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االسم :إيمان عبد المنعم شجراوي
مكان الوالدة :الزرقاء

الجنسية :أردنية
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تاريخ الميالد1987/3/15 :

الحالة االجتماعية :عزباء

بريد الكترونيshjeman@yahoo.com:

الجنس :أنثى
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التحصيل العلمي:

**دكتوراه في الفقه وأصوله/الجامعة األردنية/2016-2013/التقدير:امتياز(،)3.98
عنوان أطروحة الدكتوراه  " :محل الحكم عند األصوليين وأثره في بقاء الحكم وزواله "

**ماجستير في الفقه وأصوله /الجامعة األردنية/2012_2009/التقدير :امتياز()3.94
عنوان رسالة الماجستير  ":بيان الضرورة عند األصوليين ،دراسة تأصيلية تطبيقية "

**بكالوريوس في الفقه وأصوله /الجامعة األردنية/2009_2006/التقدير :امتياز()3.93

الثانوية العامة/الفرع األدبي /المدرسة الزرقاء الثانوية المعدل ()95.4
خبرات عملية:

 عضو هيئة تدريس في الجامعة العلوم اإلسالمية العالمية بتاريخ 2018/9/23 -عضو هيئة تدريس في الجامعة األردنية في المدة :من .2012/8/2-2009/9/29

 تدريس طلبة الشعوب االسالمية مواد الفقه وأصوله ،باإلضافة إلى تدريس اللغتين العربية والنجليزية.البحوث المنشورة :
 -بحث بعنوان  :حقيقة محل الحكم عند األصوليين  ،نشر بتاريخ ( )2018المجلد  45العدد . 1
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اإلجازات:

أوال :إجااازة الااتالوة وأحكااام التجويااد ماان جمعيااة المحافنااة علااى الق اران الك اريم ،وو ازرة األوقااا

والشاانون والمقدسااا

اإلسالمية.

ثانيا :إجازات في اللغة العربية (النحو والصرف والبالغة)-:
 -1إجازة في كتااب مباادا النحاو ،المجياز الشايخ علاي هااني العقربااو  ،مادرس اللغاة العربياة والتفساير ،بتااريخ
2017

 -2إجازة في كتاب مائة عامل في النحو للجرجاني ،المجيز الشيخ علاي هااني العقربااو  ،مادرس اللغاة العربياة
والتفسير ،بتاريخ 2017/1/14

 -3إجاازة فااي كتاااب التساحيل شاارج مااتن الجروميااة ،المجياز الشاايخ علااي هاااني العقربااو  ،ماادرس اللغااة العربيااة
والتفسير ،بتاريخ 2017/1/14

 -4إجازة في كتاب التحفة السنية شرج الجرومية ،المجيز الشيخ علي هاني العقرباو  ،مدرس اللغة العربية
والتفسير ،بتاريخ 2017

 -5إجازة في كتاب الشرج المطول على الجرومية ،المجيز الشيخ علي هاني العقرباو  ،مدرس اللغة العربية
والتفسير ،بتاريخ 2017

 -6إجازة في كتاب المتممة شرج الجرومية للحطاب ،المجيز الشيخ علي هاني العقرباو  ،مدرس اللغة العربية
والتفسير ،بتاريخ 2017/1/14

 -7إجازة في كتاب النحو الونيفي ،المجيز الشيخ علي هاني العقرباو  ،مدرس اللغة العربية والتفسير ،بتاريخ
.2017

 -8إجازة في كتاب قطر الندى في النحو ،المجيز الشيخ علي هااني العقربااو  ،مادرس اللغاة العربياة والتفساير،
بتاريخ .2017

 -9إجااازة فااي كتااب شاارج شا ور الا هب فااي النحااو ،المجيااز الشاايخ علااي هاااني العقرباااو  ،ماادرس اللغااة العربيااة
والتفسير ،بتاريخ .2017

-10

إجازة في شرج ألفية ابن مالك في النحو ،المجيز الشيخ علي هاني العقرباو  ،مدرس اللغاة العربياة

-11

إجااازة فااي كتاااب األمثلااة فااي الصاار  ،المجيااز الشاايخ علااي هاااني العقرباااو  ،ماادرس اللغااة العربيااة

والتفسير ،بتاريخ .2017
والتفسير ،بتاريخ 2017

-12

إجازة في كتاب شرج البناء في الصر  ،المجيز الشيخ علي هاني العقرباو  ،مدرس اللغة العربية

