المعلومات الشخصية:

السيرة الذاتية

أ.د /خلف بن حمود بن سالم الشغدلي.
الجنسية :سعودي.

مكان وتاريخ الميالد  :حائل 1391/12/9ىـ.
العمل الحالي :رئيس قسم الثقافة اإلسالمية – كلية التربية –

جامعة حائل -المملكة العربية السعودية.

الدرجة العلمية :أستاذ علوم القرآن والقراءات والتفسير.

االىتمامات العلمية والبحثية :علوم القرآن والقراءات والتفسير والدراسات الشرعية ،والتطوير األكاديمي.

رقم الجوال .0542520777 :
البريد االلكتروني khskhs888@gmail.com :

المراحل الدراسية والدرجات العلمية:

 -1ابتدائية الملك عبد العزيز بحائل ،بتقدير ممتاز1403 ،ىـ.

-2المتوسطة الرابعة بحائل (اإلمام محمد بن سعود) ،بتقدير ممتاز1406 ،ىـ.
-3ثانوية الصديق بحائل ،بتقدير جيد جدا1409 ،ىـ.
-4بكالوريوس في كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  -الجامعة اإلسالمية (1416ىـ) بتقدير جيد

جدا.

 -5ماجستير في القراءات وعلوم القرآن  -الجامعة اإلسالمية (1421ىـ) بتقدير ممتاز.

 -6الدكتوراه في القراءات وعلوم القرآن  -الجامعة اإلسالمية (1426ىـ) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
الخبرات الوظيفية والعملية:

-1معيد ،بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية1417 ،ىـ.
-2محاضر ،بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية1422 ،ىـ.
-3أستاذ مساعد ،بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية1428 ،ىـ.
-4أستاذ مشارك ،بجامعة حائل1435 ،ىـ.
-5أستاذ ،بجامعة حائل1440/1/8 ،ىـ.

 -5المشرف العام على كرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة ،من 1433 /1 /1ىـ ،إلى اآلن.
 -6رئيس قسم الثقافة اإلسالمية ،بكلية التربية ،جامعة حائل،من1433/7/13ىـ حتى اآلن.
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-7إمام وخطيب في وزارة الشؤون اإلسالمية منذ 1408ىـ إلى 1438ىـ.

-8اإلشراف والمناقشة والتحكيم للرسائل الجامعية واألبحاث العلمية والخطط الدراسية.
اإلنجازات العلمية (رسائل علمية ،أبحاث ،كتب):

 -1كتاب "التيسير في القراءات السبع ،لإلمام الداني ،تحقيق ودراسة( ،رسالة ماجستير) (مطبوع).
 -2كتاب شرح الشاطبية للعالمة السيوطي ،تحقيق ودراسة( ،رسالة دكتوراه) (مطبوع).
 -3كتاب عمل المرأة في الحسبة (أحكامو الفقهية ،ومقاصده الشرعية ،وضرورتو االجتماعية) .الباحث الرئيس

(مطبوع).
-4القول المختار في تفسير كالم العزيز الغفار (قيد النشر).

 -5كتاب الستر والشهادة وطرق الترجيح والجمع بينهما( ،الباحث الرئيس)( ،مطبوع).
 -6كتاب التحرش الجنسي (أسبابو ،ومظاىره ،وعالجو) ،باحث مشارك( ،مطبوع).

 -7بحث (القول األقرب في تنزيو الخليل عن عبادة الكوكب) .منشور بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق،
جامعة األزىر.

 -8بحث (قراءات ِ
وعبَر في قصص إحياء الموتى في سورة البقرة)منشور بكلية الدعوة اإلسالمية ،جامعة
األزىر.
 -9بحث (اإلعطاء في كتاب اهلل تعالى) (قيد النشر).

 -10بحث (خصائص أزواج النبيمن خالل سورة األحزاب) (منشور).
 -11بحث (االجتهاد المقاصدي ،وأثره على تطبيق النص القرآني) (منشور).
 -12بحث (سورة األحزاب ،القراءات ،والتفسير ،والمقاصد) (منشور).

