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1

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس
الكلية

إيمان محمد جابر مرسي
كلية التربية للبنات بالمجمعة

القسم

دراسات اسالمية

تاريخ الميالد

1791/ 3 /21

هاتف عمل

3562

البريد اإللكتروني

ثانيا :المؤهالت العلمية:
تاريخ الحصول عليها

المؤهل

الجامعة أو الكلية

التخصص

ليسانس آداب

1771

دراسات إسالمية

كلية اآلداب

الماجستير

1775

الفقه وأصوله

كلية دار العلوم

الدكتوراه

2113

الفقه وأصوله

كلية دار العلوم

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

الجهة

تاريخ الحصول عليها

معيد

1772/ 8 / 2

كلية اآلداب – جامعة المنيا

مدرس مساعد

1775 / 5 /16

كلية اآلداب – جامعة المنيا

مدرس

2113 / 6 / 29

كلية اآلداب – جامعة المنيا

أستاذ مساعد

2115 /7 / 7

أستاذ مساعد

2112 / 7 / 12

2

رابعا  :المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

مدة التكليف

المهام اإلدارية

1

رائدة أسرة النشاط الديني

سنة واحد

2

رائدة أسرة حفظ القرآن الكريم

سنة واحدة

3

رئيسة لجنة الرصد والكنترول

سنة واحد

4

رئيسة لجنة النشاط الثقافي

سنة واحد

3

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة
لجنة وحدةالجودة واالعتماد االكاديمي

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

حصر وتحديد االحتياجات الفعلية للقسم من
تكنلوجيا واجهزة وادوات
حصر اعداد الطالب واعضاء هيئة
التدريسوالعاملين والمشرفات بالقسم
اعداد قوائم باالحتياجات الفعلية من مصادر
التعليم والتعلم
مراجعة الهيكل التنظيمي
تحديد االحتياجات التدريبية للعنصر البشري
بالقسم
حصر وتحديد امكانات المكتبة
اعداد مطويات وبروشورات اعالنية
تحديد مدى مالئمة اعداد العنصر البشري من
اعضاء هيئة التدريس
4

تنظيم ورش عمل وندوات مع الطالبات
واالعضاء
تحسين مهارات العنصر البشري العامل
القياس المستمر الثر البرامج التدريبية
اجراء الدراسات التي تستهدف قياس الواقع
الفعلي في القسم
تقديم تقارير دورية للموقف الحالي العمال
اللجنة
تصميم وتوزيع ادلة تثقيفية بانشطة القسم
وضع اليات تحسين التواصل بين القسم وبين
كل من الخريجين وجهات التوظيف واعضاء
هيئة التدريس والعاملين والطالبات وسوق
العمل والهيئات االخرى

لجنة توكيد الجودة

وضع خطط تنفيذية للمراجعات الداخلية
كتابة تقارير دورية بنتائج المراجعة والتقييم
متابعة تشكيل آداء ونظم توثيق اللجان بالقسم

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:
5

اسم المشاركة

م

االشراف على المصلى وتنفيذ أكثر من برنامج
توعية

المدة

نوع المشاركة
عمل الندوات والمحاضرات

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

ابن رشد الحفيد منهجه األصولي والفقهي – دراسة تحليلية ومقارنة

عنوان رسالة
الدكتوراه

أحمد بن يحيى المرتضى الزيدي منهجه األصولي والفقهي  -دراسة تحليلية ومقارنة

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

عنوان اإلنتاج العلمي

اسم الدورية

تاريخ النشر

1

مدخل لدراسة الفقة اإلسالمي

لطلبة جامعة المنيا

2

فقة المعامالت اإلسالمية

لطلبة جامعة المنيا

2

مدخل لدراسة علم أصول الفقه

لطلبة جامعة المنيا
6

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
اسم المقرر

م

المرحلة

رقم المقرر

علم أصول الفقه 4، 2

6014

الفرقة الرابعة

علم أصول الفقه 3، 1

3116

الفرقة الثالثة

فقه الطهارة

2214

المستو الثاني

فقه الصالة

126

المستوى الثاني

املدخل للفقه وأصوله

111

املستوى االول

فقه املناسك والسري

املستوى الرابع

فقه الصوم والزكاه

املستوى الثالث

املدخل للثقافة اإلسالمية
النظام االقتصادي يف اإلسالم

ئ

111
سلم

املستوى األول

113سلم املستوى الثالث

7

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

1

عنوان الرسالة

المصالح المرسلة وتطبيقاتها الفقهية

المرحلة

الدكتوراة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

نوع العضوية

مقر الجمعية

ال يوجد
و:الدورات التدريبية:
اسم الدورة

م

مكان االنعقاد

السبورة الذكية

جامعة المجمعة

التعليم االكتروني

جامعة المجمعة

تاريخ االنعقاد

TOEFL

مركز التطوير – جامعة المنيا

2112/ 9 /26

شبكة المعلومات واإلنترنت

مركز الحاسب  -جامعة المنيا

1778/11/3

أصول التدريس

مركز تنمية القدرات – جامعة المنيا

1774/11/2

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس – آداب وأخالقيات المهنة

مركز تنمية القدرات – جامعة المنيا

2116/9/18

اللغة اإلنجليزية

8

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

م

مكان االنعقاد

نظام التعليم االلكتروني وأدواته

جامعة المجمعة

تحقيق الجودة في التقويم الجامعي

جامعة المجمعة

التدريس لتحقيق التعلم القائم على المعنى

جامعة المجمعة

دمج مهارات التفكير في التدريس

جامعة المجمعة

تاريخ االنعقاد

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
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االسم :إيمان محمد جابر

التوقيع

التاريخ:

9

