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أوال :البيانات الشخصية:
د /أم ها شم كما ل عبد الوهاب ابو العنين

اسم عضو هيئة التدريس
الكلية

التربية

القسم

الدراسات اإلسالمية

تاريخ الميالد

1691/1/52

هاتف عمل

195051296

البريد اإللكتروني

D_om_ha@hotmail.com

ثانيا :المؤهالت العلمية:
تاريخ الحصول عليها

المؤهل

الجامعة أو الكلية

التخصص

البكالوريوس

1690

دراسات إسالمية تخصص فقه وأصول

جامعة األزهر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة

الماجستير

1665

العام شريعة  /الخاص فقه

جامعة األزهر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة

الدكتوراه

1661

العام شريعة  /الخاص فقه

جامعة األزهر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالقاهرة

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

الجهة

معيد

1691

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالمنصورة فرع جامعة األزهر بالقاهرة

محاضر =( مدرس مساعد)

1660

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالمنصورة فرع جامعة األزهر بالقاهرة

أستاذ مساعد =( مدرس )

1661

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالمنصورة فرع جامعة األزهر بالقاهرة;

أستاذ مشارك

----------------------

=========================================
2

--------------------------

أستاذ

===================================

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

1

المهام اإلدارية

رئاسة قسم الدراسات اإلسالمية

مدة التكليف

 1سنوات

5

3

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

مدة عمل اللجنة

مهام اللجنة

1

رئيسة لجنة المصلى والنشاط الديني

تفعيل النشاط الديني في المصلي وإقامة اللقاءات
والندوات القصيرة والمطولة واإلشراف على باب
إيما نيات في مجلة قطوف المعرفة التي كانت
تصدرها الكلية كل عام

عامان

/5

اإلرشاد الطالبي لقسم الدراسات

مساعدة الطالبة لفهم ذاتها ومعرفة قدراتها والتغلب
على الصعاب التي تواجهها سواء ما يتعلق بالدراسة
أو غيرها لبناء شخصية سوية

عام

/0

عضو اللجنة التأديبية

التحقيق في مخالفات الطالبات تقويم السلوك غير
السوي في المظهر أو التصرف أو حاالت الغش في
االختبار

عام

/5

عضو في لجنة شؤون الطالبات

كل ما يخص الطالبات من الناحية األكاديمية

1500

4

/2

عضو في اللجنة التأديبية

التحقيق في مخالفات الطالبات سالفة الذكر

1500

/9

عضو في لجنة اإلستشارات الدائمة

األشراف على تفعيل جميع اللجان بالكلية

1500

اإلشراف على النشاط الديني لقسم الدراسات

1500

/1

عضو في اللجنة الدينية

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:
م

اسم المشاركة

المدة

نوع المشاركة

1

مقابالت المتقد ما ت لوظيفة معيدة أومحاضر

عضو ه

1501

5

لجنة األمن والسالمة

عضوه

1500

0

برنامج لبيك لبيان أحكام الحج والعمرة

المحاضرة

-59-51
1505/11/56لمدة ثالثة
أيام صباحا في كلية التربية
ومساءا في دار صفية في
المجمعة

5

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:
عنوان رسالة
الماجستير

أحكام الخنثى المشكل في الشريعة اإلسالمية

عنوان رسالة
الدكتوراه

منهج الشريعة اإلسالمية في المحافظة على العقل

ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):
م

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

1

نظام األسرة في التشريع اإلسالمي

1669

5

أحكام الزواج على مذهب الشافعي

8991

3

أحكام العبادات في الشريعة اإلسالمية

8999

4

بحوث في عقود المعامالت

0222

اسم الدورية
كتاب منهجي للتدريس في قسم الشريعة بالكلية التي
أعمل بها (سالفة الذكر )
"""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
6

اسم المقرر

م

المرحلة

رقم المقرر

-1

فقه العبادات

خطة قديمة

األولى ف  += 1ف 5

-5

فقه المعامالت

سلم ()5120

الثانية ف +1ف5

()5525

-0

فقه األسرة والحدود والجنايات

خطة قديمة

الثالثة ف + 1ف5

/5

فقه الجهاد واألطعمة واأليمان والنذور والقضاء وفقه
الفرائض

خطة قديمة

الرابعة ف + 1ف5

2

حديث

خطة قديمة

األوىل

/9

علوم قرآن

"""""

الثانية قسم اللغة العربية

1

فقه األسرة  /وفقه اجلنايات واحلدود دراسة مقارنة

سلم( )0122الثالثة ف + 1ف2

9

فقه الطهارة وآدابها

سلم()155

/6

املدخل للفقه وأصوله

سلم ( )111املستوى الثاني

و ()0529
املستوى الثاني

7

11

حديث

سلم(5509

الفرقة الرابعة

11

املدخل اىل الثقافة اإلسالمية

سلم()111

اإلعداد العام /كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات=+كلية

15

اإلسالم وبناء اجملتمع

سلم ( )115تابع لقسم الرياضيات

10

فقه الزكاة والصيام

Isj)212

المستوى الثالث قسم الدراسات

15

فقه املعامالت املالية املعاصرة

Isj228

املستوى الرابع قسم الدراسات

12

أحكام الوصية والفرائض

سلم( )5529الفرقة الرابعة

الرتبية باجملمعة ( قسم اللغة العربية )

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

أليوجد

عنوان الرسالة

-------------------------

المرحلة

----------------------------8

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اليوجد

اسم الجمعية

--------------------

مقر الجمعية

------------------

نوع العضوية

-------------------------

و:الدورات التدريبية:
اسم الدورة

م

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

1

مهارات اإلقناع والتأثير في اآلخرين

كلية التربية بالمجمعة

1559/52

5

التخطيط االستراتيجي في الميدان التربوي

""""""""""""""""

1551

0

االختبارات الموضوعية

"""""""""""""""""

1551

5

السلوكيات غير السوية لدى الطالبات ومدى التعامل معها

"""""""""""""""""""

1559

2

التقييم الذاتي األولي

دار صفية في المجمعة

1505

9

نظام التعلم اإللكتروني وأدواته

كلية التربية بالمجمعة

1505

1

مهارات استخدام السبورة التفاعلية

كلية التربية بالمجمعة

1505

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

9

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش
العمل

م
/1

ورش عمل خاصة بمعيار إدارة

مكان االنعقاد
قسم الدراسات

تاريخ االنعقاد
1505 /01

ضمان الجودة

قسم الدراسات

/5

ورش عمل خاصة بمعيار البحث
العلمي

/0

ورشة عمل بعنوان استراتيجيات كلية التربية بالمجمعة
التعليم والتعلم

1505 /01

5

استراتيجيات تقويم الطالب
واالمتحان

2/

دمج مهارات التفكير في التدريس كلية التربية بالمجمعة

1505

9

كلية التربية بالمجمعة

1500

تحقيق الجودة في التقويم
الجامعي

""""""""""""""""

1500 /05

1500 /01

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
10

تم كتابة بعض البحوث ولكن لم تنشر بعد منها
 /1التسوية بين األوالد في العطية

 /5الطالق المعلق

11

