السيرة الذاتية

أولا -بيانات عامة:

االسم

د .عارف محمد عبد الرحمن الجناحي.

الجنسية

اإلمارات العربية المتحدة.

البريد اإللكتروني

aljanahi@sharjah.ac.ae

ثاني ا -المؤهالت العلمية:
الدرجة العلمية

التخصص

الدكتوراه

بتقدير ممتاز
( 3,49من )9

سنة التخرج

الفقه وأصوله

التخصص الدقيق :أصول الفقه

7102م

الماجستير

الفقه وأصوله

7101م

الليسانس

الدراسات اإلسالمية

7112م

ثالث ا -الوظيفة الحالية:

الجامعة
جامعة الشارقة
جامعة الشارقة
كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية – دبي

أستاذ مساعد في جامعة الشارقة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،قسم الفقه وأصوله.
المساقات التي أسندت إليه لتدريسها:
 )0أصول الفقه.

 )7مصادر التشريع اإلسالمي.
 )3مباحث الحكم الشرعي والدالالت.
 )9مباحث االجتهاد والترجيح.
 )2فقه العبادات.

 )6فقه الزواج والطالق.

 )2فقه المواريث والوصايا.
 )8المدخل إلى الفقه اإلسالمي.

 )4المدخل إلى علوم القرآن والسنة.

 )01نظام اإلسالم.

 )00الثقافة اإلسالمية.
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رابعا -البحوث األكاديمية:
 -0رسالة دكتوراه بعنوان" :متعارض أحاديث األحكام في صحيح البخاري (دراسة أصولية فقهية)".
 -7رسالة ماجستير" :الجمع بين النصوص القرآنية الموهمة للتعارض وأثره في الفقه اإلسالمي".

 -3بحث التخرج في الليسانس" :الرضاع وأحكامه في الفقه اإلسالمي".
علمية مح ّك َمة:
البحوث المنشورة والتي تمت الموافقة على نشرها في مجالت
ّ
 -0حكم التََّرُّفه بأكل رقائق الذهب( .مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت ،الكويت،

ع ،079 :مارس7170 ،م).

 -7أحاديث صحيح البخاري التي اتفق األئمة األربعة على ترك العمل بظاهرها – دراسة استقرائية
تحليلية( .مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،المجلد ،02:ع ،7:ديسمبر 7171م).
 -3الشذوذ في الفتوى المعاصرة الناتج عن التطبيق الخاطئ لقاعدة" :تغير الفتوى لتغير الزمان".
(مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،المجلد ،02:ع ،0:يونيو 7171م).
 -9تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في بيع التقسيط والمرابحة لآلمر بالشراء في الفقه اإلسالمي
والقانون( .مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،المجلد ،06:ع ،0:يونيو 7104م).
 -2التداوي بالمسكر والنجس( .مجلة الصراط للبحوث والدراسات اإلسالمية المقارنة ،الجزائر ،المجلد:
 ،71العدد7108 ،32 :م).
 -6التلفيق ودوره في االجتهاد االنتقائي والتقنين القانوني( .مجلة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية،
جامعة الجزائر " "0بن يوسف بن خدة ،العدد7108 ،08 :م).
 -2اآليات المنسوخة باتفاق األئمة األربعة التي يوهم ظاهرها التعارض مع الناسخ لها( .مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،المجلد ،02 :العدد7108 ،0 :م).
 -8أحاديث المعامالت المتعارضة في صحيح البخاري في كتاب البيوع والشفعة واإلجارة والمزارعة
والهبة( .مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية ،المجلد ،02 :العدد7108 ،0 :م).
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 -4األحكام الفقهية المستنبطة من شرع َمن قبلنا في أحاديث صحيح البخاري( .مجلة جامعة الشارقة

للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية).

