
 

 

 

 د. إيمان بنت محمد يوسف صالح  :االسم
 عضو هيئة تدريس  :الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 سعوديةالجنسية | 

 هـ 1/7/1390 تاريخ الميالد |

 الدراسات االسالمية القسم |

 emsaleh@iau.edu.sa البريد الجامعي الرسمي |

 8418179الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة تحدث
 العربية * * *
 االنجليزية * __ *

 أخرى ـــــ ـــــ __ـــــ__
 

لعلمية والشهادات   المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن

 فيصل
 هـ1425 دكتوراه كلية اآلداب 

 هـ1418 ماجستير كلية الشريعة جامعة أم القرى
 هـ1412 بكالوريوس كلية الشريعة جامعة أم القرى

 
 والماجستير  الدكتوراهعنوان بحث كل من 

 الدكتوراه -دراسة وتحقيق من اول الكتاب إلى نهاية كتاب صالة الجماعة  –عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج 
 الماجستير -دراسة فقهية مقارنة–التكبير وأحكامه في الفقه اإلسالمي 

 
 

 

 

  



 

 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ

هـ17/11/1433  
،قسم الدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب  

  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
 أستاذ مشارك

 هـ29/12/1425

،لدراسات اإلسالمية، كلية اآلدابقسم ا  

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل   

  

 أستاذ مساعد

 هـ24/8/1418
الدراسات اإلسالمية ،كلية اآلداب، قسم 

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
 محاضر

 

 المناصب اإلدارية 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
 وكيلة الدراسات والتطوير وخدمة المجتمع كلية اآلدابإدارة  هـ1437 /1436

 وكيلة الجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي إدارة كلية اآلداب هـ1433 /1432
 مديرة وحدة الجودة والتخطيط إدارة كلية اآلداب هـ1429 /1428
 رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية قسم الدراسات اإلسالمية هـ1427 /1426

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر
مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث 

جامعة القاهرة ، –األكاديمية بكلية العلوم 

 م 2016-هـ 68،1437العدد

 1 د. إيمان محمد صالح أثر االستشراق في الفقه اإلسالمي 

الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة مجلة 

،في 46، السنة 163العدد

 هـ18/6/1436

 2 د. إيمان محمد صالح دور الوقف في تحقيق التكافل االجتماعي 

مجلة جامعة القاهرة ، مركز البحوث والدراسات 
اإلسالمية بكلية دار العلوم، في 

 هـ13/10/1432

ر العالقات االلكترونية بين الجنسين من منظو
 شرعي

 3 د. إيمان محمد صالح

مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين ، 
 مصر–بقنا /جامعة األزهر 

 م2008هـ 1429في العدد العاشر 
 المسائل الفقهية المتخلف فيها في صالة الوتر

 4 د. إيمان محمد صالح

مجلة جامعة القاهرة ، مركز البحوث والدراسات 
 العلوماإلسالمية بكلية 

 5 د. إيمان محمد صالح األخطاء الطبية من منظور شرعي

مجلس –مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية 
جامعة الكويت في  –النشر العلمي 
 م26/5/2011

إرشاد األعالم لرتبة الجدة وذوي األرحام في 
تزويج األيتام، لحسن الشرنباللي الحنفي، ) ت 

 هـ(1069

 6 د. إيمان محمد صالح

مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة العدد 
، 46، السنة 163  

 7 د. إيمان محمد صالح الوقف ومعايير الجودة اإلدارية

العدد امعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، مجلة الج
 هـ18/6/1436في ، 46، السنة 163

 
 دور الوقف في تحقيق التكافل االجتماعي

 8 د. إيمان محمد صالح

 



 

 

 

 

 

 األبحاث العلمية المقبولة للنشر
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
-هـ1436

 م2015
مجلة كلية أصول الدين والدعوة 

 باإلسكندرية ، جامعة األزهر
 ،د. إيمان محمد صالح إثبات النسب بالقرائن الطبية

د. مصلح بن عبد الحي 

 النجار

1 

-هـ1437

 م2016
مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 المنورة 
عقل المرأة بينم الطب 

 والشرع 
 ،د. إيمان محمد صالح

 د. ابتسام محمد حسنين
2 

 -هـ1438

 م2017

ترجمة القرآن الكريم بين حكم  مجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت

