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جامعة المجمعة

1

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس
الكلية

والء عيد عبد الرحيم بدر
كلية التربية للبنات بالمجمعة

القسم

دراسات اسالمية

تاريخ الميالد

1121/1/72

هاتف عمل

-

البريد اإللكتروني

loushal@yahoo.com

ثانيا :المؤهالت العلمية:
الجامعة أو الكلية

المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

البكالوريوس

7222

تفسير وعلوم قرآن كريم

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالمنصورة

الماجستير

7222

تفسير وعلوم قرآن كريم

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالمنصورة

الدكتوراه

7211

تفسير وعلوم قرآن كريم

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بالمنصورة

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

معيد

ــــــ

محاضر

ــــــ

أستاذ مساعد

1131/3/2

الجهة

كلية التربية بجامعة المجمعة

أستاذ مشارك
أستاذ

2

رابعا  :المهلم اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

1

مدة التكليف

ال يوجــــــــــــــــــد

7
3
1

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة
لجنة دعم الجودة

مهام اللجنة

مدة عمل اللجنة

حصر وتحديد االحتياجات الفعلية للقسم من تكنلوجيا واجهزة وادوات
حصر اعداد الطالب واعضاء هيئة التدريس والعاملين والمشرفات بالقسم
اعداد قوائم باالحتياجات الفعلية من مصادر التعليم والتعلم
مراجعة الهيكل التنظيمي
تحديد االحتياجات التدريبية للعنصر البشري بالقسم
حصر وتحديد امكانات المكتبة
3

اعداد مطويات وبروشورات اعالنية
تحديد مدى مالئمة اعداد العنصر البشري من اعضاء هيئة التدريس
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 بأنشطة القسم
وضع آليات تحسين التواصل بين القسم وبين كل من الخريجين وجهات
التوظيف وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات وسوق العمل
والهيئات االخرى

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

اسم المشاركة
االشراف على المصلى وتنفيذ أكثر من برنامج توعية

نوع المشاركة

المدة

ـــ

4

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

التوازن بين الروح والمادة فى القرآن الكريم

عنوان رسالة الدكتوراه

ترجيحات اإلمام اآللوسى فى تفسيره روح المعانى من الجزء الثامن عشر إلى نهاية الجزء العشرين

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

تاريخ النشر

عنوان اإلنتاج العلمي

اسم الدورية

ال يوجــــــــــد

1
7

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
رقم المقرر

المرحلة

اسم المقرر

م

1

تفسير تحليلى 2

4224

الفرقة الرابعة

7

تفسير موضوعى7

3777

الفرقة الثالثة

3

تفسير تحليلى 7

772

المستوى الرابع

1

مناهج مفسرين

3772

الفرقة الثالثة
5

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
م

عنوان الرسالة

1

ال يوجـــــــــد

المرحلة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

ال يوجد

و:الدورات التدريبية:
م

اسم الدورة

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

6

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش
العمل

مكان االنعقاد

1

مهارات استخدام السبورة الذكية

جامعة المجمعة

تاريخ االنعقاد
1131/1/72

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
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االسم :والء عيد بدر

التوقيع

التاريخ:

7

