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 وزارة التـعليم 
  جـامعـة الـملك فيـصـل
 عمادة الدراسات العليا

 اآلدابالكلية : 
 الدراسات اإلسالميةالقسم : 

 
 

 : البيانات الشخصيةأوالً : 

 

 

 الوظيفة الحالية: 

  أستاذة الدراسات القرآنية بجامعة الملك فيصل  -1

 عضو في مجلس عمادة الدراسات العليا بالجامعة. -2

 والبحثية الوطنية واإلقليمية.محكم ومستشار في كثير من الجهات العلمية  -3

 بالجامعة ئيسة بيت الخبرة للمبادرات التعليميةر -4

 عضوة في هيئة تحرير المجلة العلمية بالجامعة. -5

 ضوة في لجنة التخطيط االستراتيجي لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات.ع -6

-مرأة السعودية نائبة رئيسة المشروع العلمي الوطني "تعزيز القيم األخالقية لدى ال -7

 . الواقع والمستقبل

  

 أ.د.هدى بنت دليجان بن عبدهللا الدليجان اسم عضـو هيئة التدريس
رقم السجل 

 المدني
1005657026 

 العنوان متزوجة الحالة االجتماعية  
 الهفوف-األحساء 

 400ص.ب:

 

 جوال
 هاتف عمل 0504856577

103580000

0/1676 
  

السيرة الذاتية نموذج   
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  المؤهالت العلميةثانيا: 

 الجامعة و الكلية التخصص تاريخ الحصول عليه المؤهل

 هـ24/8/1423 الدكتوراه
التفسير 

 وعلوم القرآن
 كلية اآلداب للبنات بالدمام

هـ ،.13/1/1419 الماجستير  
التفسير 

 وعلوم القرآن
 كلية اآلداب للبنات بالدمام

 هـ19/1/1413 البكالريوس
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  أصول الدين

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 

 

 الدرجات العلمية :ثالثاً : 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 جامعة الملك فيصل 5/2/1434 أستاذ

 جامعة الملك فيصل هـ1428 أستاذ مشارك

 كلية التربية للبنات باألحساء هـ1424 أستاذ مساعد

 كلية التربية للبنات باألحساء هـ1419 محاضر

 كلية التربية للبنات باألحساء هـ1414 معيد

 



3 
 

 عضوية اهليئات العلمية واللجان واجلمعيات:رابعا:

 نوع العضوية مقر اجلمعية اسم اجلمعية

 ن())تبيااجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه 
جامعة اإلمام حممد بن سعود 

كلية -اإلسالمية ابلرايض
 أصول الدين

رئيسة -عاملة 
اللجنة النسائية 
 ابملنطقة الشرقية

 اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام )إنسان( مبنطقة الرايض
وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية
عضو عاملة 

 اجلمعية العمومية
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 :والمسؤولياتاإلدارية  المهام:  خامسا

 فترة التكليف المهام اإلدارية م

 مستمر وكيلة عمادة الدراسات العليا بالجامعة -1

 سنوات3 مستشارة في وزارة التعليم العالي -5

2- 
 أربع سنوات مستشارة في وزارة التعليم العالي

 سنتان وكيلة أقسام الطالبات بجامعة الملك فيصل -3

الطالبات لشؤون مساعدة وكيلة أقسام  -4

 كلية التربية

 سنتان

 سنتان المشرفة على القبول في الجامعة -5

المشرفة على اختبارات التوظيف  -6

 للمتقدمات للعمل في الجامعة

 سنة واحدة

 ثالث سنوات رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية -7

 : اللجان التي شارك فيها العضو خامسا: 

 عمل اللجنة فترة مهام اللجنة اسم اللجنة م

عضوة في اللجنة االستشارية لكلية اآلداب  -1

 بجامعة الدمام

متابعة معايير 

االعتماد 

 البرامجي

1437-1440 

 ثالث سنوات

محكمة ومستشارة لبرنامج قسم الدراسات  -2

 اإلسالمية بجامعة الدمام

متابعة معايير 

الهيئة الوطنية 

 ثالث سنوات
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لالعتماد 

 البرامجي

1436-1439 

وضع الخطة  عضوة في لجنة التطوير والدراسات والجودة -3

االستراتيجية 

- 2010للجامعة

2015 

إعداد الدراسة -

 الذاتية للجامعة

2010-2012 

 

