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 المؤهــالت العلميــة
 البكالوريوس في التربية واآلداب (قسم الدراسات اإلسالمية)  1417/ 1416هـ بتقدير ممتاز,بنسبة
 % 94’26مع مرتبة الشرف األولي من كلية التربية بصبيا.
 الماجستير في الحديث بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وبنسبة  %97من كلية التربية للبنات
بمكة المكرمة في 1423 /2/23هـ بعنوان شرح صحيح البخاري ألبي الحسن على بن خلف بن
بطال المالكي (ت )449/من أول باب" ماذكر في األسواق من كتاب البيوع إلى آخر باب" من
استأجر أجير فترك األجير أجره فزاد" من كتاب اإليجارات دراسة وتحقيق .
 الدكتوراه في الحديث بتقدير ممتاز وبنسبة  % 96مع مرتبة الشرف األولى والتوصية بطبع الرسالة
وتداولها بين الجامعات في  1428/8/23هـ بعنوان التجريح النسبي في بعض األمكنة واألزمنة
دون بعض دراسة نظرية وتطبيقية بجامعة أم القرى .



التدرج الوظيفي






معيدة بكلية التربية بصبيا قسم الدراسات اإلسالمية 1418/1/9هـ.
محاضرة في 1424/9/17هـ .
نائبة وكيلة شؤون الطالبات المنتظمات لعام 1429/1428هـ.
أستاذ مساعد في 1429/6/4هـ .
أستاذ مشارك 1437

 عميدة كلية التربية األقسام األدبية في 1429/6/21هـ حتى 1438/1/23ه
 عميدة الكلية الجامعية بصبيا من تاريخ 1438/1/23هـ
 مشرفة على الشق اإلداري في المجمع األكاديمي للطالبات بصبيا بقرار 3435وتاريخ
1438/1/9هـ .
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المؤتمرات

او ًال المؤتمرات الداخلية:


مؤتمر األمن الفكري,جامعة الملك سعود  ,الرياض 1430/5/25-23هـ



المنتدى الدولي فى الشراكة المجتمعية فى مجال البحث العلمي.جامعة اإلمام محمد بن سعود – الرياض,
1430/6/3-1هـ



الجودة في التعليم الجامعي للعالم اإلسالمى ,جامعة نايف للعلوم األمنية1432/1/16,هـ.



المؤتمر العلمي الثاني لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية,جدة1432/4/26-23,هـ



المؤتمر الرابع إلعداد المعلم,جامعة ام القرى – كلية التربية2011/9/22-20,م



المؤتمر الدولى للتعليم العالى ,الرياض1433/5/28-25,هـ .



مؤتمر الجامعات العالمية الرائدة ,وزارة التعليم العالي – الرياض1433/5/18-15,هـ.



المؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم العالي ,الخبر1433/6/12,هـ.



مؤتمر اإلسالم والسالم ,كلية اآلداب – الدمام2012/4/17-16,م.



المؤتمر الدولى الثالث للتعليم اللكترونى والتعليم عن بعد الممارسة واالداء المنشود,الرياض,
1434 /3/ 26-23هـ.



المؤتمر والمعرض الدولى الثالث للتعليم ,الرياض 1434 / 4/ 12-8,هـ



المؤتمر الدولى " الجديد فى المؤثرات العقلية",جامعة جازان1434 / 4/ 24-23,هـ.



المؤتمر الطالبى الرابع ,جامعة ام القرى مكه1434/6/22-19,هـ.



المؤتمر والمعرض الدولى للتعليم العالى ,الرياض1434/6/18-15 ,



المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم /12-8ربيع الثاني الموافق 22_18فبراير 2013



المؤتمرالعلمي الخامس لطالب وطالبات التعليم العالي ,الرياض.1435/7/2-28 ,



المؤتمر الطالبي السادس بجدة 1436



المؤتمر الدولي للفيزياء 1437جامعة جازان



المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض من 1438/7/18_15

ثانياً المؤتمرات الخارجية:


مؤتمر التربية فى عصر البدائل ,جامعة اليرموك – األردن2010/4/ 22-20 ,م



مؤتمر االنتصار للصحيحين نحو منهجية علمية للتعامل مع الصحيحين ,الجامعة األردنية 1431/9/ 4-,3هـ



