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 :   بياانت شخصية
  احلالة اجلنس امليالد اتريخ امليالد مكان اجلنسية  االســــــــم

جمهورية  مصريه اللقب /العائلة   األوسط  األول
 مصر العربية 

 متزوجه انثي 16/3/1976
 االبياري  عبدالعزيزعبدالنبي  د/نجوي 

Frist Middle Family 
nagwa Abdelnaby 

abdelaziz 
Elbiaary 

 الشريعة العام التخصص
 فقه مقارن   الدقيق التخصص

 
 الوظيفة احلالية ومقرهـــا

 مقرهـــــا الوظيفة
استاذ مساعد  بجامعة الجوف  كلية الشريعة 

 والقانون 
 سكاكا

                        :   أخرى حدد   اضر    حم    أ. مساعد       أ. مشارك      أستاذ          اللقب العلمى
 م2012دكتوراه يف الشريعة االسالمية  أعلى درجة علمية واترخيها

 2370222826 اإلقـــامة/  اهلوية رقم
الشريعة  كليــــــــــــــــــةال

 والقانون 
 الشريعة  قســــــــــــــمال

 بياانت االتصال : 
 naaelebiary@ju.edu.sa الرمسى الربيد اإللكرتوىن سكاكا الجوف كامالا   العنوان
  الشخصى اإللكرتوىن الربيد 8014  )رقم اهلاتف الداخلي(العمل هاتف

 اختياري املوقع الشخصى  هاتف املنزل 
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  فاكس 0550183938 جوال 
    الربيدى الرمز  صندوق بريد 

 
 : البكالوريوس ، املاجستري ، الدكتوراه (  )الليسانس ،املؤهالت العلمية 

 

 
 

 م
 

 املؤهل
 

 اترخيه
 

 التقدير
 

 اجلامعة / املعهد
 

 الكلية
 

القسم 
 العلمي

 التخصص
 دقيق عام

دراسات  جامعة االزهر جيد جدا م1999 الليسانس 1
اسالمية  

وعربيه 
 اإلسكندرية

 فقه مقارن  شريعة  

دراسات  جامعة االزهر جيد جدا  م2005 الماجستير  2
 اسالمية 
وعربيه  

 اإلسكندرية

 فقه مقارن  شريعة 

مرتبة  م2012 الدكتوراه  3
الشرف 
 الثانية

دراسات  جامعة االزهر
اسالمية 
وعربيه 

 اإلسكندرية

 فقه مقارن  شريعة 
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 اخلربات الوظيفية : 
 

لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل الدرجة اجلامعية مسمى الوظيفة الوظيفة  

 

سبب ترك  سنوات اخلربة
 إىل مــن قسم كلية جامعة العمل

 أكادميية
 

الشريعة  الجوف دكتوراه  استاذ مساعد
 والقانون 

عضو هيئة  ه1439 هـ1435 الشريعة 
 تدريس

على رائس  4
 العمل 

 

    إىل من مكان العمل املؤسسة/الشركة  أخرى 
 
 

   

 

 
 
 
 

 :   )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( املشاركة ىف املؤمترات والندوات العلمية
 

  م

 عنوان املؤمتر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

 ودورها فى ترسيخ االمن ةالحضور في فعاليات المؤتمر الوحدة الوطني 1

 

المملكة العربية 
 السعودية 

 جامعة الجوف

 حضور  هـ6/7/1436



 

 جامعة الجوف 
 عمادة الجودة و االعتماد االكاديمي
 السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

 عمادة الجودة و االعتماد االكاديمي

4 

 ندوة الزواج الصحي واهمية االلتزام    بنتائج المشورة الطبية  2

 

المملكة العربية 
 السعودية 

–جامعة الجوف 
كلية الشريعة 

 والقانون 
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 هـ11/1436/

  مشاركه

 

 :  )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(اإلشراف على الرسائل اجلامعية 

 
 

 

 

 :  )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة

  م

 عنوان الرسالة
  الدرجة العلمية

 اجلامعــة
 

 السنـــة
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستري

الشريعة  1438 الجوف  ماجستير الواجبات الفقهيه عند الحنابلة  1
 والقانون 

 الشريعة

2        
3        
4        
5        
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 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

 كلية الشريعة والقانون  1437/1439 منسقة قسم الشريعة  1
 كلية الشريعة والقانون  1437/1439 لجنة الخطط  2
 كلية الشريعة والقانون  1436/1439 التعليم االلكتروني  منسقة 3
 كلية الشريعة والقانون  1436/1439 نائب رئس وحدة الجودة  4

