آراء بدر الدين ابن مجاعة االعتقادية )رسالة  -

, ومنشور يف موقع املكتبة العلمية كلية أصول الدين, وعمادة البحث العلمي, ومكتبة  جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 على اإلنرتنت.

يف  إعطاء دروس يف شرح بعض املتون العلمية يف العقيدة, منها شرح األصول الثالثة والقواعد األربع يف كلية حفصة للبنات -
 سرياللنكا.

 ه الفصل األول.1437-ه1436يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصر يف عام متعاونة ملدة فصل دراسي  -
 .ه1437-ه1436من الفصل الدراسي الثاين من عام يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة عضو هيئة تدريس -
 فرق واملذاهب.عضو يف موقع اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألداين وال -
 .يف كلية أصول الدين نوعةممارسة أعمال إدارية مت -
 :التطلعات -

 نشر العلم النافع. -
 الوصول إىل أعلى مراتب العلم يف العقيدة. -
 الكشف والتحذير من املناهج املخالفة ملنهج السلف الصاحل. -