 -13بحث (سورة يوسف  دراسة تحليلية) ،ويتناول البحث( :القراءات ،والتفسير ،والمقاصد) (منشور).
 -14بحث (سورة النور دراسة تحليلية) ،ويتناول( :القراءات ،والتفسير ،والمقاصد) (منشور).
 -15بحث سورة الحجرات (القراءات ،والتفسير ،والمقاصد) (منشور).

 -16بحث نقد مقاالت المستشرق (بروكلمان) في القراءات والرد عليها( ،منشور)..
 -17بحث دور المرأة التربوي والدعوي في ضوء القرآن الكريم( ،منشور).

 -18بحث تحقيق ودراسة مخطوط (زلّة القارئ) لعمر بن عبد العزيز بن زاده الحنفي( ،قيد النشر).
 -19بحث الميول العقدية ،وأثرىا في اختيار ال ُق ّراء( .قيد النشر).

 -20بحث زواج المسيح عيسى بن مريم  في ضوء المصادر اإلسالمية والنصرانية( .قيد النشر).

 -21الجلوس لإلقراء وإعطاء السند لطلبة العلم ،برواية حفص عن عاصم ،من عام 1420ىـ إلى عام

2

1426ىـ ،بجامع الشاكرين بالمدينة النبوية.

 -22شرح كتاب لمعة االعتقاد ،البن قدامو ،بجامع الشاكرين بالمدينة النبوية1424 ،ىـ ،وشرحو مرة أخرى
بجامع عبد اهلل بن مسعود بحائل1432 ،ىـ.

 -23شرح (كتاب السنة) لإلمام البربهاري ،بجامع الشاكرين بالمدينة النبوية1425 ،ىـ.

 -24شرح كتاب (منهج السالكين وتوضيح الفقو في الدين) في الفقو الحنبلي ،للشيخ السعدي ،بجامع
الشاكرين بالمدينة النبوية ،من عام 1423ىـ إلى عام 1426ىـ.

 -25شرح مقدمة التفسير ،وفاتحة الكتاب ،لإلمام ابن كثير ،بجامع خادم الحرمين بحائل1430 ،ىـ.
 -26شرح كتاب (مختصر سيرة الرسول  )للشيخ محمد بن عبد الوىاب ،بجامع الشاكرين بالمدينة
النبوية ،عام 1422ىـ ،ومرة أخرى بجامع عبد اهلل بن مسعود ،بحائل ،عام 1431ىـ.
 -27شرح كتاب (صفة صالة النبي  )للعالمة األلباني ،مقارنة بكتب الفقو ،بجامع الشاكرين بالمدينة النبوية ،عام 1422ىـ

 -28شرح كتاب (اإلتقان في علوم القرآن) لإلمام السيوطي ،بجامع خادم الحرمين ،بحائل 1430ىـ.

 -29التعليق على كتاب (زاد المعاد) لإلمام ابن القيم ،بجامع الشاكرين بالمدينة النبوية ،عام  1423إلى
1426ىـ

 -30التعليق على تفسير ابن كثير (المفصل) بجامع الشاكرين بالمدينة النبوية ،من عام 1420ىـ إلى
1426ىـ.

 -31التعليق على كتاب (سير أعالم النبالء) لإلمام الذىبي ،ثالثة أجزاء ،بجامع الشاكرين بالمدينة النبوية ،من
عام 1422ىـ إلى 1426ىـ.
دورات علمية:

 -1دورة علمية في تدريس مقررات الجامعة اإلسالمية في العقيدة والتفسير والفقو ،لمدة شهر في مدية
"سوكتو" بدولة نيجيريا ،بتاريخ 1418/3/1ىـ.

 -2دورة علمية في العقيدة والتفسير والفقو ،مع إمامة المسلمين في التراويح وصالة العيد ،في الجامع
الكبير ،بمدينة بريتوريا ،بدولة جنوب أفريقيا ،رمضان 1420ىـ.

 -3دورة علمية في العقيدة والتفسير والفقو ،مع إمامة المسلمين في التراويح وصالة العيد ،في مسجد أىل
السنة (شارع مالك سي) ،بمدينة داكار ،بدولة السنغال ،رمضان 1421ىـ.