 -01التأصيل الشرعي للخدمة الوطنية اإللزامية في دولة اإلمارات العربية المتحدة[ .بحث مشترك].
(مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية).
 -00إجماع الشيخين أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – وأثره في الفقه اإلسالمي[ .بحث مشترك].
(مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية).
 -07حكم اتخاذ جثة اآلدمي والحيوان المحنط للزينة[ .بحث مشترك]( .مجلة جامعة الشارقة للعلوم
الشرعية والدراسات اإلسالمية).
 -03الدفع الذكي لزكاة الفطر عن طريق الھاتف المتحرك "ھيئة األعمال الخيرية أنموذجا"[ .بحث
مشترك]( .مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية).
الكتب المطبوعة:
 -0آيات األحكام التي قد يوهم ظاهرها التعارض (دراسة أصولية فقهية) ،ط ،0مكتبة الفرقان ،الشارقة،
0934ه7108-م.
 -7أحاديث األحكام التي قد يوهم ظاهرها التعارض في صحيح البخاري (دراسة أصولية فقهية)،
ط ،0مكتبة الفرقان ،الشارقة0934 ،ه7108-م.
اإلشراف على رسائل الماجستير اآلتية:
" -0اإلجماعات المختلف فيها عند األصوليين (دراسة نظرية تطبيقية)".
" -7مقاصد ستر العورة في الفقه اإلسالمي (دراسة تأصيلية تطبيقية)".
" -3األقوال الفقهية التي حكم عليها الرجراجي بالضعف في فقه األسرة من خالل كتابه( :مناهج
التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها) جمعا ودراسة".
" -9استدراكات ابن العربي الفقهية في كتابي النكاح والطالق من كتابه( :القبس في شرح الموطأ)".
" -2الخدمة الوطنية :دراس ٌة فقهي ٌة مقاصدي ٌة في ضوء القانون اإلماراتي".
" -6أحكام التحنيط في الفقه اإلسالمي".
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 -2مفهوم الصفة عند األصوليين وتطبيقاته الفقهية في آيات األحكام من خالل تفسير الجامع ألحكام
القرآن لإلمام القرطبي.
 -8القواعد األصولية المتعلقة باألدلة الشرعية المتفق عليها وتطبيقاتها الفقهية عند اإلمام الجويني
ّ
في كتابه نهاية المطلب (جمعا ودراسة).
الرسائل العلمية التي ناقشها في 9191/9102م:

 -0رسالة ماجستير بعنوان" :ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية  ..دراسة فقهية مقارنة بقانون العقوبات
اإلماراتي" .بتاريخ 7171 /2 /06م.
 -7رسالة ماجستير بعنوان" :الفروق في فن المقاصد  ..دراسة تأصيلية" .بتاريخ 7171 /2 /08م.
المشاركة في اللجان اآلتية (في جامعة الشارقة) 9190/9191م:
 )0منسق كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (فرع الذيد).
 )7عضو مجلس فرع الجامعة في الذيد.
 )3رئيس لجنة المكتبة (فرع الذيد).

 )9رئيس لجنة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (فرع الذيد).

 )2عضو في لجنة المكتبة (كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الجامعة).

 )6عضو في لجنة التدريب العملي للطلبة والتنسيق مع مركز التعليم المستمر( .كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية في الجامعة).

 )2عضو في لجنة ضبط السلوك العام للطلبة (فرع الذيد).
 )8عضو في لجنة الموقع اإللكتروني (فرع الذيد).
 )4عضو في لجنة الجداول الدراسية (فرع الذيد).

المشاركة في اللجان اآلتية (في جامعة الشارقة) 9191/9102م:
 )0عضو مجلس فرع الجامعة في الذيد.
 )7رئيس لجنة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (فرع الذيد).
 )3رئيس لجنة المكتبة للجامعة (فرع الذيد).

 )9عضو في لجنة المكتبة (كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الجامعة).

 )2عضو في لجنة القضايا الطالبية وضبط السلوك( .كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الجامعة).

 )6عضو في لجنة الجداول الدراسية (فرع الذيد).

 )2عضو في لجنة الموقع اإللكتروني (فرع الذيد).
 )8عضو في لجنة ضبط السلوك (فرع الذيد).
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المشاركة في اللجان اآلتية (في جامعة الشارقة) :9102-9102
 )0رئيس لجنة المكتبة والموقع اإللكتروني للجامعة (فرع الذيد).

