بسم هللا الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية :

أوالً  :بيانات عامة
االسم

د.نوال عبد المجيد محيي الدين معطى

العنوان البريدي

اربد /ايدون /المملكة األردنية الهاشمية

البريد اإللكتروني

awardatt@yahoo.com

00962772364180

الهاتف

أردنية

الجنسية

-----ثانيا ً  :بيانات أكاديمية
التخصص األكاديمي

الدقيق فقه وأصوله

العام :الفقه وأصوله

9

سنوات الخبرة األكاديمية

سنوات

أستاذ مساعد

الرتبة األكاديمية
-----------ثالثا ً  :الدرجات العلمية الرئيسية

الدرجة العلمية

التخصص

سنة الحصول

العنوان و الجامعة التي حصل منها

على الدرجة

على الدرجة

التقدير

الدكتوراه

الفقه وأصوله

 8002م

الذمة المالية للزوجة في الفقه اإلسالمي و قانون
األحوال الشخصية الجزائري /دراسة مقارنة
/الجامعة األردنية

جيد جدا

الماجستير

الفقه المقارن

 8000م

مخالفات أشهب لإلمام مالك من خالل القوانين
الفقهية /جامعة بغداد /العراق

امتياز

البكالوريوس

الفقه وأصوله

 6991م

جامعة أدرار /الجزائر

الدبلوم

التربية الجنسية
الوقائية في ضوء
الشريعة اإلسالمية

8069

االتحاد العالمي للجمعيات الطبية اإلسالمية

األولى على الدفعة
جيد جدا
األولى على الدفعة
/

(فيما )

رابعا ً  :الخبرات العملية :
6

المؤسسة

عنوانها

العمل

بداية المدة

نهايتها

6

جامعة حائل

المملكة العربية السعودية

أستاذ مساعد

8009/9/6

8062

عضو هيئة تدريس
8

جامعة اليرموك

المملكة األردنية الهاشمية

محاضر غير متفرغ

8062

8062

3

جامعة جرش

المملكة األردنية الهاشمية

محاضر غير متفرغ

8069

8080

4

جامعة حائل

المملكة العربية السعودية

اإلشراف على بحوث تكميلية
لنيل شهادة الماجستير في الفقه
وأصوله

الفصل الثاني 6431

6439

5

جامعة حائل

المملكة العربية السعودية

اإلرشاد العلمي لخطط
الدراسات العليا

الفصل األول 6431

6439

1

جامعة حائل

المملكة العربية السعودية

الفصل الثاني
تحكيم بحوث المؤتمر الوطني
الطالبي السابع لطلبة الدراسات 6432
العليا
-

خامسا ً  :الخبرات اإلدارية
وعضوية اللجان:

فترة المؤتمر

المؤسسة

مكانها

العمل

من

إلى

جامعة حائل

المملكة العربية السعودية

مشرفة لجنة الجداول في القسم

6438هـ

6435

كلية التربية
جامعة حائل

المملكة العربية السعودية

عضو لجنة مقابلة التعيينات الجديدة في القسم

6435هـ

6434هـ

كلية التربية
جامعة حائل

المملكة العربية السعودية

سنتين

عضو لجنة كنترول الفرقة الثالثة والرابعة

كلية التربية
جامعة حائل

عضو لجنة كنترول االنتساب

المملكة العربية السعودية

8064/9/6م

8065

كلية التربية
جامعة حائل

مشرفة لجنة التظلمات في القسم

المملكة العربية السعودية

8064/6/6هـ

8062

كلية التربية
جامعة حائل

المملكة العربية السعودية

مشرفة على ثالثة فروع لجامعة حائل (فرع
بقعاء/الشنان/الحائط)

المملكة األردنية
الهاشمية

عضو مكتب اإلصالح و التوفيق األسري

كلية التربية
دائرة قاضي القضاة

8065/5/6

8062

8062

إلى غاية اآلن

سادسا  :األبحاث والمؤتمرات العلمية المحكمة :
أوال  :األبحاث العلمية المحكمة المنشورة في مجالت علمية محكمة:
عنوان البحث
السلطة الشرعية للمحتسب
وأثرها في إصالح المجتمع

