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 المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة   

 

 

 الذاتية السيرة
 ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين و من في حكمهم

 جامعة المجمعة

 

 

 
 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

 Ministry of Higher Education 

Al- Majmaah University  
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 وال: البيانات الشخصية:أ

   فاتن عبدالقادر بابكر اسم عضو هيئة التدريس

   دراسات اسالمية القسم كلية التربية للبنات بالمجمعة الكلية

 FTAI970@HOTMAIL.COM البريد اإللكتروني 2/3/0791 تاريخ الميالد  

   262 هاتف عمل  

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها لالمؤه

 كلية التربية للبنات بالمجمعة الحديث وعلومه م 0772 البكالوريوس

   م 2110 الماجستير

   م 2102 الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

  0772 معيد 

  2110 محاضر

   أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 رابعا : المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

  منسقة األرشاد 0

  عضو لجنة االرشاد الديني 2

3   

2   
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

  متابعة أعمال الجودة في القسم وكيد الجودةلجنة ت 

    

    

    

 سادسا: المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

  عمل الندوات والمحاضرات المصلى وتنفيذ أكثر من برنامج توعيةعضو لجنة  
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 ية:سابعا:األنشطة العلم

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 ودراسة االحاديث الفواكه الدواني للنفراوي تخريج

  

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 في العلل يالمقارنة بين منهجي ابن حاتم الرازي والدار قطن

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية لنشرتاريخ ا عنوان اإلنتاج العلمي م

0    

2    

 

 

 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 الفرقة الرابعة   الحديث  
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 الفرقة األولى 0030سلم  (0)الحديث 

 الفرقة األولى 0222سلم (2الحديث) 

 الفرقة الثانية 2033سلم (3الحديث) 

 الفرقة الثانية 2222سلم (2الحديث) 

 الفرقة الثالثة 3035سلم (5الحديث) 

 الفرقة الثالثة 3256سلم (6الحديث) 

 الفرقة الرابعة 2039سلم  (9الحديث) 

 الفرقة الرابعة 2238سلم  (8الحديث) 

 الفرقة الثانية 0037سلم مصطلح الحديث 

 الفرقة الثانية 2020سلم أصول التخريج 

 الفرقة الثانية 2222لمس دراسة االسانيد

 المستوى الثاني 020قرأ (0القرآن الكريم ) 

 المستوى الثاني 026سنة  أحاديث اآلداب 

 املستوى الثالث 200سنة  ريةفقه الس 

 املستو ىالرابع 222سنة  تاريخ تدوين السنة 
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 املستوى األول سلم 010 املدخل للثقافة اإلسالمية 

 املستوى الثاني سلم 120 اإلسالم وبناء اجملتمع 

 املستوى الرابع سلم  012 النظام السياسي يف اإلسالم 

 

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م

   

 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    ال يوجد

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

 0230/ 29/5 جامعة المجمعة اسلوب العصف الذهني 

 28/5/0230الى
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 0229 جامعة المجمعة التخطيط االستراتيجية في الميدان التربوي 

/ 31/ ـ26 جامعة المجمعة استراتيجيات دمج مهارات التفكير 

2100 

 0233 جامعة المجمعة عيتحقيق الجودة في التقويم الجام 

 31/2/0232من جامعة المجمعة  التقييم الذاتي في التعليم الجامعي 

 0232/ 0/3الى

 2/6/0232من  جامعة المجمعة اإلرشاد األكاديمي 

 5/6/0232الى 

 0232  التعليم االلكترني والتعليم عن بعد 

 

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

ندوات و ورش اسم المؤتمرات و ال م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا
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 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا
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 التوقيع                                              التاريخ:                           فاتن عبد القادر بابكراالسم: 

 