 سنتان

رئيسة لجنة الدراسة الذاتية ألقسام الطالبات  -4

 بجامعة الملك فيصل

مراجعة تقييم 

 المعايير 

وضع خطط 

 م2009 التحسين

 سنتان 

 

 اإلنتاج العلميسادسا: 

 البحوث العلمية المحكمة والمنشورة: -أ

أثر االلتزام بالقيم األخالقية للطالب الجامعي وآثارها في مكافحة الفساد في المجتمع  -

 . 15-1ص السعودي، بحث علمي منشور في جامعة الملك فيصل ،)عدد خاص(، 

المجتمعية ، =دراسة تطبيقية على أثر عمل المرأة السعودية في تحقيق الشراكة  -

ر، جامعة اآلزه-المجلة العلمية بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط–جامعة الملك فيصل 

 .164-83 من ص م15/1/2015العدد الثالث والثالثون
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كيفية تدبر آية بحث علمي مقدم إلى المؤتمر الثاني لألكاديمية األوروبية للتدبر بالتعاون -

بريطانيا والجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم –مع مركز التراث البريطاني بمانشستر 

=دليل  م2014/ يونيو / 23-21هـ الموافق 1435/شعبان/ 22—2وعلومه )تبيان(، 

 .ملخصات المؤتمر 

أثر الحوار في التعليم بحث علمي مقدم إلى مؤتمر التعليم في أكاديمية كليوت للتعليم في  -

 .على االنترنتم 2014/ يوليو /7-3هـ الموافق 1435شوال/10-7سان فرانسيسكو 

جهود كرسي الملك فهد للدراسات اإلسالمية في جامعة لندن في خدمة القرآن الكريم -

 . هـ1433وآثاره العالمية: مركز البحوث القرآنية: جامعةمااليا: ماليزيا،

المفهوم والخصائص واآلثار(( : مجلة الدراسات -))الكرامة اإلنسانية في القرآن الكريم-

 .94-51من ص هـ1433القرآنية:الجامعة اإلسالمية، 

المبادئ األخالقية للمعلم الجامعي في ضوء الكتاب والسنة، مجلة كلية الشريعة:جامعة -

 .461-389من ص هـ1433الكويت 

منهج القرآن الكريم في الرد على الطاعنين في نبوة نبينا األمين في ضوء سورة الفرقان، -

 .213-179من ص  هـ1432: جامعة األزهر، 145العدد  مجلةكلية التربية

رعاية حدود هللا في  األسرة )دراسة قرآنية(، مجلة الشريعة :جامعة اإلمام محمد بن  -

 .336-301، من ص هـ1432،، العدد الحادي والعشرون،شوال سعود اإلسالمية

 هـ1432أثر حفظ القرآن الكريم في تنمية الموهبة: مجلة جامعة أم القرى:مكة المكرمة،-

 .لم تصلني المجلة -

من  هـ1431سورة الصف ))دراسة موضوعية(( مجلة معهد اإلمام الشاطبي :جدة،-

 .139-91ص

المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها في سور آل حم، مجلة الدراسات القرآنية:الجمعية -

 . 106-61،من ص هـ1430،، العدد الخامسالعلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه

م مجلة 2007هـ/1428أركانها(( عام –سورة الممتحنة )دالالتها آية بيعة النساء في -

جة ذو الح-واألربعون، السنة العاشرة، رمضان  ، العدد التاسع والثالثونالرياض-الدرعية 

 .250-207، من ص2007ديسمبر  -هـ، أكتوبر1428
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سير في فواقع تنمية اإلبداع في مناهج التعليم الديني ))مفاهيم وتطبيقات على مناهج الت-

المجلة العلمية للجامعة اإلسالمية  -المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية((.

