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القران الكريم والعلوم االسالمية، والمختص وكيلة قسم الطالبات بجامعة  العمل الحالي:
 . -فرع المكال  –بالجامعة  التفسير وعلوم القرآن المساعدأستاذ األكاديمي بها، و

 المؤهالت الدراسية:

 . بلقيس للبناتفي مدرسة : التعليم االبتدائي

  .للبنات ثانوية تريم: التعليم الثانوي

  : التعليم الجامعي

( قسم عام  سالبكالوريوفي القرآن الكريم وعلومه )  العلياحصلت على اإلجازة  •
من الكلية العليا للقرآن الكريم وحصلت على الترتيب االول بتقدير ممتاز مرتفع 

  م .2007هـ الموافق 1428مع مرتبة الشرف 

 : الدراسات العليا

معة أم درمان جا كلية أصول الدين من التفسير وعلوم القرآنير تخصص الماجست •

 .م2011سنة تقدير ممتاز السودان  –االسالمية 

من جامعة القرآن الكريم والعلوم التفسير وعلوم القرآن اه: تخصص الدكتور •

 . م2016سنة تقدير ممتاز  –السودان  –اإلسالمية 

 الخبرات العلمية:

 سيئون لمدة أربع سنوات. –عملت مدرسة في الكلية العليا للقرآن الكريم  •

 عملت مدرسة في جامعة اإليمان لمدة سنة واحدة. •

 . أربع سنواتلمدة  المكال -الكلية العليا للقران الكريم في  ةمدرس تعمل •

المكال في الدراسات األولية  -كلية اآلداب -في جامعة حضرموتمدرسة  تعمل •
 والعليا .

 ناقشت عددا من رسائل الماجستير. •
 فرع المكال. –الكريم والعلوم اإلسالمية  مديرة لقسم الطالبات بجامعة القرآن •

 الماجستير.وناقش على عدد من رسائل  تأشرف •

 



 :والمشاركات الدورات التأهيلية

 كامال في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بحضرموت  حفظت القران الكريم •
من مركز اإلقراء واإلجازة حصلت على اإلجازة في متن الجزرية في التجويد  •

  .بالسند التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم
 :منها واإلداري حضر العديد من الدورات في المجال األكاديمي •
دبلوم المهارات اإلدارية من معهد الجزيرة للتدريب واالستشارات والدعم الفني    •

 .باليمن
بجامعة في مواصفات البرنامج األكاديمي مركز التطوير األكاديمي دورة   •

 .حضرموت
كتابة األوراق العلمية وآليات تقديمها ونشرها في المجالت المدرجة دورة في   •

من مركز التطوير االكاديمي جامعة  isi , scopus  تضمن قواعد البيانا

 حضرموت .
دورة تدريبية في نظام االكسل من مركز االستشارات والتنمية بجامعة العلوم   •

 . والتكنولوجيا اليمن
من مركز التطوير  ةورة بناء االختبارات ومواصفات الورقة اإلمتحانيد  •

 . االكاديمي جامعة حضرموت 
التخطيط االستراتيجي من مركز االستشارات والتنمية جامعة العلوم دورة في  •

 .والتكنولوجيا
مهارات الكتابة وتنسيق النصوص من مركز االستشارات والتنمية دورة في  •

 ولوجيا.جامعة العلوم والتكن
 كما شاركت في العديد من الورش االكاديمية •

 


