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1

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس
الكلية

بدرية مشعل الحارثي
كلية التربية للبنات بالمجمعة

القسم

دراسات اسالمية

تاريخ الميالد

3941/1/31هــ

البريد اإللكتروني

Alharthi121@hotmail.com

هاتف عمل

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

الجامعة أو الكلية

التخصص

البكالوريوس

3934/1/34هــ

فقه

جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

الماجستير

3913/1/13هــ

فقه

جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

الدكتوراه

تمهيدي دكتوراه+امتحان الشامل

فقه

جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

الجهة

تاريخ الحصول عليها

معيد
محاضر

3919/4/33هـ

كلية التربية للبنات بالمجمعة

أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ

2

رابعا  :المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

مدة التكليف

3
2
1
9

3

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة
دعم الجودة

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

استكمال الملفات الخاصة بالجودة داخل القسم فصل دراسي

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

اسم المشاركة

المدة

نوع المشاركة

القاء محاضرة بعنوان "كيف نستقبل رمضان"

دينية  /دار أم سلمة بالرياض

يوم واحد

القاء محاضرة بعنوان " أسماء هللا الحسنى"

دينية  /دار الفرقان بالرياض

يوم واحد
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سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:
عنوان رسالة

النوازل في األطعمة

الماجستير
عنوان رسالة
الدكتوراه
ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):
م

3

عنوان اإلنتاج العلمي
النوازل في األطعمة ( رسالة ماجستير )

تاريخ النشر
3912/1/31هــ

اسم الدورية
الجمعية الفقهية السعودية ( دار كنوز اشبيليا بالرياض)

2

5

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م

اسم المقرر

رقم المقرر

المرحلة

القرآن الكريم

4714

الفرقة الرابعة (قسم عربي –أحياء
)

أصول األيمان

Isf223

الدراسات االسالمية شعبة()111

المدخل لعلم العقيدة

Isf112

الدراسات االسالمية شعبه()133-131

االسالم وبناء المجتمع

سلم 332

شعبة ()333-537

النظام السياسي يف االسالم

سلم 339

شعبة ()332

6

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

3
هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

عضو

اسم الجمعية

مقر الجمعية

الجمعية الفقهية السعودية الرياض

نوع العضوية

عضوية فاعلة

و:الدورات التدريبية:
اسم الدورة

م

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

3

دورة ادخال البيانات ومعالجة النصوص مدتها ثالثة اشهر

الخرج معهد العالمية للحاسب

3921/1/12

2

دورة حفظ القرآن الكريم كامال خالل شهرين

الخرج – دار عملرة بالجمعية الخيرية

3929/1/4

1

دورة كيف تخطط لحياتك

الرياض – المؤسسة الخيرية (مكه)

3911/33/33

9

دورة في الذكاءات المتعددة

الرياض شركة الرواد االهلية

3913/33/35
7

7

دورة فقهية في شرح كتاب الصوم والحج – دليل الطالب

الرياض – جامع الراجحي

3911/1/3

1

دورة فقهية في معاهد البيان – شرح كتاب منار السبيل

الرياض – معاهد البيان

3911/1/31

5

دورة فقهية في جامع القفاري – الدورة الفقهية التأصيلية الثالثة

الرياض جامع القفاري

3911/5/21

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

 -3مؤتمر الجمعية الفقهية

مؤتمر العضاء الجمعية الفقهية
السعودية النعقادها

الرياض  -جامعة االمام

3919/1/37

هيئة الغذاء والدواء

الرياض – فندق

3911/5/9

مؤتمر الجمعية الفقهية
ندوة طبية فقهية

االنتركونتيننتال
اضطرابات الحيض والنفاس بين
الطب والشرع

الرياض – جامعة االمام
بالتعاون مع مستشفى اليمامة

3911/7/2

8

ورشة عمل

كيف تخطط لحياتك

الرياض -مؤسسة مكة
المكرمة

3911/33/33

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
 -3حضور سلسلة دروس ( ليدبروا آياته) للشيخ ناصر العمر جامع الراجحي
 -2حضور اللقاء الشهري للفتاوى  /الشيخ الدكتور "سعد الخثالن " عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة لالفتاء.
 -1حضور سلسلة الدروس الفقهية السنوية المقامة في جامع الرجحي التأصيلية .
 -9حضور اليوم العلمي الفقهي المقام في جامع عثمان بن عفان بالرياض بعنوان فقه النوازل
 -7حضور اليوم العلمي الفقهي المقام في جامع الراجحي بالرياض من اول كتاب المعامالت القضاء والشهادة.
 -1حضور الملتقى الفقهي المقام في دار الفرقان بالرياض.
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االسم :بدرية مشعل الحارثي

التوقيع

التاريخ:

10