 الشرعه وحكمة المقصد

 3 د. إيمان محمد صالح

 
 

 

 

 

 المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصةاألبحاث العلمية 
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
مؤتمر النصيحة، بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود اإلسالمية 

 هـ1434، بالرياض

 النصيحة في مجال العمل

 )قواعد وضوابط(
 1 د. إيمان محمد صالح

مؤتمر الدراسات االجتماعية 

والتربوية بيجامعة باندرما 

 هـ1439، تركيا –باسطنبول 

 2 د. إيمان محمد صالح الضوابط الشرعية للمعامالت المالية المعاصرة

 
 

 

 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 ضوابط الرضاع وتطبيقه على الرضا بهرمون إدرار الحليب

 )دراسة فقهية(
 1 د. إيمان محمد صالح

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
 ورقة عمل: 

دور قسم الدراسات اإلسالمية 

بكلية اآلداب في األمن الفكري 

المجتمعي من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس 

قسم علم االجتماع والخدمة 

جامعة  -كلية اآلداب–االجتماعية 

 اإلمام  عبدالرحمن بن فيصل 

 هـ25/6/1437

 1 األمن الفكري وقضايا المجتمع 

 ورقة عمل:

تطبيق ممارسات الجودة في 

التعليم وفق معايير الهيئة 

الوطنية للتقويم واالعتماد 

 األكاديمي 
NCAAA 

كلية الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية ، جامعة قطر 

 م18-19/5/2014

الدراسات اإلسالمية الجامعية في دول العالم 

 اإلسالمي "تحديات وآفاق "
2 

 ورشة:
تصميم الخطة الدراسية للتخصصات 

 الجامعية

المؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم 
مع سوق العمل في القطاع العام 

 والخاص
 م2014 /1/5 -28/4

 األردن  -جامعة البلقاء التطبيقية، عمان 
 

3 

 النصيحة في مجال العمل    
 ) قواعد وضوابط(  

جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية 
 هـ27-28/1/1434، 

 4 مؤتمر النصيحة المنطلقات واألبعاد

رئيسة اللجنة التنظيمية، ونائبة 
 المشرف على المؤتمر

مام عبد بجامعة اإل كلية اآلداب للبنات
 هـ25/5/1433-24، الرحمن بن فيصل

 5 مؤتمر اإلسالم والسالم

 
 

لتدريس  الجامعية أنشطة ا

 مرحلة البكالوريوس
 حلة الدراسات العليارم

 تمهيدي دكتوراه ماجستير تمهيدي

   فقه العبادات

   فقه األحوال الشخصية

   فقه البيوع

   العقيدة

   فقه المواريث

   تاريخ التشريع والفقه اإلسالمي

   العقيدة واألخالق

   فقه الجنايات والحدود

  الفقه 

  تحقيق المخطوطات 

   

 القواعد الفقهية  

  مناهج االستشراق 

 
 قضايا فقهية معاصرة
 في األحوال الشخصية

 



 

 

 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب
 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى
 1 الدكتوراه 1 هـ1437 هـ1438
 2 الماجستير  4 هـ1434 هـ1439

 
 

 والدكتوراهاإلشراف على رسائل الماجستير 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
قسم الدراسات  هـ8/9/1435

اإلسالمية، كلية 

اآلداب؛ جامعة اإلمام 

عبد الرحمن بن 

 فيصل

كتاب كشاف القناع على تخريج الفروع من 

القواعد الفقهية عند الحنابلة من أول كتاب 

الصيام إلى نهاية )باب صوم التطوع ..( 

 جمعاً ودراسةً 

 1 الماجستير

قسم الدراسات  هـ9/7/1435

اإلسالمية، كلية 

اآلداب؛ جامعة اإلمام 

عبد الرحمن بن 

 فيصل

المقاصد الشرعية في فتاوى فقهاء المملكة 

والقضايا العربية السعودية في النوازل 

الفقهية المعاصرة )االحوال الشخصية 

 أنموذجاً(

 2 الماجستير

قسم الدراسات  هـ1438 /6 /17

اإلسالمية، كلية 

اآلداب؛ جامعة اإلمام 

عبد الرحمن بن 

 فيصل

 3 الماجستير األحكام الفقهية الخاصة برحم المرأة 

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

قسم الدراسات اإلسالمية، كلية  هـ1439 /2 /11

اآلداب؛ جامعة اإلمام عبد 

 الرحمن بن فيصل

المسائل الفقهية في العبادات 

والمعامالت واألحوال الشخصية من 

  طبقات الشافعية الكبرى

 1 الماجستير

 