مؤتمر األعجاز العلمي فى القرآن والسنة,جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم بتطوان المملكة المغربية
2010/9/19-17م



مؤتمر التربية اإلسالمية,الجامعة اإلسالمية – ماليزيا2010/12/1 -11/29,م



المؤتمر العربي التركي  ,للعلوم االجتماعية ,جامعة عثمان غازى أنقرة – تركيا2010/12/12 -10,م



مؤتمر السنة وقضاياها المعاصرة ,جامعة ماليا  -ماليزيا 2011/7/13-12,م



الدعوة االسالمية والتحديات المعاصرة ,جامعة جاكرتا – اندونسيا1432/8/10-8 ,هـ



مؤتمر النص القرآني ,كلية الدراسات الشرقية واألفريقية – جامعة لندن2011/11/11,م



المؤتمر الدولي الخامس عشر للقيادات ,فندق برج العرب -دبي اإلمارات2012/3/8-7,م



مؤتمر العلوم اإلنسانية واالجتماعية,جامعة وست فيرجينيا -أمريكا2012/7/22-18 ,م



تجديد الخطاب األسالمى فى الغرب من أجل تعزيز الحوار والعيش المشترك جامعة ليل معهد ابن سيناءبفرنسا
1434/7/30-28هـ



مؤتمر اللغة العربية فى مساقات متعددة,جامعة ليدن هولندا 1434/12/29-28هـ2013

الندوات وورش العمل


ورش


عمل تم حضورها

ورشة عمل دور أعضاء هيئة التدريس فى االستفادة من المكافأة وحوافز التميز فى الجامعات السعودية
وزارة التعليم العالي – الرياض1429/11/18 .هـ



ورشة عمل عالقات وإعالم جامعة جازان – كلية التربية – األقسام األدبية1430/2/2,هـ



ندوة االنتماء الوطني في التعليم العام "رؤى وتطلعات",جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – الرياض
1430/3/29-27هـ



حلقة نقاش الرؤية المستقبلية للتعليم فى المملكة,مركز الحوار الوطني 1431/11/27,هـ



ضمان الجودة,جامعة جازان1433/3/20-19,هـ



عمليات تقييم أعضاء هيئة التدريس ,جامعة جازان1433/6/12 ,هـ



وسائل مبتكرة لحل المشكالت,جامعة جازان 1433/6/18-17 ,هـ



المعايير الواجب توافرها فى المعلم شراكة مابين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى مركز القياس
الوطنى1433/11/12,هـ



ورشة عمل "إصدار وثيقة لحقوق المرأة وواجباتها" مركز باحثات بالتعاون مع التنمية البشرية – صبيا
1433/11/17هـ



دوة تقرير التقويم الذاتي األولي,جامعة جازان2012/10/15,م



إدارة الدراسة الذاتية :المنهجية ,المراجعة الخارجية ,جامعة جازان2013/2/27 ,م



ورشة عمل ضمان الجودة والتقويم المؤسسي ,جامعة جازان1434\1\4-3,



فهم وتنفيذ معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ,جامعة جازان1434/3/17 ,هـ



ضمان الجودة واالعتماد األكاديمى ,جامعة جازان1434/4/30-28 ,هـ



قبعات التفكير الست ,جامعة جازان1434/5/29,هـ



االستخدام االمثل للطاقة الكهربية واالخالء اآلمن ,جامعة جازان & معهد التدريب ابها1434/5/29,هـ



مخرجات التعلم ,جامعة جازان1434/6/14,هـ.



الخطة األستراتيجية لجامعة جازان ,جامعة جازان1434/11/4-3,هـ.



ندوة الطوافة والمطوفين  ,كرسى االمير سلمان بن عبد العزيز جامعة ام القري1435/2/23-22,م.



توصيف البرنامج األكاديمي وتقريره في ضوء متطلبات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي,جامعة
جازان1435/4/6-5 ,هـ.



شرح الدليل االرشادى العداد خطة الطوارئ ,جامعة جازان 1435/6/23,هـ.



المعايير الوطنية إلعداد المعلمين ,جامعة جازان1435/6/23,هـ.



