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جامعة الشارقة  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -قسم اللغة
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رقم التواصل0502308485 :

 املؤهالت العلمية:
أدرس حاليا في مرحلة الدكتوراة.
الماجستير :في اللغة العربية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية – جامعة الشارقة-
اإلمارات العربية المتحدة2012 -م.
الدبلوم المهني في التدريس -جامعة اإلمارات2006 -م
البكالريوس :في اللغة العربية -جامعة اإلمارات2000 -م.

اخلربات العملية:
 االلتحاق بسلك التدريس منذ تاريخ 2007/9/19م ،حتى عام 2020م.
 مدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم.
 محاضرة في جامعة الشارقة منذ  2020وحتى اآلن.

ا ألنشطة واملؤمترات:
 .1المشاركة في معرض رأس الخيمة للكتاب عام .2017
 .2المشاركة بورقة بحثية في مؤتمر اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها عام
.2016
 .3المشاركة في العديد من األعمال التطوعية والمجتمعية ،ضمن نطاق المجتمع المدرسي.
 .4المشاركة في مسابقة الهالل الطالبي التابعة للهالل األحمر اإلماراتي ألربع مرات فازت
المدرسة فيها بالمركز الثالث والثاني.
 .5المشاركة في مسابقة الشارقة للعمل التطوعي والفوز فيها.
 .6المشاركة بورقتين بحثيتين في مجلة كلية دبي للدراسات اإلسالمية والعربية بعنوان:
اللغة العربية ودعوى تطبيق التجويد في عموم الكالم بها ،مجلة اإلبداع ،كلية دبي
للدراسات العربية واإلسالمية2017 ،م
قراءة في كتاب :ما األدب ،جان بول سارتر ،مجلة اإلبداع ،كلية دبي للدراسات العربية

واإلسالمية2018 ،م.
 .7إصدار أول مجموعة قصصية بعنوان (سو ِل) أشعة الشمس.
 .8إصدار قصة لليافعين بعنوان  :صدى الجبل.
 .9ورقة بحثية :وسائل التقنية الحديثة في تدريس اللغة العربية ،كتاب مؤتمر جامعة الشارقة
للعام " 2016اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية ".
.10

المشاركة في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية بورقة بحثية بعنوان :التخطيط

واألمن اللغوي.
.11

المشاركة في الملتقى األول للدراسات العليا بورقة بحثية بعنوان :المتجاورات في

تذييالت القرآن الكريم مقاربة داللية.
.12

المشارك ة في ملتقى القراءة التابع لوزارة التربية والتعليم ،بورقة بحثية بعنوان:

القراءة المحفزة والقدرات العقلية2019 ،م.
.13

إصدار كتابي :الموسوم بـــالمتجاورات في تذييالت القرآن الكريم ،مقاربة داللية،

دار طيبة الخضراء ،السعودية2020 ،م.
.14

المشاركة في المؤتمر الدولي السادس ،التابع للجمعية الكورية العربية ،بتأريخ:

2021-6-26م ،عنوان الروقة البحثية :القصة القصيرة في عصر التواصل االفتراضي.
.15

المشاركة بتقديم دورات ثقافية وعلمية عبر مواقع التواصل االجتماعي ومنها:

السعادة في القرآن الكريم ،القراءة المحفزة ،القراءة بذكاء.

ادلورات التدريبية:
 الدورة األولى لمبادرة أقدر للكتابة.2016 ،
 دورة توظيف ورقة العمل في عملية التعلم2013/5/7 ،م.
 دورة إعداد الحقيبة التعليمية2013/3/11 ،م.
 دورة الحقيبة التدريبية لمدارس الدمج ،من 2013/9/25إلى 2013/11/27م.
 حضور الملتقى الثالث لعرض أفضل الممارسات التربوية2013/10/26 ،م.
 شهادة  ،ICDLرقم الرخصة  GCC070146002تاريخ2007/7/19 :م.
 دورة اإلبداع في كتابة المراسالت والتقارير2015/2/22 ،م.
 دورة القيادة اإلدارية بطريقة إبداعية2015/01/24 ،م.
 حضور الدورات التخصصية التابعة لوزارة التربية والتعليم بواقع  25ساعة تدريبية كل
عام منذ عام 2019 – 2017م.
 ما يزيد على  40دورة تدريبية مختلفة في التطوير الذاتي منذ عام  2009إلى اآلن.
 حضور العديد من الدورات التدريبية المؤهلة للتعليم عن بعد من خالل أنشطة جامعة
الشارقة والتي تتعلق بنظام البالك بور ،وكيفية وضع االختبارات اإللكترونية ،وآلية وضع
الدرجات وغير ذلك.

الهواايت :القراءة والسفر.

اللغات:
 اللغة العربية قراءة وكتابة ( ممتاز)
 اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ( ممتاز)
 حاصلة على شهادة التوفل في اللغة اإلنجليزية.

اجلوائز:
 الفوز في مسابقة قصتي مبادرة الشيخ محمد بن راشد بالمركز األول 2017م.
 الفوز في مسابقة القصة القصيرة لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع بالمركز الثالث.

همارات احلاسوب:
 حاصلة على شهادة .ICDL
 أتقن المهارات األساسية للحاسوب ووسائل التدريس الحديثة.
 أتمتع بمهارات الطباعة بسرعة ودقة.