 )7عضو في لجنة المكتبة (كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الجامعة)
 )3عضو في اللجنة الثقافية (فرع الذيد).

 )9عضو في لجنة االمتحانات (فرع الذيد).

 )2عضو في لجنة إرشاد الطلبة (فرع الذيد).
 )6عضو في لجنة ضبط السلوك (فرع الذيد).
خامس ا -الوظيفة السابقة:
الوظيفة

الفترة

المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

 -0الفقه( :أبواب العبادات – المعامالت – األحوال
مدرس علوم شرعية الشخصية – المواريث – الحدود– األيمان – األطعمة

من

اإلسالمي بعجمان -7 .البحوث اإلسالمية( :مصادر التشريع اإلسالمي – تاريخ

.7102

في المعهد العلمي

والذبائح والصيد  -القضاء – الشهادات .)....

التشريع اإلسالمي – األئمة األربعة وأصولهم [أدلتهم] –

7101م إلى

أسباب الخالف – أئمة الحديث الستة .)....
 -3التوحيد.
 -9الحديث النبوي الشريف.
 -2السيرة النبوية.
سادس ا -الوظائف التي شغلها:

الفترة

ملحوظات

الوظيفة

مدرس تربية إسالمية وعلوم شرعية في

7102 - 7116

َد َّر َس من الصف السابع إلى
الثاني عشر.

موظف في بلدية دبي.

7116 – 0448

موظف في االتصاالت.

0448 – 0442

و ازرة التربية والتعليم.
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سابعا -الخدمات المجتمعية واألعمال التطوعية:
بعض األعمال التي قام بها مما لها عالقة بتخصصه

الجهة

ملحوظات

منسق كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (فرع الذيد)

الجامعة

من 7171م

تقديم ورشة عمل بعنوان" :التنسيق الفني للبحث".

الجامعة

7171/01/02

اإلسالمي قبل سن التمييز".

الجامعة

7171/00/73

إعداد وتقديم ورقة بعنوان" :حقوق الطفل في الفقه

وذلك في الندوة العلمية االفتراضية" :حقوق الطفل
االجتماعية بين المشرع والشريعة".

مقرر جلسة :المنتدى العلمي األول "حقوق الطفل
اإلماراتي  ..إنجازات وتطلعات".

مقال بعنوان" :تطبيقات القواعد األصولية على قانون

الخدمة الوطنية واالحتياطية".

الجامعة

7170/3/79

مجلة صدى المحاكم –

مارس 7170

موقع الشارقة 79

7171 /9 /7

محاكم دبي

مقال بعنوان :قواعد الجمع والتوفيق بين نصوص
القرآن والسنة (الجزء األول).

جامعة الشارقة – فرع الذيد 7104/00/04

تنظيم وتقديم ورشتي عمل" :توثيق المصادر في
البحوث الفقهية".
تقديم محاضرة بعنوان" :أحكام سجود السهو".

مسرح جامعة الشارقة

7108/00/78

إعداد كتب في الفقه لجائزة دار البر للقرآن والسنة.

جائزة دار البر للقرآن

7104-7102

إعداد كتب في فقه الحديث لجائزة دار البر.

جائزة دار البر للقرآن

7104-7100

رئيس لجنة التحكيم في مسابقة الفقه للمستويات

جائزة دار البر للقرآن

7104-7102

جائزة دار البر

7104-7100

التحكيم في فعالية" :أفضل بحث أو تقرير طالبي"

جامعة الشارقة – فرع الذيد

7104/9/31

إعداد مادة( :فقه الصالة) في مسابقة الفقه.

جامعة الشارقة – فرع الذيد

7108/7102

اإلشراف على مسابقة فقه الصالة وتحكيمها.

جامعة الشارقة

7108/7102

جامعة الشارقة – فرع الذيد

7108/7102

المعهد العلمي اإلسالمي

في الغالب على

والسنة
والسنة
والسنة

المختلفة.

عضو في جائزة دار البر للقرآن الكريم والسنة النبوية.