ورشة عمل معايير التقويم مسرح الجامعة

ورش عمل وندوات

تم تنفيذها

 التحليل الرباعى ,swotكلية التربية صبيا ,جامعة جازان 2010/5/28,م.

 فن الحوارومهارة االتصال ,كلية التربية صبيا ,جامعة جازان 2011/6/5,م.
 اعداد الخطة االستراتيجية بكلية التربية للبنات  ,كلية التربية صبيا ,جامعة جازان2012 /10/ 20,م
 أخالق رسولنا الكريم ,كلية التربية صبيا ,جامعة جازان2014/4/24,م.
 دورة تطبيق تخريج الحديث لطالبات االنتساب بجامعة االمام محمد كل فصل دراسي من عام 1437/1436
 ندوة توعوية أضرار القات بمحافظة العيدابي بالتعاون مع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1438
 محاضرة قيم التسامح واللحمة الوطنية واالنتماء الوطني جماد الثاني 1438بالمجمع األكاديمي بجازان



الملتقيات

 المشاركة في ملتقى المثقفات مع أمير المنطقة,جازان1429/1/27,هـ.
 الملتقى السنوي األول لعمداء وعميدات كليات التربية بالجامعات السعودية ,الملك سعود – الرياض,
1432/1/11هـ
 الملتقى السنوي الثانى لعمداء وعميدات كليات التربية بالجامعات السعودية ,ام القري  -مكة 1432/10/21,هـ
 الملتقى السنوي الثالث لعمداء وعميدات كليات التربية بالجامعات السعودية /جامعة القصيم
 الملتقى األول للمهتمات بالعمل التطوعى ,جازان1432/11/29,هـ  ,تقديم ورقة عمل.
 الملتقى االول للتطوير والجودة ,جامعة جازان1433/1/12-11,هـ .
 الملتقى األول لقيادات مؤسسات التعليم العالي ,الرياض1433/2/2,هـ.
 الملتقى العلمى الثانى لطالب وطالبات جامعة جازان  ,جامعة جازان1432/2/20,هـ.
 الملتقى الثالث والعشرون لعمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية ,جامعة جازان ,
1432/6/10-8هـ .
 الملتقى العلمى الثالث لطالب وطالبات جامعة جازان ,جامعة جازان 1433/5/21,هـ.
 ملتقى توظيف النساء بجامعة األميرة نورة  ,جامعة االميرة نورا 1433/6/14 ,هـ.
 الملتقى الثانى لقيادات مؤسسات وزارة التعليم العالى ,الرياض1433/6/26,هـ.
 الملتقى الثانى للجودة والتطوير االكاديمى  ,جامعة جازان1433/12/29-28 ,هـ ,تقديم ورقة عمل.
 الملتقى العالمى للمبدعين فى التدريس الجامعى "خبرات واقعية للتدريس المتميز" ,جامعة االمام محمد
1434/3/24-22هـ.
 الملتقى الثالث لقيادات مؤسسات وزارة التعليم العالى ,الرياض1434/5/2-1 ,هـ.
 ملتقى ناصحة التدريبي الثالث "االحتساب فى قضايا المرأة " ,الرياض1434/6/22,هـ.
 الملتقى السنوي الثالث لعمداء وعميدات كليات التربية ,القصيم1434/6/27,هـ.

 الملتقى العلمي الخامس لطالب وطالبات جامعة جازان 29محرمالى 1صفر 1435
 الملتقى العلمى الخامس لطالب وطالبات (محور االبتكار وريادة االعمال) ,جامعة جازان في الفترة
16_13ربيع الثاني 1435/هـ.
 ملتقى االنتاج االكاديمى التاسع ,جامعة الملك عبد العزيز1435/4/6 ,هـ.
 الملتقى السنوي الرابع لعمداء وعميدات كليات التربية بالجامعات السعودية,جدة 1435/6/10 ,هـ.
 الملتقى الرابع لقيادات مؤسسات التعليم العالى "شراكة فاعلة نحو تعليم وتعلم لمستقبل مستدام لبنات الوطن"
الرياض 1435/5/7 ,هـ .
 اللقاء األكاديمي الثاني بعنوان :تجويد االختبارات والتقويم :مالمح من تجربة كلية الطب 1436/2/30
 ملتقى الترجمة األول 1437/7/11بجامعة جازان
 الملتقى العلمي الطالبي السادس لجامعة جازان 41436/16_14
 الملتقى الطالبي السابع لجامعة جازان
 الملتقى األول لريادة األعمال 1436
 الملتقى األول للمسؤولية االجتماعية (كلنا وطن )1437/6/15ه
 ملتقى الجمعية السعودية الجغرافية بجازان 1434
 ملتقى الجمعية السعودية التاريخية عن منطقة جازان 1437/1436
 الملتقى الرابع للجودة بجامعة جازان من 1437/7/14_13
 الملتقى الثاني لريادة األعمال بجامعة جازان من 21_20صفر  1437الموافق3_2ديسمبر2015