 .-لم تصلني المجلة-م على االنترنت 2006،  ماليزيا–العالمية 

-م. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل 2006هـ/1427الرشد في القرآن الكريم عام -

 .62-1ية،المجلد السابع العدد الثاني، من صالعلوم اإلنسانية واإلدار-األحساء

المجلة العلمية  -م.2006هـ/1426كتاب التفسير في صحيح مسلم))شرح وتعليق(( عام -

هـ،من 1430، العدد الثاني عشر، رجب الرياض-لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

15-103. 

المجلة العلمية لكلية أصول  -ا(وآثاره –وأسبابها  -قرأن الكريم )مدلوالتهاالسكينة في ال-

-2003العدد السادس عشر،  جمهورية مصر العربية–الدين بجامعة األزهر بالزقازيق 

 .348-275،من ص2004

 

 :البحوث العلمية المنشورةب: 

المشاركة ببحث في تدريس مقررات الثقافة اإلسالمية عن طريق التعلم التعاوني في الملتقى -

جامعة –العالمي للمبدعين في التدريس الجامعي الذي أقامته عمادة تطوير التعليم الجامعي 

 هـ.24/3/1434-21اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الفترة من 

ارية العليا للجامعات السعودية في مواصفات الطالب الجامعي المشاركة في ورشة القيادة اإلد-

))الواقع والمستقبل(( ضمن أعمال الملتقى العالمي للمبدعين في التدريس الجامعي يوم األحد 

 هـ.21/3/1434الموافق 

–المشاركة في اللجنة العلمية للملتقى الثاني والثالث للقياديات في مؤسسات التعليم العالي -

 هـ.1434النسائية  األقسام

المشاركة في ورشة الكراسي العلمية الخارجية التابعة للمملكة العربية السعودية بالتعاون بين -

 وزارة التعليم العالي وكرسي األمير سلمان لتراث الجزيرة العربية في جامعة الملك سعود .
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في ملتقى الخطاب  المشاركة بورقة عمل ))مخترقات الثوابت الوطنية في الخطاب السعودي((-

-27الثقافي السعودي الخامس في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الفترة من 

 هـ.1434/محرم/28

في فعاليات ورش عمل افتتاح مركز الملك عبدهللا العالمي لحوار األديان في جمهوية  المشاركة-

 م.2012/ديسمبر/5-3هـ 1434/محرم/13-10النمسا :فيينا ،في الفترة من 

المشاركة في تقديم ورشة عمل دور المرأة في الشراكة المجتمعية في المؤتمر الثالث -

 .2012/إبريل/19-16للجامعات العالمية والمعرض المصاحب له في الرياض، في الفترة من 

المشاركة في اإلعداد والتنظيم لملتقى القياديات الثاني))مواكبة التطوير محليا وعالميا(( -

 هـ.18/6/1433-17برعاية معالي وزير التعليم العالي في الفترةمن 

المشاركة ببحث)أهداف المرأة في العمل في زمن النبوة( مقدم للمؤتمر العالمي للمرأة في -

لى مقدم إ -المرأة في المملكة العربية السعودية إنموذجا-السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة

 هـ.1433/ 18/5-15جامعة القصيم في الفترة من -كرسي الشيخ عبدهللا بن حميد الراشد

ة في اإلعداد والتنظيم في اللجان العلمية والتنظيمية  للملتقى األول  للقياديات في المشارك-

الجامعات السعودية ))التواصل وتبادل الخبرات(( برعاية معالي وزير التعليم العالي في الفترة 

 هـ.1433/صفر/3-2من 

مع (( لمركز النص، الثقافة، المجت-المشاركة ببحث في المؤتمر السابع ))القرآن الكريم-

-14الدراسات اإلسالمية بكلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن في الفترة من 

 هـ.12/11/1432-10هـ الموافق 16/12/1432

مشروع الشيخ ابن باز الخيري للزواج بعنوان ))توجيهات شرعية مشاركة في تأليف كتاب ال-

 للمرشدين((.