 -4دورة علمية في تدريس مقررات الجامعة اإلسالمية في العقيدة والتفسير والفقو ،مع إمامة المسلمين في
صالة التراويح ،بجامع السلطان إسماعيل ،بمدينة كالنتان ،بدولة ماليزيا ،وإمامة المسلمين في صالة العيد ،في
سفارة المملكة العربية السعودية بماليزيا ،رمضان 1422ىـ.
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الج َمع ،في
 -5دورة علمية في تدريس مقررات الجامعة اإلسالمية في العقيدة والتفسير والفقو ،والخطابة في ُ
مدينة موروني ،بدولة جزر القمر ،في 1423 /4/1ىـ.

الج َمع ،في
 -6دورة علمية في تدريس مقررات الجامعة اإلسالمية في العقيدة والتفسير والفقو ،والخطابة في ُ
مدينة وغا دوغو ،بدولة بوركينا فاسو ،في 1424 /4/1ىـ.

 -7دورة علمية لشرح مناسك الحج ،بجامع خادم الحرمين بحائل ،ثالثة أيام ،وىي شرح لكتاب شيخنا
العالمة ابن عثيمين في الحج1434 ،ىـ.

 -8دورة علمية لتعليم وتثقيف رجال األمن بحائل( ،تنوير) ،في تفسير القرآن الكريم ،وشرح كتاب (الفتن)
في صحيح البخاري ،عام 1436 -1434 -1433ىـ.

 -9دورة علمية شاملة في (تفسير آيات التوحيد ،والصالة ،والصيام ،والحج والعمرة ،وفي أصول اإليمان
والج َمع ،في مدينة كوستا فالبينو ،شمال إيطاليا ،لمدة أسبوعين،
الستة) ،مع إمامة المسلمين في التراويح ُ
رمضان 1439ىـ.

محاضرات عامة:

(-1صفة العمرة والزيارة) ،محاضرة في الحرم المكي ،رجب 1437ىـ.

( -2المسلم بين الخوف والرجاء) ،محاضرة في الحرم المكي ألمن المنشآت1437 ،ىـ1438 ،ىـ.
( -3شعب اإليمان والرد على أسئلة الزوار والمعتمرين) ،محاضرة في الحرم المكي ،رجب1438 ،ىـ.
( -4منزلة التوبة) ،محاضرة في سجون حائل ،جمادى اآلخرة1438 ،ىـ.

( -5العناية بكتاب اهلل مع تفسير الفاتحة) ،محاضرة في سجون حائل ،بعنوان :جمادى اآلخرة1439 ،ىـ.
( -6حجاب المرأة المسلمة) محاضرة بالمركز اإلسالمي بمدينة وايت رفير ،بجنوب إفريقيا
1420/9/25ىـ.

( -7ليلة القدر ومزايا الليالي العشر وأحكام العيد) ،محاضرة بـ (بريتوريا) جنوب إفريقيا1420/9/26 ،ىـ.
( -8نزول القرآن وجمعو) ،محاضرة بالمركز اإلسالمي بمدينة تشيز بالسنغال1421/9/23 ،ىـ.
( -9آداب تالوة القرآن الكريم) ،محاضرة بمروني ،بجزر القمر ،ربيع األول 1423ىـ.
( -10فقو القراءات وتعليم القرآن وإقرائو) ،محاضرة بـ (وغا دوغو) بوركينا فاسو ،ربيع األول1424ىـ.
( -11أسباب انشراح الصدر) ،محاضرة بجامع جابر األحمدي ،المدينة النبوية 1424ىـ.
( -12مكانة النبي ،)محاضرة بتعليم المدينة النبوية1424 ،ىـ.

( -13نزول القرآن وجمعو) ،محاضرة بجامع خديجة بغلف ،بجدة 1429ىـ.
( -14صفة حج النبي  ،)محاضرة بجامع برزان ،حائل ،ذي القعدة 1429ىـ.
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 -15تدريس مادتي التفسير والقراءات ،بمعهد إعداد المعلمات ،بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل1431-1430 ،ىـ.