 

 وخدمة المجتمع  انالمهمات اإلدارية واللج

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

 /1439 عضو مجلس كلية العلوم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 هـ1440
1437/ 

 هـ1438
1 

عضو إدارة النظم والخطط  وكالة الجامعة للشئون اإلدارية

 الدراسية
1439/ 

 هـ1440
1437/ 

 هـ1438
2 

 



 

 

 انعضوية اللج
 

 # من إلى المنصب الجهة
شئون المعيدين  عضو لجنة كلية اآلداب

 والمحاضرين بالكلية
 1 هـ1432/1433 هـ1436 /1435

عضو المجلس التأسيسي بعمادة التطوير  عمادة تطوير التعليم الجامعي
 الجامعي ومقرر اللجنة

 2 هـ1432/1433 تاريخه

رئيسة لجنة مراجعة أسئلة  كلية اآلداب
 االمتحانات بالكلية

 هـ1432/1433 هـ1434/1435
3 

عضو اللجنة العامة للجودة بالكلية ،  اآلدابكلية 
 ومقرر اللجنة

 إلى تاريخه
 هـ1431
 

4 

 5 هـ1428 هـ1431 عضو فريق التحسين المستمر بالكلية كلية اآلداب
عضو لجنة المقابلة الشخصية  كلية اآلداب

 للطالبات المتقدمات لإلعادة بالقسم
 هـ1426 هـ1431

6 

 7 هـ1425 هـ1431 العلمية بالقسمعضو اللجنة  كلية اآلداب
 8 هـ1423 هـ1431 عضو لجنة التوعية الدينية بالكلية كلية اآلداب
عضو لجنة المعادالت بقسم  كلية اآلداب

 الدراسات اإلسالمية
 هـ1423 هـ1425

9 

جامعة اإلمام عبد الر حمن بن 
 فيصل

عضو لجنة تقييم المعيار األول 
 والثاني لعملية التقويم المؤسسي 

هـ1434/1435 تاريخه  
10 

جامعة اإلمام عبد الر حمن بن 
 فيصل

 هـ1434/1435  هـ1436 /1435 عضو لجنة الخطة االستراتيجية 
11 

هـ2143/3143 تاريخه  الخطة االستراتيجيةعضو لجنة  كلية اآلداب  12 
هـ1437 /1436 تاريخه عضو لجنة الخطة االستراتيجية للشئون األكاديميةوكالة الجامعة   13 

جامعة اإلمام عبد الر حمن بن 
 فيصل

عضو لجنة إعداد خطة السنة 
 التحضيرية بجامعة الدمام

هـ1437 /1436 هـ1434/1435   
14 

جامعة اإلمام عبد الر حمن بن 
 فيصل

عضو اللجنة التنفيذية للجودة 
 بالجامعة

هـ1436 /1435 تاريخه  
15 

عضو اللجنة االستشارية للكلية،  كلية اآلداب
 ومقرر اللجنة

هـ1438 /1437 تاريخه  
16 

 
 

 العمل التطوعي
 

 # التاريخ نوع التطوع الجهة
 1 هـ13/7/1424-9 ) فقه العبادات (دورة  جمعية البر بالمطقة الشرقية

الشرقيةالندوة العالمية للشباب اإلسالمي بالمنطقة   2 هـ4/6/1430 ) القوامة الزوجية (ندوة  

 3 هـ28/12/1431 ) المنهج الرباني حماية من إرباك العقل (ندوة  الندوة العالمية للشباب اإلسالمي بالمنطقة الشرقية

سيخ هوية المرأة ندوة) قضايا فقهية معاصرة مهمة لتر الندوة العالمية للشباب اإلسالمي بالمنطقة الشرقية
 لمياً(ع

 4 هـ30/6/1433

 5 هـ13/7/1424-9 فعالية ) يوم المسئولية المجتمعية( جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل

اإلشراف على اللجنة النسائية للملتقى الثالث للسالمة  جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل
 المرورية

 6 هـ4/6/1430

 

 



 

 

 

 
 
 

 آخر تحديث

…30/10/2017 