 في ندوة جية للمواقع الدعوية السعودية االلكترونية(())الرؤية االستراتيالمشاركة ببحث-

المواقع الدعوية السعودية التي تقيمها وزارة الشؤون اإلسالمية في المملكة العربية السعودية ، 

 .هـ8/11/1432-7المقرر انعقادها من 
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المشاركة ببحث ))أخالقيات مهنة عضو هيئة التدريس في الجامعة(( في المؤتمر العالمي -

( في دولة اليابان بالتعاون بين جامعة أوساكا ومركز التعليم المستمر في ISOلثاني للتعليم )ا

 م.2011جامعة لندن 

عمان -في جامعة الزرقاء المشاركة ببحث في المؤتمر الدولي العربي للجودة في الجامعات-

 م . 2011/مايو/12-10هـ : 9/6/1432-6األردن،في الفترة من

خامس للمخطوطات اإلسالمية في كلية كوينز بجامعة كامبريدج ببريطانيا في حضور المؤتمر ال-

 هـ.1431/رجب/29-25الفترة من 

 هـ بفندق االنتركونتتنتال باألحساء.5/3/1431-3من 

المشاركة في المشروع العلمي )) قضايا حقوق اإلنسان في اإلسالم(( ))قضايا المرأة واألسرة -

 هـ1431وق اإلنسان: الرياض،من منظور إسالمي((، هيئة حق

التاريخ((الذي يقيمه مركز -الثقافة–المشاركة ببحث في المؤتمر السادس ))القرآن: النص -

-10الدراسات اإلسالمية في كلية الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن في الفترة من 

 ه.1430/ذي الحجة/2-29ممن 2009/نوفمبر/12

واإلبداع يبدأ مبكرا في أقسام الطالبات الذي يقيمه المركز الوطني  اإلشراف على ندوة الموهبة -

 هـ.1430شوال للموهبة والموهوبين بالجامعة 

هـ 1429/ربيع ثان/21حضور مؤتمر )) فقه التدين(( بجامعة اليرموك باألردن في الفترة من  -

 هـ.1429/ ربيع ثان/23إلى 

جمهورية مصر العربية –األلسن بجامعة المنيا المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لكلية  -

 هـ.24/4/1429هـ إلى 21/4/1428بعنوان ))العولمة والهوية الثقافية (( في الفترة من 

المشاركة في ورشة عمل ))الحوار السعودي الخارجي(( بإشراف: مركز الملك عبدالعزيز  -

 هـ.10/2/1428للحوار الوطني ، في يوم األربعاء الموافق 

الحواجز والجسور(( المنعقد في الجامعة  -ضور المؤتمر العالمي ))اإلسالم والغربح -

 م.2006/سبتمبر /8-6كواال لمبور في الفترة  -اإلسالمية العالمية بماليزيا
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إعداد ندوة ))المنهج النبوي في التعامل مع األطفال((] الوسائل واآلليات[ قراءة معاصرة -

وسلم مع األطفال،لمشرفات الصفوف األولية في مكتب التوجيه لمواقف النبي صلى هللا عليه 

 هـ.28/3/1427 -27واإلشراف التربوي باألحساء في الفترة من 

المشاركة في الندوة اإلقليمية بعنوان )العولمة وانعكاساتها على العالم اإلسالمي في المجالين  -

والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( والمعهد الثقافي واالقتصادي( تنظيم المنظمة اإلسالمية للتربية 

-5جامعة آل البيت باألردن في الفترة من بالتعاون مع العالمي للفكر اإلسالمي بواشنطن 

 هـ.6/4/1427

التكليف من المقام  السامي ببحث ))معوقات وصول المرأة إلى القضاء في المملكة العربية -

في المحكمة الكبرى في الدمام في الفترة من  السعودية (( دراسة ميدانية لمقابلة المراجعات

هـ بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين على توصيات 13/2/1427هـإلى 13/9/1426

اللجنة العليا المنبثقة من وزارة العدل ووزارة الشؤون االجتماعية بدراسة أوضاع المرأة في 

 المحاكم الشرعية.