المشاركة في تنظيم الملتقى الثقافي "زايد..هوية وطن".
إعداد مادة( :فقه الطهارة) في مسابقة الفقه.
إعداد مادة( :فقه الصالة  )0في مسابقة الفقه.
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7108/2/0

بعض األعمال التي قام بها مما لها عالقة بتخصصه
إعداد مادة( :فقه الصالة  )7في مسابقة الفقه.

إعداد مادة( :فقه الصوم) في مسابقة الفقه.

الجهة

ملحوظات

(على مستوى منطقة

المذاهب األربعة

عجمان التعليمية).

وبما يتناسب مع

إعداد مادة( :فقه الزكاة) في مسابقة الفقه.

الطالب.

إعداد مادة( :فقه الحديث) للمستويات المختلفة.
و ازرة التربية والتعليم.

عضو لجنة التحكيم في مسابقة القرآن الكريم.

على مستوى منطقة

رئيس لجنة التحكيم في مسابقات الفقه.

عجمان التعليمية.

ثامنا -الدورات التدريبة:
الدورات التدريبية المتعلقة بالتعليم كثيرة ومتنوعة ،كطرق التدريس ،ووسائل التعليم الحديثة،
واستراتيجيات التعليم ،وكيفية التعامل مع الطالب ،والدورات التخصصية ،وغير ذلك.
المشاركة في الندوات والدورات التدريبية في 9190 /9191م.
م

اليوم والتاريخ

المؤتمر أو الندوة أو البرنامج التدريبي

ملحوظات

0

7171 /01 /02م

تقديم ورشة عمل" :التنسيق الفني للبحث".

الجامعة
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3
9
2
6
2
8

7171/00/73
7170/3/79
7170/3/02م
7170/9/9
7171/07/2
7170/7/73
7171/01/00

إعداد وتقديم ورقة بعنوان" :حقوق الطفل في الفقه اإلسالمي

قبل سن التمييز" .وذلك في الندوة العلمية االفتراضية" :حقوق

الجامعة

الطفل االجتماعية بين المشرع والشريعة".

مقرر جلسة :المنتدى العلمي األول "حقوق الطفل

الجامعة

دورة تدريبية" :استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز في

الجامعة

ورشة تدريبية" :كيفية إضافة كامي ار ثانية لمراقبة

الجامعة

منتدى ذوي اإلعاقة" :التعليم عن بعد في ظل تحديات

الجامعة

دورة تدريبية" :إعداد االختبارات اإللكترونية ومعالجة

الجامعة

ورشة تدريبية" :استخدام المايكروسوفت تيمز في اإلرشاد

الجامعة

اإلماراتي  ..إنجازات وتطلعات".

المراقبة على االختبارات اإللكترونية".

االمتحانات اإللكترونية باستخدام برنامج زووم".
كوفيد."04-

المشكالت الفنية".
األكاديمي".
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م
4
01
00
07
03
09
02
06
02
08
04
71
70
77

اليوم والتاريخ
7171/01/3
7171/01/0
7171/00/74
7170/3/01
7171/4/79
7171/4/02
7171/4/79
7170/3/0
7170/3/72
7171/00/07
7170/3/79
7170/0/02
7170/7/06
7171/00/04

73

7171/00/79

79

7170/7/08

72
7170/9/8-2

المؤتمر أو الندوة أو البرنامج التدريبي

طرق إنشاء وإدارة االجتماعات اإللكترونية
ورشة تدريبيةُ " :
عبر مايكروسوفت تيمز".

"منصة البالك بورد – المنتديات والواجبات
ورشة تدريبية:
َّ
اإللكترونية وتصحيحها وتكوين المجموعات الطالبية".
دورة تدريبية" :إدارة االمتحانات اإللكترونية ومعالجة
المشكالت الفنية – ."0

دورة تدريبية" :استخدام برنامج الزووم والتيمز ككامي ار ثانية
لمراقبة االمتحانات اإللكترونية.

ورشة تعليمية :منصة البالك بورد إنشاء اإلعالنات
والمحتوى وإنشاء الجلسات والحضور".