الدورات والبرامج

 القيادة األكاديمية في ظل التغيير,فندق الحياة 1430/10/8,هـ.
 التخطيط االستراتيجي  ,مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ,جامعة الزقازيق 2009/8/27-25 ,م.
 سلوكيات المهنة ,مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  ,جامعة الزقازيق 2009/8/28,م.
 مهارات االتصال الفعال في أنماط التعليم ,مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  ,جامعة الزقازيق
2009/8/30م
 مقدمة في أدوات البناء والتأليف ,مركز الوطني للتعليم االلكتروني 1431/4/5,هـ.
 التقنيات الحديثة فى التعليم  ,المركز الوطني للتعليم االلكتروني 1431/4/7,هـ.
 التنسيق والتعاون في العمل الخيري ,مركز مسارات التميز للتدريب  ,جازان1431/6/26,هـ.
 معايير االعتماد األكاديمي وضمان الجودة  ,مركز الجودة والتطوير  ,أبها1431/4/2-3/30,هـ.

 إعداد المدربات المعتمدات لنشر ثقافة الحوار  ,جامعة جازان1432/4/11-7,هـ.
 تحسين العملية التدريسية وتحصيل الطالب  ,فندق الحياة  ,جازان 1432/10/20-19,هـ.
 برنامج معايير الجودة في العملية التدريسية  ,مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  ,جامعة الزقازيق,
2010/8/2-7/31م
 ضمان الجودة فى الجامعة جامعة جازان 1433/6/9,هـ.
 دورة عن السياحة تثري تنظيم العالقات العامة بالجامعة بالتعاون مع هيئة السياحة اآلثار1436/5/7الموافق
2015/2/26
 دورة بجامعة رواهامبتون بلندن عن ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي بالتعاون مع مركز أساليب
2014/9/22_18
 دورة عن تحصين الفكر في وحدة التوعية الفكرية بجامعة جازان /29ديسمبر 2016الموافق 1438/3/30
 ورشة عمل عن االرشاد االكاديمي جامعة جازان 1436
 ورشة عمل اعداد الجداول تنظيم عمادة القبول والتسجيل 1437
 أستراتيجيات حديثة في التعليم والتعلم  ,جامعة جازان1434/11/11-10,هـ.
 حول الخطة اإلستراتيجية لجامعة جازان  ,جامعة جازان2013/9/10-9 ,م
 حلقة نقاش بمعهد االدارة العامة (االدارة تحت ضغوط العمل )1436
 ورشة عمل بعنوان التعلم القائم على الكفاءة في بيئات التعلم االلكترونية والمدمجة 1436/2/2الموافق
/24نوفمبر2014
 ورشةعمل القيادة في البيئة األكاديمية 1437/6/13
 ورشة عمل عن السنة التحضيرية ربيع أول 1438
 حلقة نقاش بعنوان :نحو بيئة أكاديمية ناجحة 1438/6/17
 دورة القيادة واإلدارة في البيئة األكاديمية1438/2/6الموافق 6نوفمبر 2016
 دورة عن الخطة االستراتيجية للكليات /15مايو2016الموافق /9_8شعبان1437
 تنفيذ معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  17ربيع الثاني 1434
 ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي /28ربيع الثاني 1434
 ورشة عمل حول إصدار وثيقة لحقوق المرأة وواجباتها تنفيذ مركز باحثات 1433/11/17
 دورة بعنوان ضمان الجودة حول التقويم المؤسسي /4_3محرم1435
 دورة بعنوان القيادة في الجامعات السعودية بتاريخ 1438/7/23

 األنشطة فى خدمة المجتـمع


اإلشراف على المعرض األول لكليات البنات للمشاركة فى مهرجان جازان الشتوي1430 .هـ.