 -16تدريس مادتي التفسير و(علوم القرآن) ،بمعهد شيخ اإلسالم لألئمة بحائل ،لعام 1432 - 1431ىـ.
( -17الحج المبرور) ،محاضرة بكلية التربية ،بجامعة حائل 1434ىـ.

( -18توجيهات وتنبيهات للمرأة المسلمة) ،محاضرة بكلية التربية ،قسم الطالبات ،بجامعة حائل1434 ،ىـ.
( -19فضل الذكر والدعاء) ،محاضرة بجامع برزان ،حائل1434 ،ىـ.
( -20تعريف القرآن ونزولو وجمعو وآداب تالوتو وخصائص العشر األخيرة من رمضان) ،لقاء تلفزيوني لمدة
ساعة على قناة الثقافية السعودية ،وأجرى ىذا اللقاء اإلعالمي /علي العريفي ،تحت عنوان رمضان 1433ىـ.

 -21تفسير سور :النبأ والنازعات وعبس ،في جامع المحيسني ،بحائل ،رجب 1439ىـ.
 -22تفسير سور :الشرح والتين ،في جامع الراجحي ،بحائل ،رمضان 1439ىـ.
محاضرات ومقاالت في األمن الفكري:
-1اإلسالم دين األنبياء جميعا (مقال).

 -2الصمت والحياد اللئيم في قضايا األمة (خيانة) ،بعد مقاطعة قطر (مقال).
-3أزمة القدس وموقف السعودية الثابت (مقال صحيفة منارة الجامعة).

-4الوسطية في اإلسالم ،بكلية اآلداب ،لبرامج األمن الفكري بالجامعة 1438ىـ( ،محاضرة).
-5األمن وثمراتو ،قيادة أمن المنشآت بمكة المكرمة ،رجب1437 ،ىـ( ،محاضرة).
-6المسلم بين الخوف والرجاء ،قيادة أمن المنشآت بمكة المكرمة ،رجب1438 ،ىـ( ،محاضرة).

( -7األمن واإليمان متالزمان) ،لقاء مفتوح مع طالب السنة التحضيرية بجامعة حائل،
1437/6/18ىـ(،محاضرة).

 -8التحذير من البدع والتطرف والغلو ،لقاء مفتوح مع طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية ،بجامعة حائل،
1438ىـ.

المؤتمرات :
 -1مؤتمر (اإلفتاء في القرن الواحد والعشرين) الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا1429 ،ىـ( .حضور).
 -2مؤتمر (المرأة في السيرة النبوية) ،تنظيم كرسي الشيخ عبد اهلل الصالح الراشد الحميد لخدمة السيرة
النبوية ،بجامعة القصيم ،بتاريخ 1433/5/12ىـ( ،حضور).

 -3مؤتمر (الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة) ،تنظيم كرسي الملك عبد اهلل للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة ،بجامعة
الملك سعود ،الرياض1433 ،ىـ( .حضور).

 -4مؤتمر (اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ،من خالل قولو تعالى( :وفي األرض آيات للموقنين) جامعة
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الملك محمد الخامس ،بمدينة الرباط ،المغرب1434 ،ىـ( ،مشارك ببحث).

 -5مؤتمر (األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة) الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة،
1434ىـ( ،حضور).

 -6المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود ،تنظيم كرسي الدراسات القرآنية ،بجامعة
الملك سعود ،بتاريخ 1434/4/6ىـ( .حضور).
 -7المؤتمر الدولي بجامعة السلطان زين العابدين ،ترينجانو ،ماليزيا2018 ،م( .مشارك ببحث).

ورش عمل:

 -1ورشة العمل التأسيسية لكرسي أبحاث المرأة وقضايا الحسبة( ،منظم ومدير ومشارك) ،صفر1433 ،ىـ.
 -2ورشة العمل التأسيسية لكرسي معالي الدكتور /ناصر بن إبراىيم الرشيد؛ لحضور وذلك يوم األربعاء
1434/4/10ىـ( ،مشارك).
 -3ورشة العمل التأسيسية لكرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية( ،مشارك)1433 ،ىـ.