ورشة عمل" :إعداد الملف اإللكتروني للمساق".
ورشة عمل" :التعريف ببرنامج جامع خادم الحرمين
الشريفين للسنة النبوية المطهرة".
ورشة عمل“ :برامج الدكتوراه بجامعة الشارقة :من القبول
إلى نيل الشهادة".
ورشة تدريبية" :كيفية إتقان فن البروتوكول اإلداري في
المؤسسات".
ورشة عمل وتدريب" :مفاهيم أولى في تحقيق
المخطوطات".
محاضرة" :نسبة المخطوطات لمؤلفيها تأصيال وتمثيال".
ورشة مقهى البحوث" :تحديات البحث العلمي في
الدراسات القانونية".

دورة تدريبية" :الفراسة وعلم تحليل الشخصية".
منتدى العلوم االجتماعية" :التنمر في البيئة المدرسية،
العوامل ،اآلثار وطرق المواجهة".

محاضرة" :مهارات المرونة النفسية"

ملحوظات
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة
الجامعة

الندوة العلمية" :القانون وآفاق التنمية المستدامة"

الجامعة

مؤتمر الشارقة الدولي الثالث في االقتصاد اإلسالمي:

مركز الشارقة

"الملتقى األول للجان الشرعية الداخلية للمصارف

لالقتصاد اإلسالمي

اإلسالمية بدولة اإلمارات".
8

بالجامعة القاسمية

م

اليوم والتاريخ

ملحوظات

المؤتمر أو الندوة أو البرنامج التدريبي
حضور الجلسات العلمية للمؤتمر "التمويل اإلسالمي
الرقمي الواقع واستشراف المستقبل".

المشاركة في الندوات والدورات التدريبية في 9191 /9102م.
م

اليوم والتاريخ

المؤتمر أو الندوة أو البرنامج التدريبي

ملحوظات

مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي – الدورة الرابعة

دائرة الشؤون

7

7171 /3 /6م

دورة تدريبية" :استخدام البالكبورد كوالبوريت الترا".

الجامعة (فرع الذيد)

3

7171 /9 /09م

دورة تدريبية" :كيفية تصميم االمتحانات اإللكترونية".

الجامعة (فرع الذيد)

0

9
2
6
2
8
4
01
00
07
03

7104 /00 /6-9م

7171 /9 /00م
7171 /9 /73م
2222 /5 /15م
7104 /01 /73م
7104 /00 /04م
7104 /07 /2م
7104 /00 /07م
7104 /00 /70م
7104 /00 /78م
7171 /7 /6م

والعشرون  /دبي 7104

ورشة تدريبية" :كيفية تصميم االمتحانات على نظام
البالكبورد".

ورشة تدريبية" :كيفية تأمين االمتحانات عبر البالكبورد".
ورشة تدريبية" :ربط محتويات مواد المساق الموجودة في
بالكبورد مع الملف اإللكتروني للمساق".
ورشة عمل" :التدريس واإلشراف لطلبة الدراسات العليا".
تنظيم وتقديم ورشة عمل" :توثيق المصادر في البحوث
الفقهية".

برنامج تدريبي" :أساسيات التقييم من أجل تحسين المناهج
والتعليم".

ورشة عمل" :التوثيق المرجعي اإللكتروني (.")Refworks
حلقة نقاشية" :تطبيقات التمويل اإلضافي في المصارف
اإلسالمية وإشكاالتها الفقهية".
برنامج تدريبي" :التواصل الثقافي من المنظور اإلسالمي".
حديث مقهى البحوث" :تحديات البحث العلمي في الدراسات
اإلسالمية".

اإلسالمية – دبي

جامعة الشارقة
جامعة الشارقة
جامعة الشارقة
جامعة الشارقة
الجامعة (فرع الذيد)
جامعة الشارقة
الجامعة (فرع الذيد)
جامعة الشارقة
جامعة الشارقة
جامعة الشارقة

09

7171 /6 /02م

الندوة العلمية" :األبعاد القانونية لجائحة كورونا 04-وآثارها".