بأبها )) نحن واألخر((  )) رؤية وطنية للتعامل المشاركة في اللقاء الفكري الخامس  -

مع الثقافات العالمية((  الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ،في الفترة 

 هـ.1426/ذو القعدة/ 16-12من 

المشاركة ببحث بعنوان )) معالجة مقررات الثقافة اإلسالمية لقضية المرأة والمستجدات -

قررات الثقافة اإلسالمية بين واقعها والمتغيرات في جامعات المملكة فيها((ضمن بحوث ندوة م

 هـ .28/10/1426-27وكلياتها في جامعة الملك فيصل باألحساء في الفترة من 
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 مهام أخرى:

 :ات التي تمت المشاركة في تقييمها أو المشاركة في أعمالهاالمؤسس

مشروع السالم عليك أيها النبي لتقييم كتاب -مرشحة من المنظمة العالمية للحكمة والحوار -

 هـ.1438السيرة النبوية في دقائق ضمن مئة عالم في العالم محرم عام 

لواقع ا-نائبة رئيسة المشروع العلمي الوطني" تعزيز القيم األخالقية لدى المرأة السعودية  -

ملك عبدالعزيز في جدة جامعة ال-والمستقبل" ضمن أعمال كرسي األمير نايف للقيم األخالقية 

 هـ .1438-1437عام 

عضوة في اللجنة االستشارية لكلية اآلداب بجامعة الدمام لمدة ثالثة أعوام من عام   - -

 هـ.1437

 . هـ1436( NCAAAمستشارة ومحكمة في الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ) - -

 العلمية للدراسات اإلسالمية )الحسنى(المشاركة في وضع الخطة االستراتيجية للجمعية - -

 هـ1436

عضوة اللجنة اإلشرافية لملتقى دور الباحثات السعوديات في مراكز التميز العلمي بالجامعات - -

السعودية بالتعاون مع أمانة مراكز التميز البحثي بالوكالة العامة للشؤون التعليمية بوزارة 

 هـ.1436/محرم/ 27التعليم في 

 هـ.1435-هـ1428نة التأسيسية للجمعية العلمية للثقافة اإلسالمية منذ عام عضو في اللج- -

 .هـ1435 المشاركة في وضع الخطة االستراتيجية للجمعية العلمية للثقافة اإلسالمية

 

 مستشارة في وزارة التعليم العالي سابقا ))األقسام النسائية (( للقيام باألعمال التالية     - -

 :هـ1433-1436

 .2015-2012وضع الخطة االستراتيجية لألقسام النسائية بالوزارة  -1 -

 رئيسة اللجنة العلمية وعضوة في اللجنة اإلشرافية المنظمة  لملتقيات الوزارة بالقياديات -2 -

 في مؤسسات التعليم العالي وهي على التوالي: -

بادل لي ))الترابط وترئيسة اللجنة العلمية لملتقى القياديات األول في مؤسسات التعليم العا- -

 هـ1433صفر 2الخبرات(( برعاية معالي وزير التعليم العالي في 

عضوة في  اللجنة اإلشرافية للملتقى الثاني للقياديات في مؤسسات التعليم العالي ))التميز - -

-15محليا وعالميا ومواكبة التطوير(( برعاية وحضور معالي وزير التعليم العالي 

 هـ.16/6/1433

في اللجنة اإلشرافية في الملتقى الثالث لقياديات مؤسسات التعليم العالي )الطريق إلى  عضوة- -

 هـ.1434المستقبل المعرفي(( برعاية معالي وزير التعليم العالي 
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عضوة اللجنة اإلشرافية للملتقى الرابع لقياديات مؤسسات التعليم العالي )شراكة فاعلة نحو - -

بنات الوطن(( برعاية وحضور معالي وزير التعليم العالي عام تعليم وتعلم لمستقبل مستدام ل

 هـ.1435

باحثة متعاونة )التكليف ببحث وحضور ورش عمل ( في هيئة حقوق اإلنسان بالمملكة -- -

 هـ.1432العربية السعودية عام 

-1430 للقيام باألعمال التالية   عضوة في لجنة الدراسات والتطوير والجودة في الجامعة -

 :هـ1432

 .م2015-2010إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة الملك فيصل -

رئيسة مركز الجامعة اختبارات القياس والتقويم لطالبات المرحلة الثانوية )قياس( لمدة عام  -

 هـ.1429-1430

 

هـ( في مركز الدراسات اإلسالمية كلية الدراسات 1430باحثة متعاونة )سنة التفرغ العلمي  - -

 .  ( جامعة لندنSOASالشرقية واألفريقية ) 

 :الدورات التدريبية ورش العمل والندوات والملتقيات 

بالواليات المتحدة األمريكية  حضورة دورة تدريبية عن التعليم الفعال في جامعة والية كلورادو-

CSU  2012يوليو /-17يوليو إلى -3في الفترة من. 