 -4ورشة عمل معتمدة من وكالة الجودة والتطوير بجامعة حائل ،بعنوان( :إعداد ملف وتقرير مقرر دراسي)،

بتاريخ 1434 /12/24ىـ.

 -5ورشة عمل بعنوان (التأصيل العلمي والعملي لدعوة اإلمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوىاب ،رحمو
اهلل) ،بمدينة الرياض ،يوم السبت 1436/11/14ىـ( ،مشارك).

 -6ورشة العمل إلعداد الخطة االستراتيجية ،لكرسي األمير نايف بن عبد العزيز ،لدراسات األمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ،بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية ،يوم الخميس 1436/8/10ه ،الموافق
2015/5/28م( ،مشارك).

 -7ورشة عمل لمناقشة مسودات األطر التخصصية لمعايير مناىج التعليم العام ،والتي ستنفذىا ىيئة تقويم
التعليم ،إدارة التعليم ،منطقة حائل ،بتاريخ 1439/2/13ىـ ،بفندق جامعة حائل( ،مشارك).

الدورات التدريبية:
-1دورة تدريبية معتمدة من وكالة الجودة والتطوير بجامعة حائل ،بعنوان (إدارة األزمات) ،من /2/1 -1/30
1435ىـ.

 -2دورة تدريبية معتمدة من وكالة الجودة والتطوير بجامعة حائل ،بعنوان( :التخطيط االستراتيجي) ،من -3
1435 /5/4ىـ.

-3دورة تدريبية معتمدة من وكالة الجودة والتطوير بجامعة حائل ،بعنوان( :التعلم اإللكتروني) من -14
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1435 /2/15ىـ.

-4دورة تدريبية معتمدة من وكالة الجودة والتطوير بجامعة حائل ،بعنوان( :إدارة وبناء الفرق البحثية) ،من
1435 /4/19-18ىـ.

-5دورة تدريبية معتمدة من وكالة الجودة والتطوير بجامعة حائل ،بعنوان( :العرض العلمي الفعال) ،من -10
1435 /5/11ىـ.

العضويات:

 -1عضو اللجنة العليا لألمن الفكري ،بجامعة حائل ،عام 1436ىـ.
 -2عضو مجلس اإلدارة في (وحدة األمن الفكري)1436 ،ىـ.

 -3عضو اللجنة العلمية بقسم الثقافة اإلسالمية ،عام 1432ىـ.
 -4عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومو (تبيان) ،من عام 1423ىـ1430 :ىـ.
 -5رئيس لجنة المقابالت بقسم الثقافة اإلسالمية ،من عام  ،1433إلى 1440ىـ.

 -6عضو اللجنة الشرعية لألئمة والخطباء ،بفرع وزارة الشؤون اإلسالمية بحائل ،من عام 1432ىـ إلى 1436ىـ
 -7عضو مجلس اإلدارة بالمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات ،وسط حائل ،عام 1428ىـ إلى 1436ىـ

 -8عضو مجلس اإلدارة في مجلس الكراسي العلمية ،بجامعة حائل ،عام 1433ىـ إلى 1436ىـ.
 -9عضو مجلس كلية التربية ،جامعة حائل ،عام 1433ىـ حتى اآلن.

 -10عضو لجنة التحكيم لجائزة األمير سعود بن عبد المحسن آل سعود (جائزة حائل للقرآن الكريم)-1432
1433ىـ

 -11عضو اللجنة االستشارية لجائزة األمير سعود بن عبد المحسن آل سعود (جائزة حائل للقرآن الكريم).
 -12رئيس لجنة التحكيم لجائزة األمير سعود بن عبد المحسن آل سعود ،للقرآن الكريم ،لعام 1433ىـ.

 -13عضو في التوعية اإلسالمية واإلفتاء في المدينة النبوية والمشاعر المقدسة ،مع وزارة الشؤون اإلسالمية،
منذ عام 1425ىـ إلى 1430ىـ.
التكريم وشهادات والتقدير:

-1شهادة تقدير من عمادة شؤون الطالب بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،لإلشراف على جمعية القرآن

الكريم للعام الجامعي 1427ىـ1428 /ىـ.