الجامعة (فرع الذيد)

02

7104 /4 /31م

الدورة الثانية لإلرشاد األكاديمي

الجامعة (فرع الذيد)

06

7104 /4 /72م

الدورة األولى لإلرشاد األكاديمي

الجامعة (فرع الذيد)

9

المشاركة في الندوات والدورات التدريبية في 9102 /9102م.
م
0

اليوم والتاريخ
الثالثاء واألربعاء

المؤتمر أو الندوة أو البرنامج التدريبي

ملحوظات

المؤتمر الدولي الخامس عشر لكلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة

جامعة الشارقة

7

الخميس 7104/3/70

ورشة عمل" :مناقشة الرسائل العلمية"

جامعة الشارقة

3

الثالثاء 7104/9/31

التحكيم في فعالية" :أفضل بحث أو تقرير طالبي"

الجامعة (فرع الذيد)

9

الخميس 7104/2/7

ورشة عمل" :الحقيبة التعليمية اإللكترونية"

جامعة الشارقة

2

األربعاء

إلقاء محاضرة عامة في أحكام سجود السهو

مسرح الجامعة

7104 /9 /02-06م

"العمالت االفتراضية في الميزان"

(فرع الذيد)

7108/00/78
6

اإلثنين 7108/00/04

2

األربعاء 7108/00/09حلقة نقاشية" :تشجيع الطلبة على المشاركة الصفية" الجامعة (فرع الذيد)

8
4

األحد 7108/00/00

حلقة نقاشية" :البحث العلمي والعملية التدريسية"

الجامعة (فرع الذيد)

اليوم اإلرشادي األكاديمي المفتوح (لحياة جامعية

مسرح الجامعة

أفضل)

(فرع الذيد)

ورشة عمل" :استخدام التكنلوجيا في التعليم ..

معهد القيادة
االكاديمية في التعليم
العالي

الخميس 7108/00/8

أدوات وآفاق"

01

الجمعة 7108/00/7

التفسير المتناقض للتاريخ وأثره في الوعي

M3
معرض الكتاب

00

الخميس

مصادر المعلومات وقواعد البيانات بمكتبة جامعة

قاعة اإلمام أحمد

7108/01/72

الشارقة

W1

دورة تدريبية في اإلرشاد األكاديمي ألعضاء الهيئة

جامعة الشارقة

األكاديمية

(فرع الذيد)

الملتقى الدولي الثالث في الفقه المصرفي اإلسالمي

مسرح البيروني

 -تقنين المعامالت المالية اإلسالمية

()M9

07
03

اإلثنين 7108/01/77
اإلثنين 7108/01/02

12

المشاركة في الدورات التدريبية :9102 /9102
م

اليوم والتاريخ

المؤتمر أو الندوة أو البرنامج التدريبي

0

الخميس 7102/00/4

جلسة تقديم برنامج أيثنتيكايت

7

اإلثنين 7102/00/03

الدورة التدريبية (المجموعة  )0الخاصة بنظام بالكبورد

3

الخميس7102/00/73

برنامج الترقيات

9

األربعاء 7108/7/09

كيفية اإلفادة من البرامج اإللكترونية في البحث

قاعة البخاري M1

العلمي

(أ.د.عواد الخلف)

2

الخميس 7108/7/02

ندوة :ابتكارات علماء الشريعة في مناهج مؤلفاتهم

قاعة البخاري M1

6

األربعاء 7108/3/09

الملتقى الثقافي "زايد  ..هوية وطن".

2

األحد – الخميس

7108 /3 /77-08

تطوير مهارات التدريس األكاديمي
وفق األساليب والتقنيات الحديثة

8

الخميس 7108/3/77

تحقيق معايير االعتماد األكاديمي من خالل الملفات

4

اإلثنين  -األربعاء

تقنيات الصف المعكوس

01

األربعاء 7108/2/4

أدوات البالكبورد لتحسين التفاعل بين الطالب
والمدرس

00

األربعاء

ورشة تدريبية " سجل صح ✔ "

7108 /3/ 78-76

718/9/72

ملحوظات

مسرح جامعة

الشارقة – الذيد
مركز التعليم المستمر

( 71ساعة تدريبية)

اإللكترونية للمساقات والبرامج وأعضاء هيئة التدريس
معهد القيادة االكاديمية
في التعليم العالي.

( 01ساعات تدريبية)

11

معهد القيادة االكاديمية
في التعليم العالي.

قسم القبول والتسجيل

في فرع الذيد.

