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 منى سعيد سالم بادويحة . االسم:

 م .1891/ 11/  1المكال  الميالد:محل وتاريخ 

 يمنية . الجنسية:

 فوة . -المكال –حضرموت  –الجمهورية اليمنية  العنوان:

 

 األكاديمية:المؤهالت 
  م. 6212/  7/  61 عليها:تاريخ الحصول  الشرف،ممتاز مع مرتبة  بتقدير: اإلسالمية،بكالوريوس في الدراسات 

  جًدا.جيد  التقدير: م،6222 –م 6222 عليها:تاريخ الحصول  الثانوية.الشهادة 

  م. 6216ُعينت معيدة بقسم الدراسات اإلسالمية كلية البنات منذ العام 

  م 6212كلية اآلداب  –جامعة حضرموت  واألديان( )العقيدةالتحقت ببرنامج الدراسات العُليا مساق الماجستير تخصص-

 م.6212

 

  العلمية:الخبرات 
س للعلوم اإلسالمية ثانوية حضرموت للعلوم الشرعية  .1  م .6216مدر ِّ

 محاضر في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم . .6

 من األنشطة التوعوية والخيرية . المشاركة في عدد .2

 

 األبحاث التي قمت بإعدادها :
 تعظيم اآلثار والمشاهد وتطبيقاتها في القرآن الكريم والسنة .  .1

 العقيدة.آثار الحسن البصري في  .6

وهي رسالة البحث في مساق  عقدية.اإليمان بالغيب في القرآن الكريم وأثره في االعتقاد سورة األنعام أنموذجا دراسة  .2

  تحضيرها.في  وال زلتالماجستير 

 

 :المشاركات

 جامعة حضرموت. -مركز التطوير االكاديمي -الدورة التدريبية في طرق التدريس الجامعي -

 م.6212 -مركز التطوير االكاديمي -الدورة التدريبية في تقويم برامج كلية البنات في ضوء معايير الجودة -

 م6212-جامعة حضرموت -مركز التطوير االكاديمي -يبية في المهارات اللغوية لعضو هيئة التدريس الجامعيالدورة التدر -

 م.6212 -مركز التطوير االكاديمي -الدورة التدريبية في  في مهارات التدريس الفعال -

 م6212 -مركز التطوير االكاديمي --الدورة التدريبية في كيف تعد مشروعا بحثيا  -

 م.6212 -مركز التطوير األكاديمي -تدريبية في أخالقيات البحث العلميالدورة ال -

 م6212-األكاديميالتطوير  مركز-الجامعاتالدورة التدريبية في أخالقيات وآداب المهنة في  -

 م6212-األكاديميالتطوير  مركز-الدورة التدريبية في مهارات البحث اإللكتروني  -

 

 الشهادات التقديرية:

 على البكالوريوس. للحصول-حضرموتشهادة تقديرية للتفوق العلمي من جامعة  -

 شهادة تقديرية من خريجات قسم الدراسات اإلسالمية بكلية البنات. -

 شهادة تقديرية من خريجات قسم اللغة االنجليزية بكلية البنات. -

 شهادة تقديرية من خريجات قسم رياض األطفال بكلية البنات. -

 ة للمشاركة في الدورات الشرعية.شهادة تقديري -

 

 



 المقررات الدراسية التي درستها:

 م210 -2102 -كلية البنات -التالوة والتجويد -

 م2102 -2102 -كلية البنات -النظم اإلسالمية -

 م2102 -2102 -كلية البنات -الثقافة اإلسالمية -

 
 