-26في الفترةمن  WVUحضورة دورة تدريبية عن إدارة المعرفة في جامعة غرب فرجينيا -

 .2012يونيو-29

-13حضور دورة تدريبية عن التعلم والتعليم بالتعاون مع جامعة فرجينيا في الفترة من -

  هـ. 1433/صفر /15

حضور دورة تدريبية عن ))مهارات القيادة األكاديمية(( في مركز القيادة األكاديمية التابع -

-17بالتعاون مع جامعة الدمام في الفترة من  -تحت التأسيس–لوزارة التعليم العالي 

 هـ.18/11/1432

اون مع بالتع حضور دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي في عمادة تطوير التعليم الجامعي-

 هـ. 28/6/1432-27شركة االستثمار البشري بالكويت في الفترةمن 

حضور دورة تدريبية في نوعية البيانات وإجراءات تحليل المعلومات في المجلس الثقافي -

-23البريطاني بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في جدة في الفترة من 

 هـ.24/5/1432
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ور دورة تدريبية ))القيادة اإلدارية(( في مركز القيادة األكاديمية التابع لوزارة التعليم حض-

-13بالتعاون مع عمادة تطوير التعليم الجامعي بالجامعة في الفترة من -تحت التأسيس–العالي 

 هـ.14/4/1432

كاديمي حضور دورة تدريبية عن تقرير الدراسة الذاتية في عمادة الجودة واالعتماد األ-

-15بالجامعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في الفترة من 

 هـ.16/3/1432

حضور دورة تدريبية عن مؤشرات اآلداء في عمادة تطوير التعليم الجامعي بالجامعة في الفترة -

 هـ .5/1431/ 16-2/ 15من 

مهارات استخدام الحاسب اآللي في جامعة التخطيط االستراتيجي وحضور دورة تدريبية في -

 .هـ8/12/1430-4مبور،في الفترة من كواالل–موناش بماليزيا 

 : المجتمعية((والملتقيات ))المحاضرات 

القطاع الشرقي في فندق –إعاد وتقديم دورة الحوار األسري لزوجات وأهالي شركة الكهرباء -

 هـ.24/8/1436األنتركونتننتال باألحساء 

وتقديم دورة اتجاهات في إدارة المعرفة الحديثة في عمادة التطوير الجامعي لوكيالت  إعداد-

 هـ.4/7/1436-2الكليات بالجامعة في الفترة من 

ي اإلشراف التربو–إعداد وتقديم دورة تدريبية كيف تفسرين آية للجمعية الخيرية بالخبر -

 هـ.4/1436/ 25-23لمعلمات مراكز التحفيظ بالخبر 

 د وتقديم دورة )مواصفات القيادة الناجحة في المجتمع( في مركز القدوة في الرياض .إعدا-

المصاعب والحلول(( بالتعاون -اإلشراف على اللجنة النسائية في ندوة ))أخالقيات طب اإلنجاب-

 هـ.7/1433/ 10-9مع إدارة الشؤون الصحية باألحساء،يومي األربعاء والخميس الموافق 

م محاضرة المرأة والمشاركة في المجتمع في ملتقى السيدات في األحساء ، يوم إعداد و تقدي -

 هـ.3/7/1433الخميس الموافق 

إعداد و تقديم محاضرة المرأة والمشاركة السياسية في اإلسالم بين المباح والمحظور بالتعاون  -

 هـ.25/5/1433مع كرسي دراسات المرأة في جامعة الملك سعود يوم الثالثاء الموافق 
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تقديم محاضرة )آيات الصيام في القرآن الكريم(( في اللجنة النسائية لتوعية الجاليات بالمبرز يوم -

 هـ.10/8/1432األحد الموافق 

المشرفة على وفد اللجنة النسائية بالجامعة إلى معرض الجامعات العالمية التابع لوزارة التعليم -

 .1432-1431العالي بالرياض عام 

-25على معرض ))الجامعة والمجتمع((في جامعة الملك فيصل في الفترة من  اإلشراف-

 هـ.26/6/1432

اإلشراف على ركن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه في معرض كن داعيا  -

 الثاني عشر المقام في األحساء.