-2شهادة تقدير من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل للجهود المثمرة في إنجاح جائزة حائل لحفظ
القرآن الكريم لعام 1430/1429ىـ.

-3شهادة تقدير من معهد شيخ اإلسالم للقرآن الكريم وعلومو بمدينة حائل؛ للمشاركة في تدريس مادة علوم
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القرآن الكريم لطالب المعهد في الفصل األول للعام الدراسي 1431/1430ىـ.

-4شهادة تقدير من وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد معالي الشيخ /صالح بن عبد العزيز
بن محمد آل الشيخ؛ للمشاركة في ورشة العمل بمدينة الرياض يوم السبت 1436/11/14ىـ ،بعنوان
التأصيل العلمي والعملي لدعوة اإلمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوىاب ،رحمو اهلل.

-5شهادة شكر وتقدير من معالي المدير العام لحرس الحدود الفريق /عواد بن عيد البلوي ،لجهودي التوعوية
في المجتمع وإبراز جهود حرس الحدود.

-6شهادة تقدير من مدير شرطة منطقة حائل اللواء /يحيى بن ساعد البالدي ،للجهود المتميزة في تدريس
مادة الفقو ،ضمن برامج تنوير المنعقدة من 1433/1/1ىـ ،إلى 1433/6/18ىـ.

-7شهادة تقدير من عمادة كلية التربية بجامعة حائل ،لألداء المتميز والتعاون البناء خالل العام الدراسي
1433/1432ىـ.
-8شهادة تقدير من مدير شرطة منطقة حائل اللواء /يحيى بن ساعد البالدي ،للجهود المتميزة في تدريس
مادة (أحكام فقهية) ضمن برنامج (تنوير) ،في الفترة من 1434/3/21ىـ ،إلى 1434/7/5ىـ.

-9شهادة تقدير من كلية التربية بجامعة حائل؛ لإلشراف في مجال األبحاث العلمية بكلية التربية ألعمال
المؤتمر العلمي الخامس ،لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة ،والمشاركة الفاعلة في نجاح األعمال

التحضيرية للمشاركات الطالبية بالمؤتمر.
-10شهادة تقدير من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل ،للجهود المتميزة والملموسة التي
ساىمت في إنجاز عمل معهد معلمات القرآن الكريم في حائل.

-11شهادة تقدير من عمادة كلية التربية بجامعة حائل؛ للمشاركة الفاعلة في األسبوع الثقافي الطالبي الثاني
بعنوان( :كلنا متميزون) ،من  14-10محرم 1434ىـ.

-12شهادة تقدير من كرسي معالي الدكتور /ناصر الرشيد؛ لحضور ورشة العمل التأسيسية للكرسي ،وذلك يوم
األربعاء 1434/4/10ىـ.

-13شهادة تقدير من عمادة كلية التربية بجامعة حائل؛ عن محاضرة (الحج المبرور) والتي أقيمت في النادي
الثقافي االجتماعي بالكلية ،بتاريخ 1434/12/3ىـ.

-14شهادة تقدير من عمادة كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل؛ للمحاضرة المتميزة بعنوان :األمن
واإليمان متالزمان يوم 2016/4/18م.

-15شهادة تقدير من كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة؛ لحضور ورشة العمل إلعداد الخطة االستراتيجية للكرسي ،يوم الخميس
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1436/8/10ه ،الموافق 2015/5/28م.

-16شهادة تقدير من كلية التربية بجامعة حائل؛ للنشاط المتميز والمشاركة الفاعلة في األسبوع الثقافي بكلية
التربية تحت شعار (معا نحو القمة) ،خالل الفترة من 1435/6/21ىـ ،وحتى 1435/7/1ىـ.

 -17شهادة تقدير للمشاركة والتفاعل في ورشة العمل لمناقشة مسودات األطر التخصصية لمعايير مناىج
التعليم العام ،والتي ستنفذىا ىيئة تقويم التعليم ،إدارة التعليم ،منطقة حائل ،بتاريخ 1439/2/13ىـ ،بفندق
جامعة حائل( ،مشارك).

9