المجلة

عنوانها

AL-QANATIR

AL-QANATIR

Inter national

Inter national

journal of

journal of

islamic studies

islamic studies

المجلد والعدد تاريخ النشر
Vol. 16

)No .3.(2019

قيد التحكيم

السياسة الشرعية في تصرفات
الرسول صلى هللا عليه وسلم

ثانيا  :األبحاث العلمية المحكمة المقدمة لمؤتمرات علمية دولية محكمة :
عنوان البحث

اسم المؤتمر

عنوانه

تاريخ المؤتمر

اإلمام عبد الحميد بن باديس ودوره في
اإلصالح التربوي

الجمعية األردنية للثقافة
المجتمعية

اإلصالح بين
التأصيل الشرعي
ومتطلبات العصر

/65-64جمادى
6434/8هـ

قضايا األسرة
الجمعية األردنية للبحث
العلمي المؤتمر السابع واألحوال الشخصية

النفقة الشرعية للزوجة العاملة

8065/16/64

سابعا  :الدورات :
تاريخها

مكانها

عدد الساعات

الدورة
من

إلى

توصيف البرنامج

عمادة الجودة والتطوير

جامعة حائل

 6434/6/63هـ

6434/6/64هـ

2

إدارة وبناء الفرق البحثية

عمادة الجودة والتطوير

جامعة حائل

6435/4/69

6435/4/80

60

التعلم اإللكتروني

عمادة الجودة والتطوير

جامعة حائل

6435/8/65

6435/8/61

60

الدورة التدريبية في استخدام مصادر
المعلومات الرقمية

كلية التربية

جامعة حائل

 6433/6/62هـ

 6433/6/62هـ

60

دمج التقنية في التعليم الجامعي
:مفاهيم وتطبيقات

كلية التربية

جامعة حائل

 6438/6/82هـ

 6438/6/89هـ

60

مهارات اإلتصال الفعال

عمادة الجودة والتطوير

جامعة حائل

 6431/6/3هـ

 6431/6/4هـ

2

الدورة التأهيلية للحاسوب

كلية هندسة الحاسب اآللي

العراق

8000/1/60

8000/1/82

أسبوعين

دورة لغة انجليزية

المعهد الثقافي العراقي

العراق

6992/6/4

6992/3/4

شهرين
2/ساعات
أسبوعيا

االتجاهات الحديثة في اإلدارة
الجامعية

عمادة الجودة والتطوير

جامعة حائل

6432/2/1

6432/2/2

60

دورة نظم االمتحانات وتقييم الطالب عمادة الجودة والتطوير

جامعة حائل

6431/2/62

6431/2/62

60

دورة تقويم أداء أعضاء هيئة
التدريس

عمادة الجودة والتطوير

جامعة حائل

6432/2/82

6432/2/82

60

برنامج المحاور الناجح

كلية التربية /جامعة حايل

جامعة حائل

6432/6/89

6432/6/89

/

برنامج الحوار األسري

دار التحفيظ الثانية /حائل

حائل

6431/2/2

6431/2/60

9

English basic level 1

Arapus for

arapus

8062/2/60

8062/2/65

85

training and
development
Preparation for
ICDL

Arapus for
training and
development

دورة إعداد المدربين لتأهيل دائرة قاضي القضاة
المقبلين على الزواج
دورة تأهيل أعضاء مكاتب دائرة قاضي القضاة
اإلصالح األسري
ورشة النفقات و األجور في شركة كادر
تكنولوجيا التعليم
المحاكم الشرعية

مركز

اربد /مركز داني
التجاري

مركز

arapus

8062/2/60

8062/2/65

85

اربد /مركز داني
التجاري
دائرة قاضي القضاة

8062/9

8062/9

2

عمان  /األردن
اربد /األردن

8069/4/2

8069/4/66

80ساعة

اربد /األردن

8080/3/68

8080/3/68

 5ساعات

للتنمية و التدريب
إجازة برواية الجامع
الصحيح لإلمام محمد بن
إسماعيل البخاري

جمعية الحديث
النبوي الشريف

اربد /األردن

8069/8/82

8080/6/4

دورة مهارات استخدام جامع
خادم الحرمين الشريفين في
تخريج الحديث

جمعية الحديث
النبوي الشريف

اربد /األردن

8069/2/82

8069/2/82

 31مجلسا
 28ساعة

2ساعات

سابعا  :المواد التي قمت بتدريسها :
أوال  :مستوى الماجستير :
رمز المادة

عدد الساعات المعتمدة

6

أصول الفقه 6

ROF580

8

8

أصول الفقه 8

ROF582

8

3

أصول الفقه 3

ROF584

8

المقرر الدراسي

م

ثانيا  :مستوى البكالوريوس :
م

المقرر الدراسي

رمز المادة

عدد الساعات المعتمدة

6

فقه الطهارة والصالة

IC 175

8

8

فقه الجنايات

IC 328

8

3

فقه المعاوضات

IC 270

8

4

فقه األسرة

IC 374

8

5

فقه صالة التطوع والزكاة

IC 220

8

1

مباحث الحكم الشرعي

IC 226

8

2

دالالت األلفاظ وطرق االستنباط

IC 376

8

2

القواعد الفقهية

IC430

8

9

فقه االستحفاظ والشركات

IC372

8

60

فقه السير

IC378

8

66

المدخل للثقافة اإلسالمية

IC101

8

68

حقوق اإلنسان في اإلسالم

IAS 311

8

63

األخالق

IAS 211

8

64

اإليمان ونواقضه

IAS111

8

65

القرآن /6الصفوف األولية

IC161

8

61

المتكلمون والرد عليهم 8

IC403

8

62

فقه الصيام والمناسك

IC277

8

62

الثقافة اإلسالمية8

IC182

8

69

الثقافة اإلسالمية3

IC183

8

80

الثقافة اإلسالمية 4

IC 184

8

86

القرآن /6قسم االقتصاد

IC160

8

22

فقه الحدود

IC420

8

23

فقه التبرع واألطعمة واأليمان

IC422

8

24

النظام االقتصادي في االسالم

IC103

8

25

التعارض و الترجيح

IC424

8

26

علم أصول الفقه /جامعة اليرموك

FQH231

3

27

الثقافة اإلسالمية  /جامعة جرش

0000120

3

ثالثا  :مرحلة الفرق
6

أصول الفقه /الفرقة الثالثة

8

8

أصول الفقه /الفرقة الرابعة

8

---6

اإلرشاد العلمي /الماجستير

8

8

اإلشراف على بحوث تكميلية لنيل شهادة الماجستير في الفقه وأصوله

3

