
 

 

  

 بسمة أحمد محمد جستنية د. 

 دارةاإلعضو مجلس 

 dr.jastem@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 المؤهالت العلمية     

 

هـ، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف  1426المكرمة درجة الدكتوراه، قسم العقيدة من جامعة أم القرى بمكة  •

 األولى. 

 هـ، بتقدير ممتاز. 1418درجة الماجستير، قسم العقيدة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة  •

 هـ. 1414معيد في جامعة الملك عبد العزيز من عام   •

 هـ. 1412بجدة  زبكالوريوس قسم الدراسات اإلسالمية من جامعة الملك عبد العزي •

إجازة في قراءة القرآن الكريم كامال برواية حفص عن عاصم، الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم   •

 وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف. 

 هـ.1421شهادة التوفل، الغرفة التجارية بمدينة جدة  •

 

 الخبرات العملية   

 

 هـ.1440عام شرف تدريس مادة األديان والمذاهب والفرق في الحرم النبوي من  •

 هـ. 1440هـ و 1431مدربة في عدد من البرامج في سنة  •

 م.2019هـ / 1440تمثيل رابطة العالم اإلسالمي في برامج األمم المتحدة المرأة واالندماج االجتماعي  •

تمثيل رابطة العالم االسالمي في مؤتمر الثقافة والمرأة في الديانات في مقر وزارة الخارجية روما،   •

 م. 2018هـ /  1439يان والثقافة  منظمة األد 

مديرة مركز الشراكة المجتمعية المساعد لشطر الطالبات بوكالة الجامعة لألعمال واإلبداع المعرفي لمدة  •

 . هـ1436عام من تاريخه  

سفيرة الحوار العالمي وبناء الجسور من قبل الملك عبدهللا للحوار بين أتباع الديانات والثقافات النمسا عام  •

 .م2015هـ/ 1436

مستشار للجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية في فريق دراسة وتطوير برامج وأنشطة القسم النسائي   •

 .هـ1435/ 3/ 1بالجمعية في الفترة 

 .هـ1435/ 1/ 11مساعدة للمشرف العام لمركز خدمة المجتمع، الشراكة المجتمعية  •

 . هـ1433  -1429عمدية الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة طيبة من عام  •

 . هـ1428  -1426وكيلة كلية التربية والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة من عام  •

 أنشطة.  6االشراف والمشاركة في عدد من األنشطة المختلفة والبالغ عددها  •

رئاسة ونيابة عدد من الفرق واألقسام واللجان كاللجنة النسائية ولجنة التحكيم والعلمية واإلشرافية والتقويم   •

 لجنة.  19لمؤسسي واالستشارية والجداول والتأديب الطالبي والبالغ عددها ا

 عضوة في عدد من الجمعيات والبرامج واللجان االستشارية والتنظيمية واإلشرافية والعلمية   •

 لجنة.  28والتي يبلغ عددها 
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 الدورات والبرامج التدريبية 

 هـ 1414شعبان   15-11الجامعي، الجامعة األمريكية بالقاهرة في الفترة  دورة تدريبية في مهارات التدريس  •

 دورة الكمبيوتر والتقنية الحديثة، مركز الفرسان للكمبيوتر، جدة. •

دورة فن اإللقاء المتميز، مركز تأصيل لتنمية مهارات الفصحى، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب   •

 .هـ1/1425/ 27- 25المهني في الفترة 

تدريس دورة في مبادئ العقيدة، مركز دار اإلخاء الصيفي التابع للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة  •

 . هـ1417

 16- صفر28هـ في الفترة 1420تايلند، - تدريس دورة المعلومات في العلوم الشرعية بالكلية اإلسالمية، جاال •

 ربيع األول. 

 هـ.5/1429/ 9- 7دارة التعليم اإللكتروني  الدورة التدريبية الثالثة لنظام جسور إل •

 هـ.1429/ 5/ 20- 19دورة االختبارات الموضوعية، عمادة التطوير الجامعي، جامعة طيبة  •

 هـ. 1413/ 6/ 18دورة أفضل سنة في حياتك على االطالق، ضمن فعاليات يوم المهنة الثالث بجامعة طيبة   •

ساعات تدريبية للدكتور خالد أبو الشامات،  8بواقع  دورة التقنيات السرية للتفوق الدراسي كيف تصبح دافور •

 هـ.6/1431/ 20- 19مكتبة السيد حبيب بالمدينة المنورة  

 ، قاعة التطوير الجامعي، مجمع كليات السالم، جامعة طيبة LMSدورة إدارة عمليات التعلم االلكتروني  •

 هـ. 1431/ 11/ 19- 18 

تنمية مهارات القيادات من أعضاء هيئة التدريس في الجوانب  المشاركة في فعاليات الدورة الثانية من برنامج:   •

 هـ. 2429/ 29/4-27المالية للجامعات السعودية  

 

 األبحاث والرسائل والمقررات

تحريف رسالة المسيح عليه السالم عبر التاريخ أسبابه ونتائجه، رسالة ماجستير، طبع دار الفلم بدمشق، دار  •

 .بيروت -الرسالة

 العقدية للفكر الشيعي، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. الجذور  •

 عقيدة اإلمام أحمد بن حنبل في رسالتي التميميين، دراسة وتحقيق.  •

 حكم تكفير المسلم بذنب ما لم يستحله.  •

 مناهج البحث عند علماء المسلمين.  •

 دراسة نقدية في ضوء القران والسنة، محكم ومنشور.  -التحليل النفسي عند فرويد  •

 المسائل العقدية المتعلقة بحديث "خلق هللا عزوجل آدم على صورته".  •

 من أنباء غيب المستقبل في القرآن الكريم وأثره في ترسيخ العقيدة.  •

 دعوى الحوار بين األديان في ميزان اإلسالم.  •

 حديث لنبي "أفلح وأبيه إن صدق" دراسة حديثية عقدية. •

 كم. االستنساخ حقيقته وموقف اإلسالم منه، ح •

 العولمة، حقيقتها، وسائلها، درء خطرها. •
 

 

 

 



 

 

 

االرهاب تعريفه وتاريخه، ضمن فعاليات اللجنة النسائية للحملة الوطنية ضد اإلرهاب بجامعة طيبة   •

 مطبوع. - ةمطوي هـ،1425

 اإلسالم، محكم ومنشور.حوار الحضارات في مقابلة صدام الحضارات رؤية في ضوء  •

 الكون واإلنسان والعالقة بينهما في التصور اإلسالمي.  •

 للتعليم عن بعد، جامعة طيبة. 2- 1تأليف مقرر العقيدة  •

 الحوار بين األديان في ميزان اإلسالم دراسة عقدية.  •

 جران. الحوار بين األديان في ميزان اإلسالم دراسة عقدية المسائل العقدية في حديث وفد نصارى ن  •

 
 

 

 

 

 

 