اإلشراف على برامج دبلوم التربية الخاصة التابعة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر143.هـ.



المشاركة في ملتقى المهتمات بالعمل التطوعي 1432.هـ.



رعاية وتشريف وتكريم حفل خريجات طالبات السكن 1430هـ



المشاركة في حفل تكريم خريجات معهد إعداد الداعيات ببيش1432هـ



رعاية وتشريف وتكريم رائدات العمل االجتماعى التطوعى بصبيا 1434هـ



المشاركة فى فعاليات ملتقى التنمية البشرية صبيا بورقة عمل "العمل التطوعى فى السنة النبوية"1434هـ



المشاركة الفاعلة فى انجاح النشاط الثقافى بكلية التربية صبيا بالتعاون مع نادى جازان االدبى 1434هـ



رعاية وتكريم وتشريف حفل اليتيم الثانى 1435هـ.الجمعية الخيرية  ,صبيا.

 المشاركة فى برنامج خطواتى الى الجامعة بالتعاون مع لجنة التنمية االجتماعية بصبيا1435هـ
 المشاركة الفاعلة فى برامج اللجنة النسائية بلجنة التنمية االجتماعية االهلية بصبيا.
 المشاركة فى اعداد التقرير االحصائى لمهرجان منطقة جازان الشتوى 1435هـ
 االشراف والمشاركة فى البرنامج الترحيبى والتشجيعى لمدرسة المعترض االبتدائية الفكرية بكلية التربية ,
صبيا1433/1/21 ,هـ.
 االشراف والمشاركة فى لقاء اإلدارة العامة للتربية والتعليم بجازان وكلية التربية األقسام األدبية لمناقشة اوجه
التعاون المُمكنة فى المشروع الشامل لتطوير المناهج تقويم وتطوير المناهج الدراسية 1434هـ.
 االشراف والمشاركة في االحتفال المقام في الصالة الذهبية لمدارس التربية الفكرية بمحافظة صبيا1434 ,هـ.
 األشراف والمشاركة فى ندوة (دور المرأة فى المجتمع ) كلية التربية ,صبيا1434 ,هـ
 األشراف والمشاركة فى ندوة (خطوات عملية لحفظ القرأن الكريم ) كلية التربية ,صبيا1434,هـ.
 األشراف والمشاركة فى برنامج ومسيرة (انا استطيع ) عن المعاق ,كلية التربية ,صبيا1434,هـ.
 اإلشراف على ركن الطفل ضمن مشاركة الجامعة في مهرجان جازان الشتوي 1436
 االشراف على ركن الطفل ضمن مشاركة الجامعة في مهرجان جازان الشتوي 1437
 رعاية حفل تكريم الحافظات بمحافظة ضمد 1435
 رعاية حفل تكريم الحافظات بالباحر 1436
 المشاركة بورقة عمل في الملتقى األول لغالء المهور بمحافظة صبيا بتاريخ 1438/7/24



معارض وندوات تم تنسيقها واألشراف عليها

 المعرض األول لكليات البنات للمشاركة فى مهرجان جازان الشتوى 1430هـ.
 معرض اصايل  1بكلية التربية ,صبيا1431 ,هـ.
 معرض أصايل  2بكلية التربية ,صبيا1432 ,هـ.
 معرض رياض الطفال ,بكلية التربية ,صبيا1432,هـ.
 معرض اصايل  3بكلية التربية ,صبيا1433 ,هـ.
 معرض رياض األطفال بكلية التربية ,صبيا1433 ,هـ.
 جائزة التميز "عضو هيئة التدريس المتميز واالدارية المتميزة  ,كلية التربية ,صبيا1433,هـ.
 فعالية يوم المهنة بكلية التربية ,صبيا ,بالتنسيق مع جامعة جازان 1435,هـ.