الثالثاء  اإلسالمي باألحساء يومتقديم ندوة قطار العطاء في اللجنة النسائية للندوة العالمية للشباب -

 هـ.26/4/1432الموافق 

اإلشراف على ركن أقسام الطالبات بجامعة الملك فيصل في معرض آرامكو ))صحتك..سالمتك -

 هـ.15/4/1432-11..بيئتك  تبدأ بك(( في قصر إبراهيم التراثي في األحساء في الفترة من 

 

 -من المحلية إلى العالمية-)كلنا منتجون((اإلشراف على ركن جامعة الملك فيصل  معرض )-

 هـ.3/1432//14-13بالتعاون مع جمعية فتاة األحساء الخيرية في الفترة من 

 إعداد ندوة )المرأة واإلبداع( في كثير من الملتقيات الثقافية .-

سالمي إلإعداد ندوة )حوار مع الشباب( في برنامج نافذة للفتيات برعاية الندوة العالمية للشباب ا -

 هـ.29/6/1426مكتب الدمام في يوم الخميس الموافق –

المشاركة في ندوة مكة المكرمة في القرآن الكريم )) عاصمة الثقافة والسالم(( في كلية التربية -

 .هـ1426/جمادى األولى /22 للبنات باألحساء،و إدارة تعليم البنات باألحساء

مكتب الدمام في -للشباب اإلسالمي الندوة العالميةالمرأة والتغيير في ندوة المشاركة في  -

-2صور من السلف الصالح(( في الفترة من –محاضرة ))دور المرأة في النهوض بالمجتمع 

  هـ.1426/ربيع أول/3
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المشاركة في فعاليات الحملة الوطنية للتضامن ضد اإلرهاب المنعقدة في جامعة الملك فيصل -

هـ 5/1/1426إلى يوم األربعاء الموافق25/12/1425سبت الموافق باألحساء في الفترة من يوم ال

في محاضرة القناعات الباهتة في مكافحة اإلرهاب ،ومحاضرة دور الفرد والمجتمع في مكافحة 

 اإلرهاب. 

اإلشراف على  ندوة )دور القرآن في قيادة األمة( في اللجنة النسائية بالجمعية العلمية السعودية -

 هـ. 1425/شعبان/24-23وعلومه باألحساء في الفترة من للقرآن الكريم 

إعداد حلقة تنشيطية بعنوان ) الدين المعاملة في ضوء القرآن والسنة(لمديرات المدارس -

-13والمشرفات التربويات بمكتب التوجيه واإلشراف التربوي بمحافظة األحساء في الفترة من 

الشباب( في كلية التربية للبنات باألحساء ، والسكن إعداد ندوة )حوار مع  - هـ.1424/شوال/15

 .هـ1423عام  الجامعي لطالبات جامعة الملك فيصل باألحساء

اإلشراف على ندوة تنمية التفكير اإلبداعي المنعقدة بكلية التربية للبنات باألحساء في الفترة من -

 هـ .1423/شوال/22هـ إلى 1423/شوال/19

ثرها على الفرد والمجتمع( في مكتب اإلشراف التربوي باألحساء في إعداد ندوة )الشائعات وأ-

 هـ.1423محرم عام 

 

 

 الكتابات الصحفية:

 عضوة في موقع أكاديميون سعوديون على االنترنت وكتابة مقال شهري في الموقع.-

عضوة في موقع سعوديون في بريطانيا وكتابة مقال دوري في المجلة ))الواجهة(( -

 لملحقية الثقافية السعودية ببريطانيا.الصادرة من ا

 . جريدة اليوم)ملحق آفاق الشريعة( األسبوعيإعداد زاوية )إيحاءات( في -

المشاركة في صفحة))آفاق((التابعة إلدارة العالقات العامة واإلعالم في وزارة الشؤون -

 اإلسالمية بالتعاون مع صحيفة الجزيرة اليومية.

 فضائية ومواقع االنترنت الدعوية.والمقاالت الصحفية والقنوات الاإلسهام في الندوات -
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