 كلية الشريعة والقانون  1436/1439 لجنة الجداول واالختبارات  5
 

 :    )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( وورش العمل احلاصل عليهاالدورات التدريبية 
 السنة مكان االنعقاد التخصص  عنوان الدورة / ورشة العمل  م
1  

 

ندوة الزواج الصحي واهمية االلتزام    بنتائج المشورة 

 الطبية 

 

 المملكة العربية السعودية  شريعة

كلية –جامعة الجوف 

 الشريعة والقانون 

 هـ11/1436/ 17

2  

 

 الوحدة الوطنية ودورها فى ترسيخ األمن

المملكة العربية  شريعة

 السعودية 

–جامعة الجوف 

كلية الشريعة 

 هـ6/7/1436
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 والقانون 

3  

 

ورشة عمل بعنوان تفعيل استخدام نظام إدارة التعلم 

 اإللكتروني

 

 المملكة العربية السعودية  شريعة

عمادة  -جامعة الجوف

التعليم االلكتروني 

 والتعليم عن بعد

 هـ22/1/1437

4  

 

 مقاييس التقويم الذاتي المؤسسي دورة تدربية

 

العربية  المملكة 

 السعودية 

وكالة -جامعة الجوف

 الجامعة للتطوير والجودة

 هـ1437محرم 26-27

5  

دورة تدربية بعنوان )دور المرشد األكاديمي فى تنمية 

 مهارات االتصال الفعال لطلبة الجامعة (

 

 المملكة العربية السعودية  

 وكالة-جامعة الجوف

 الجامعة للتطوير والجودة

 هـ24-25/2/1437
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6  

دورة تدربية )دور المرشد األكاديمي ومهامه فى الحياة 

 الجامعة (

 

 المملكة العربية السعودية  

وكالة -جامعة الجوف

 الجامعة للتطوير والجودة

 هـ12/1/1437

  

 دورة  تنمية مهارات المدربين 

 

 

 المملكة العربية السعودية  

مركز بيت الخبره للبحوث 

والدراسات االجتماعية 

 األهلي باألحساء

 ايام  10لمدة 

 14الى  5من 

 هـ7/1437

  

 ندوة بعنوان المرأة الفيادية بين الواقع والمأمول

 

 المملكة العربية السعودية 

مهد البحوث والدراسات 

االستشارية والتدريب 

 بجامعة الجوف

 هـ23/5/1437

  

 

 المملكة العربية السعودية 

دار المنظومه لخدمات 

 المعلومات وتقنياتها

 م28/11/2016
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 على قواعد معلومات دار المنظومه  دورة تدربية

 

  

 دورة بعنوان مهارات االتصال المتقدمه للمرشد األسري 

 

 المملكة العربية السعودية 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

التنمية  تواد جمعية

 األسرية بمنطقة الجوف

 هـ20/21/5/1437

 المملكة العربية السعودية  دورة )كونى زوجاته األربع( 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

التنمية تواد جمعية 

 األسرية بمنطقة الجوف

 هـ29/5/1438

 المملكة العربية السعودية  دورة الذكاء المالي )افكار واسرار( 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

التنمية  تواد جمعية

 األسرية بمنطقة الجوف

 هـ22/1/1438

 المملكة العربية السعودية  دورة )الفراغ العاطفي فى الحياة الزوجية ( 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

 هـ9/6/1437
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التنمية  تواد جمعية

 األسرية بمنطقة الجوف

 المملكة العربية السعودية  دورة )خطوات ذكية فى الحياة الزوجية ( 

الشؤون  وزارة

 االجتماعية

التنمية تواد جمعية 

 األسرية بمنطقة الجوف

 هـ14/3/1438

 المملكة العربية السعودية  دورة  أمومة ألول مرة   

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

جمعية التنمية األسرية 

 بمنطقة الجوف

 هـ7/2/1438

 المملكة العربية السعودية  دورو بعنوان قوة الفرص  

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

التنمية تواد جمعية 

 األسرية بمنطقة الجوف

 هـ23/1/1438

 المملكة العربية السعودية  دوره بعنوان )كيف ابني إبني( 

وزارة الشؤون 

 االجتماعية

جمعية تواد التنمية 

 هـ21/7/1438
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 األسرية بمنطقة الجوف

