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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

   شذى محمد بن عثمان السليمان اسم عضو هيئة التدريس

   دراسات اسالمية القسم كلية التربية للبنات بالمجمعة الكلية

 Shathaa15@hotmail.com البريد اإللكتروني هــ12/9/2041 تاريخ الميالد  

    هاتف عمل  

 ية:ثانيا: المؤهالت العلم

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة االمام محمد بن سعود إلسالمية  شريعة هـ2011-2011 البكالوريوس

    الماجستير

    الدكتوراه

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 جامعة المجمعه هـ2019 معيد 

   محاضر

   تاذ مساعدأس

   أستاذ مشارك

   أستاذ
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 رابعا : المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

2   

1   

3   

0   

   

 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

لجودة واالعتماد اعداد الملفات الخاصة با لجنة دعم الجودة 2

 االكاديمي

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

    

    

 

 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 عنوان رسالة 

 الماجستير

 ر في مواجهة التغريب.جهود الشيخ عمر االشق

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

2    

1    
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 السنة االولى  (1) عقيدة 2

 السنة الثانية  (2) فقه المعامالت 1

 رابع . –ثالث  –ثاني –أول   قرآن  3

 االولى  ثقافة اسالمية 0

   النظام االقتصادي في االسالم 5

1    

1    

    

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م

2   

 

 

 



 6 

 ةهـ:العضوية في الجمعيات العلمي

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

 هـ22/1/2032 المركز الوطني للتعليم االلكتروني تصميم  عروض تقديمية فعالة في التعليم االلكتروني بالبورينت . 

-2011 التربية بالمجمعةكلية  . مهارات التدريس الفعال 

 هـ2032

 هـ15/5/2032 المركز الوطني للتعليم االلكتروني  . مقدمة التعليم المتنقل 
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 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش  م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا

 هـ11/0/2032-15 جامعة االمام محمد بن سعود. ي.مؤتمر الفقه االسالمي الثان 2

 هـ21/3/2032-25 مركز الملك فهد الثقافي. المؤتمر العلمي االول. 1

    

    

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا
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 التوقيع                                              التاريخ:                    شذى محمد بن عثمان السليمان     السم:  ا

 