 التكريم وشهادات التقدير والدروع
 درع معالى مدير الجامعة لحصول كلية التربية صبيا على الريشة الذهبية" المؤتمر الطالبى الثالث بالخبر 1433هــ

 درع معالى مدير الجامعة 1434هـ.
 درع عميد شؤون الطالب 1434هـ
 درع شكر وعرفان من اللجنة النسائية بلجنة التنمية االجتماعية صبيا 1434هـ.
 درع شكر وعرفان من القسم النسائى بالجمعية الخيرية صبيا 1435هـ.
 شهادات تكريم و تقدير من عميد شؤون الطالب.
 شهادة تقدير من عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
 شهادة شكر وتقدير مركز باحثات 1433,هـ
 شهادة شكر وتقدير للمشاركة في إنجاح فعليات جامعة جازان 1436ه
 شهادة شكر وتقدير من النادي األدبي بجازان
 درع التميز المركز األول في األنشطة الطالبية 1435ه
 درع التميز المركز األول في األنشطة الطالبية 1436
 درع التميز المركز األول في األنشطة الطالبية 1437

 وحدات تم انشاؤها


وحدة الجودة والتطوير االكاديمى ,كلية التربية ,صبيا 1432هـ.



وحدة الخريجات ,كلية التربية ,صبيا1433,هـ.



وحدة ابداع للتنمية البشرية,كلية التربية ,صبيا 1434,هـ.



وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ,كلية التربية صبيا1434,هـ.



وحدة الموهبة واالبداع كلية التربية صبيا1434,هـ

 عضوية الهيئات والجمعيات العلمية
 عضو جمعية السالمة المرورية.
 عضو الهيئة االستشارية بجامعة جازان.
 عضو لجنة الموسم الثقافي.
 عضو مجلس قسم الدراسات االسالمية كلية التربية للبنات األقسام األدبية.
 مدرب معتمد لنشر ثقافة الحوار "مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني"1433.هـ
 عضو فى فريق التحكيم ألبحاث ملتقى الطالبي السنوي بجامعة جازان
 عضو في تحكيم البحوث في المؤتمر الطالبي السنوي الثاني( جدة ) والثالث (الخبر) والرابع (أم القرى )
 عضو لجنة اعداد التقرير االحصائى لمهرجان منطقة جازان الشتوى 1435هـ
 عضو جمعية واعي من عام 1436
 عضواللجنة الدائمة للتوعية الفكرية جامعة جازان 1438/1437
 رئيسة جلسة في ملتقى الجودة الرابع بجامعة جازان 1437
 رئيسة لجنة التحكيم لمسابقات القرآن الكريم لدولة الكويت 1438
 عضو لجنة المسابقة السنوية للسنة النبوية بجامعة جازان
 عضو لجنة المفاضلة السنوية لترشيح المعيدات
 رئيسة لجنة الطوارئ بمجمع صبيا
 عضو في اللجنة النسائية لدراسة ظاهرة غالء المهور واالسراف في مناسبات الزواج 1438
 رئيسة الكنترول بمركز القياس بصبيا من عام 1430حتى عام 1436ه.
 عضو المجلس التعليمي بمنطقة جازان 1437/1436ه
 عضوه في لجنة نقل الكليات واألقسام الى المقرات الجديدة 1437/12/28هـ
 رئيسة مركز القياس بصبيا من  1437حتى تاريخه
 عضو الهيئة االستشارية بالجامعة 1438/1437/1436/1435

 عضو مجلس الجامعة 1438
أبحاث منشورة في مجالت علمية محكمة
/1أدب تعامل النبي صلى هللا عليه وسلم مع زوجاته  .مجلة كلية دار العلوم القاهرة 2011
/2منهج المصطفى صلى هللا عليه وسلم في إصالح ذات البين .مجلة كلية المنوفية 2012
/3زيارة الرسول صلى هللا عليه وسلم للنساء ,مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باالسكنرية 2011
4اإلمام العيني ومنهجه في شرحه لصحيح البخاري ,مجلة الدراسات الشرقية بالجامعات المصرية 2013
/5األحاديث الواردة في التسليمة الواحدة في الصالة رواية ودراية .مجلة جامعة كفر الشيخ 2016