 هـ14/3/1438 عمادة التعليم اإللكتروني   التدريس المدمج   تدورة  استراتيجيا 

 هـ20/6/1438 عمادة التعليم اإللكتروني  course buildetدورة  

دورة تدربيه  للطالبات المستجدات في  الشريعة والقانون   

 على البالك بورد  في الفصل  الدراسي األول 

 كلية الشريعة والقانون  

 د/ نجوي االبياري

 هـ1/1/1438

8/1/1438 

5/1/1438 

16/1/1438 

دورة تدربيه  للطالبات المستجدات في  الشريعة والقانون   

 على البالك بورد  في الفصل  الدراسي ا لثاني

 كلية الشريعة والقانون  

 د/ نجوي االبياري

 هـ26/5/1438

دورة تدربيه  لألعضاء في  الشريعة والقانون  على البالك  

 األولبورد  في الفصل  الدراسي 

 كلية الشريعة والقانون  

 د/ نجوي االبياري

 هـ 5/1/1438

عمادة التعليم   التدريس المدمج   تدورة  استراتيجيا 

االلكتروني 

 والتعليم عن بعد

 هـ20/6/1438
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 :   )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( هاراتامل

 هارات امل

 
 
 
 
 :  )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية 

 

 الفرتة الزمنية طبيعة النشاط املسامهة / النشاط م

1    
2    
3    

 

 :   )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( و التكرمياجلوائز 
 

 الفرتة الزمنية التخصص  الدولة و اجلهة املاحنة مسمى اجلائزة م

1     
2     
3     
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 :   )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( املناصب اإلدارية
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة املنصب اإلدارى م
1     
2     
3     

 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( اللغات

 لغات أخــــــــــــرى أذكرها قراءة كتابة حتدث اللغة الىت جتيدها
   ✓  ✓  ✓ اللغة العربية 

  ✓  ✓  ✓ اللغة اإلجنليزية 
 معلومات أخرى ترى أهنا هامة : 

 املعلومات م
 .. icdlالحصول على الرخصه الدوليه لقيادة الحاسب األلى * 1

 -طرق التدريس الحديثه-دورة عن منحه كنديه للمعلم المحترف )مهارات االتصال الفعال*

 قوانين التعلم الفعال(

 دورة فى جودة التعليم بعنوان التخطيط جامعة كفر الشيخ *
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 دورة فى جودة التعليم بعنوان التقييم الذاتى من جامعة كفر الشيخ *

 دوره فى جودة التعليم بعنوان خرائط المنهج من جامعة كفر الشيخ. *

 دورة فى إعداد القاده *

 دورة مهارات العرض و التقديم*
 1436الحضور في ورشة عمل للتدريب على تعبئة نموذج مشروع دعم نظم الجودة* 2

 1436الحضور في ورشة عمل بعنوان الدراسة الذاتية البرامجية *

     profissinal studls  الحضور في ورشة عمل بعنوان مهارات التعلم*

 EBsco-Askzadالحضور ورشة عمل بعنوان  *

 هـ   1436الحضور فى دورة بعنوان قواعد   معلومات *

 هـ   1436الحضور فى دورة بعنوان   قاعدة بيانات ))معرفه ((الرقمية    *       

                        
 هـ1436*عضو في لجنة التحكيم لألبحاث العليمة     

 طالبات من الكلية 3هـ  وتم فوز 1437*منسقة المؤتمر الطالبى  العلمي السابع 
 الدول الىت عملت هبا :
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 الدول #
1  
2  

  : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( او المشاركة في التاليف الكتبتاليف 
 
 
 م

 

 
 

 عنوان الكتاب 

 
 العنوان بلغة أخرى 
إن وجد ) كما هو 
موجود على صفحة 
 الكتاب او البحث(

 
الترقيم الدولى الموحد 

 للكتاب
 )ردمك(

 
 

أشخاص مشاركين 
)محقق ، مراجع ، 

 مترجم ... الخ(

 
 
 

 الطبعة

 
 

 الصفحاتعدد 

 
 

 لغة الكتاب

 
 

 تاريخ النشر

1         

2         

3         

4         

 :   )ميكن اضافة مزيد من الصفوف( )األحباث العلمية( اإلنتاج العلمى
 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م
1 

 موقف الشريعة  االسالمية من الفحص الطبي قبل الزواج 

المملكة 
العربية 

 السعودية

جامعة 
 الجوف

 هـ1436

2     
3     
4     
5     
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6     
7     

 

 :   )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(أشخاص وجهات ميكن الرجوع إليها لالستعالم 

 تليفون بريد إلكرتوىن العنوان املكان الوظيفة الشخص  م
1       
2       
3       

 