والتفسير ،بتاريخ 2017
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-13

إجازة في شرج كتاب المقصود في الصر  ،المجيز الشيخ علي هاني العقرباو  ،مدرس اللغة

-14

إجازة في كتاب تحفة اإلخوان في البالغة ،المجيز الشيخ علي هاني العقرباو  ،مدرس اللغة

-15

إج ااازة ف ااي كت اااب البالغ ااة الواض ااحة ،المجي ااز الش اايخ عل ااي ه اااني العقرب اااو  ،م اادرس اللغ ااة العربي ااة

العربية والتفسير ،بتاريخ .2017
العربية والتفسير ،بتاريخ .2017
والتفسير ،بتاريخ .2017

دورات تدريبية:
-دورة متخصصة في الفقه الحنفي وأصوله (كتاب القدور في الم هب الحنفي ،كتاب مسار األصول شرج متن

المنار ،كتاب المدخل المفصل إلى الفقه) ،من ( 2017/5/29إلى  ،)2017/6/26من جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية.

-دورة متخصصة في الفقه الحنفي ( دراسة كتاب االختيار ) ، 2017/2018/ ،من جامعة العلوم اإلسالمية

العالمية.

 دورة العقيدة الطحاوية من جامعة العلوم اإلسالمية العالمية 2017 ،بواقع  24ساعة. -دورة المدخل العام للتعري

بأصول م اهب االئمة  ،الجامعة االردنية ،كلية الشريعة ،مدتحا 2015/1/21-18

بواقع  12ساعة.

دورة متخصصة (المستوى األول )في دراسة متون (الجرومية وسفينة النجا ومننومة البيقونية) ،معحد مداركالعلم للتدريب واالستشا ار ،بتاريخ 2016

 -دورة متخصصة ( المستوى الثاني) في دراسة متون ( متن الورقا

مدارك العلم للتدريب واالستشا ار ،بتاريخ 2017

والمقدمة الحضرمية ومتن التقريب) ،معحد

 دورة متخصصة ( المستوى الثالث) في دراسة متون ( متن اللمع والمتممة في النحو ومتن الزبد) ،معحد مداركالعلم للتدريب واالستشا ار ،بتاريخ 2017/2018

دو ار متخصصة في علوم اللغة العربية ( النحو والصر والبالغة) ،معحد مدارك العلم للتدريب واالستشا ار،بتاريخ 2016/2018

دو ار متخصصة في مجال أصول الفقه ،الجامعة األردنية ،كلية الشريعة ،مدتحا:(أ)  ،2007-2006بواقع فصلين دراسيين ،مدرس الدورة :أ.د عار حسونة

(ب)  2010-2007بواقع سبعة فصول دراسية ،مدرس الدورة :أ.د منصور مقداد
-دورات التجويد:
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المستوى األول المركز الثقافي اإلسالمي ،الجامعة األردنية. 2015 ،

المستوى الثاني المركز الثقافي اإلسالمي ،الجامعة األردنية. 2015 ،

المستوى الثالث ،المركز الثقافي اإلسالمي ،الجامعة األردنية. 2016 ،

دورة التوفل الدولي  ،مركز االستشا ار  ،الجامعة األردنية ،سنة  ،2010باإلضافة الى شحادة التوفل المحلي.-دورة تعلم أساسيا

الحاسوب ،جمعية المكفوفين األردنيين ،جبل الحسين ،بتاريخ .2013

-دورة المحاسبة المالية اإلسالمية ،الجمعية االردنية للمالية االسالمية ،عمان 1015/1/7-3،بواقع خمسة عشر

ساعة تدريبية.
-دورة المقدما

المعرفية لصناعة قادة النحضة ،الدار الجامعية لالستشا ار والدراسا  ،مقدم الدورة :د .جاسم

سلطان ،بتاريخ .2010/6/8-5

-منتمر األسرة المسلمة في نل التغي ار المعاصرة برعاية المعحد العالمي للفكر اإلسالمي والجامعة األردنية وو ازرة

التنمية االجتماعية ،من.2013/4/11-9

اللغات:
العربية :ممتاز

اإلنجليزية :ممتاز

خبرات إدارية:
 عضو في مركز كياني لليافعين. عضو في الحيئة العامة في مبادرة إسناد للدراسا عضو في جمعية المكفوفيين األردنيين الخيرية. -المشاركة في عدة منتم ار وورشا

الشرعية.

عمل في مجال حقوق االنسان .2012،2016 ،
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