املعلومات الشخصية:
االسم :إميان بنت يوسف بن صالح أبو اجلدائل
مكان امليالد :جدة ،اململكة العربية السعودية
اجلنسية :سعودية
احلالة االجتماعية :متزوجة
أرقام االتصال :جوال0569039953 :
الربيد االلكرتوينeyabuljadayel@uj.edu.sa :
املؤهالت العلمية:
• درجة البكالوريوس يف اآلداب والرتبية :ختصص القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية ،كلية الرتبية
إلعداد املعلمات جبدة ،بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل ،للعام 1417هـ.
• درجة املاجستري يف اآلداب :ختصص احلديث وعلومه ،كلية الرتبية للبنات جبدة ،بتقدير ممتاز مع
مرتبة الشرف ،للعام اجلامعي 1428هـ2007 ،م.
• درجة الدكتوراه يف الفلسفة :ختصص الكتاب والسنة ،جامعة امللك عبد العزيز جبدة ،للعام اجلامعي
1441هـ2019 ،م.
التدرج الوظيفي:
التعيني على وظيفة معيدة عام1423 /10 /27 :هـ
التعيني على وظيفة حماضرة عام1431 /4 /8 :هـ
التعيني على وظيفة أستاذ مساعد عام 1441 /7 /7 :هـ
األنشطة و اللجان املشاركة هبا:
عضوة يف جلنة سري االختبارات من عام 1427هـ
عضوة يف جلنة تطوير برانمج املاجستري لعام 1441هـ
عضوة يف جلنة االعتماد االكادميي لعام 1441هـ.

مديرة وحدة البحث العلمي يف كلية القرآن والدراسات اإلسالمية لعام 1443هـ.
الدورات التدريبية:
ـ دورة بعنوان (الدروة الرتبوية األوىل) ،حتت رعاية مدارس األندلس اخلاصة للبنات جبدة عام 1419هـ.
ـ دورة بعنوان (اجلودة والتميز يف األنشطة الدعوية) حتت رعاية املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية
اجلاليات جبدة ،عام 1434هـ.
ـ دورة (اإلعداد لالبتعاث) ،حتت رعاية مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك عبد العزيز جبدة ،عام
1433هـ.
ـ دورة بعنوان (ثقافة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي املقدمة من رئيسة وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي
بكلية الطب) جامعة امللك عبد العزيز جبدة ،عام 1434هـ.
ـ دورة بعنوان (مهارات التدريس) برعاية مكتب الرتبية العملية بكلية الرتبية إلعداد معلمات املرحلة اإلبتدائية
جبدة ،عام 1427هـ.
ـ دورة بعنوان (مهارات التفكري ودجمها يف املناهج الدراسية) برعاية مكتب الرتبية العملية بكلية الرتبية
إلعداد معلمات املرحلة اإلبتدائية جبدة ،عام 1427هـ.
ـ دورة بعنوان (إدارة االنفعاالت والعواطف) حتت رعاية مركز تطوير التعليم جبامعة امللك عبد العزيز جبدة،
عام 1433هـ.
ـ دورة بعنوان (النشر العلمي يف جماالت  )isiحتت رعاية مركز تطوير التعليم جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
 ،عام 1433هـ .
ـ دورة بعنوان (فن اختاذ القرار) حتت رعاية املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات جبدة ،عام
1434هـ.
ـ دورة بعنوان (تطبيقات الويب يف تقدمي خربات تعليمية هجينة مدجمة) حتت إشراف وحدة التعليم
االلكرتوين والتعليم عن بعد ،عام 1434هـ.
ـ دورة بعنوان (اسرتاتيجيات التعامل مع األبناء) حتت رعاية مركز بناء الطاقات للتدريب عام 1430هـ.

ـ دورة بعنوان (ضغوطات العمل) حتت رعاية املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات جبدة ،عام
1434هـ.
دورة بعنوان (نظام التعليم اإللكرتوين (البالك بورد) ،حتت رعاية مركز التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد
جبامعة جدة ،عام 1440هـ.
ـ دورة بعنوان (اجلودة والتعليم العايل مفهوم وثقافة وممارسات يف التعليم) ،حتت رعاية مركز ضمان اجلودة
واالعتماد األكادميي جامعة جدة2020 ،م.
ـ دورة بعنوان (قياس خمرجات التعليم للربانمج واملقررات) ،حتت رعاية مركز ضمان اجلودة واالعتماد
األكادميي جبامعة جدة2020 ،م.
املواد اليت مت تدريسها:
احلديث الشريف ،مصطلح احلديث ،التدريب العملي  ،1التدريب العملي  ،2الثقافة اإلسالمية  ،1الثقافة
اإلسالمية  ،2الثقافة اإلسالمية  ،3مدخل إىل علم احلديث ،مناهج البحث اإلسالمي ،علم ختريج احلديث
النبوي.
االهتمامات البحثية:
ـ حبث بعنوان " التدابري الوقائية من الوابء يف السنة النبوية " يف جملة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
ابليمن عام 2020م.
ـ حبث بعنوان " مقاصد البشارة يف السنة النبوية للمرأة املسلمة ودالالهتا ( دراسة وصفية ) يف جملة كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة امللك عبد العزيز جبدة عام 1442 /2 /26هـ.

