السيرة الذاتية
ـ البيانات الشخصية:
االسم :بديعة خليل الهاشمي
الرتبة األكاديمية :أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشارقة.
الدرجة العلمية :دكتوراه في اللغة العربية وآدابها ـ تخصص األدب والنقد الحديث.
البريد االلكترونيbalhashemi@sharjah.ac.ae :
الهاتف00971 50 6325522 :

ـ المؤهالت العلمية:
ـ الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها ،تخصص األدب والنقد الحديث ،من كلية
الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ـ عام  ،2018بتقدير امتياز ،عن أطروحة
بعنوان:
"القصة القصيرة جداً بين سوال النوع وإشكالية تحول الخطاب السردي في الخليج
العربي"
ـ الماجستير في اللغة العربية وآدابها  ،تخصص األدب والنقد .من كلية الدراسات
اإلسالمية والعربية بدبي عام  .2013بتقدير :امتياز ،عن رسالة بعنوان:
"الهوية الوطنية في قصص األطفال في دولة اإلمارات العربية المتحدة"
ـ الليسانس في اللغة العربية ،من كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي عام 2005
بتقدير امتياز.
ـ الوظيفة:
أستاذ مساعد بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الشارقة ،قسم اللغة
العربية وآدابها.
ـ االهتمامات البحثية:
1ـ أدب الطفل.

2ـ األدب والنقد الحديث.
ـ أبحاث ومقاالت منشورة:
أـ مجموعة من المقاالت الثقافية المنشورة في كل من:
1ـ مجلة ميالد فجر ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.
2ـ جريدة الخليج  ،صفحة "منبر القراء".
3ـ مجلة "العربية" ،الصادرة عن جمعية حماية اللغة العربية .
4ـ مجلة "عجمان االقتصادية" ،الصادرة عن سلطة المنطقة الحرة بعجمان.
 5ـ مجلة إبداعات جامعية ،مجلة علمية ثقافية فصلية تصدرها طالبات الدراسات العليا
بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.

ب ـ بحوث ودراسات أدبية ونقدية في مجلة الرافد ،الصادرة عن دائرة الثقافة
بالشارقة .منها:
1ـ مفهوم الشعر عند النقاد العرب القدماء ،العدد ،183 :نوفمبر . 2012
2ـ بين البالغة واللسانيات \ جذور منهج األسلوبية في البيان العربي ،العدد،184 :
ديسمبر .2012
3ـ القصة القصيرة في اإلمارات \ إبداع وتاريخ ،العدد ،176 :أبريل .2012
4ـ المقامة العربية \هل لها آثار على اآلداب الموازية؟  ،العدد ،182 :أكتوبر .2012
5ـ العقاد  :شاعرًا وناقدًا ،العدد ،192 :أغسطس .2013
6ـ البنية السردية في اإلماراتية :رواية أجراس نموذجًا ،العدد ،178 :يونيو .2012
7ـ سمات المجتمع والهوية في قصص األطفال ـ دار كلمات أنموذجاً ،العدد،190 :
يونيو .2013
8ـ (تفاحة الدخول إلى الجنة ..آدم وحواء وجدلية العالقة) ،قراءة نقدية في مجموعة
"تفاحة الدخول إلى الجنة لسلطان العميمي" ،ع مارس .2015

9ـ معايير تأليف كتاب الطفل في دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة ،ع  ،228أغسطس
.2016
ـ دوريات أخرى:
ـ (مفهوم الشعر عند النقاد العرب القدماء) ،مجلة إبداعات جامعية ،إصدار طالبات
الدراسات العليا بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ،العدد ،1مارس . 2015
ـ (أدب األطفال والترجمة) ،مجلة اإلنسانيات ،الصادرة عن كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الشارقة ،أغسطس .2015
ـ (النصوص الموازية في قصص األطفال) ،مجلة "إبداعات جامعية" ،إصدار
طالبات الدراسات العليا بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ،ع.2017 ،3
(القصة القصيرة جداً في اإلمارات "النشأة والتأصيل") ،مجلة الفجيرة ،هيئةالفجيرة للثقافة واإلعالم ،العدد  ،9سبتمبر .2018
 مقالة بعنوان( :ماذا يجري في عقلنا عندما نقرأ الروايات) ،مجلة الفجيرة ،هيئةالفجيرة للثقافة واإلعالم ،العدد  ،10نوفمبر .2018

ـ قصص قصيرة منشورة:
ـ تنازالت ،مجلة الرافد ،دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،العدد ،179 :يوليو .2012
ـ عاقلة جداً ،مجلة الرافد ،دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،مارس .2014
ـ كتب منشورة:
1ـ الهوية الوطنية في قصص األطفال في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،دائرة
الثقافة و اإلعالم ،الشارقة. 2014 ،
 -2عبق الماضي ،قصة لألطفال ،قنديل للطباعة والنشر ،دبي.2017 ،
 -3م ّد وجزر ،مجموعة قصصية قصيرة جداً ،دائرة الثقافة ،الشارقة.2017 ،
 4ـ رحلة إلى المتحف ،قصة لألطفال ،وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.2017 ،
5ـ ليلة الوفاء ،قصة لألطفال ،وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.2017 ،
6ـ حكاية األلوان األربعة ،قصة لألطفال ،وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.2017 ،

 -7القصة القصيرة جداً في الخليج العربي :دراسة تأصيلية فنية ،دائرة الثقافة،
الشارقة.2018 ،

ـ المشاركات االجتماعية والثقافية:
ـ تقديم ورقة عمل في ندوة ثقافية بعنوان" :النشر وأدب األطفال والمستويات الفنية
في دار كلمات" ،وذلك ضمن األنشطة الثقافية المصاحبة لمعرض عجمان الدولي
الثالث للكتاب .2013
ـ تقديم ندوة ثقافية بمهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الخامسة ،2013
بعنوان" :األطفال حين يكتبون أنفسهم".
ـ مشاركة في فعاليات المقهى الثقافي المصاحب لمهرجان الشارقة القرائي للطفل في
دورته الخامسة  ،2013بورقة بعنوان" :القراءة عند األطفال ووسائل تنميتها" .ـ
مشاركة في منتدى األحد الثقافي ،برعاية دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة ،وذلك
بتقديم ندوة بعنوان (الهوية الثقافية في قصص األطفال ،بتاريخ 2013 \6\30
ـ مشاركة في أمسية قصصية بنادي القصة في اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات\01\29 ،
.2014
ـ مشاركة في أمسية أدبية بالمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة\03 \31 ،
.2014
ـ إدارة ندوة بعنوان" :المدرسة مستقبل أمان الطفل" ،ومقهى ثقافي بعنوان" :أناشيد
األطفال ودورها التوعوي" ،وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في
دورته السادسة .2014
ـ تقديم جلسة حوارية ضمن فعاليات المقهى الثقافي في مهرجان الشارقة القرائي في
دورته السادسة ،بعنوان" :أناشيد األطفال ودورها التوعوي" ،بتاريخ .2014\4\20
ـ تم اختياري ضمن العشرين كاتبا لالنتساب إلى برنامج دبي الدولي للكتابة برعاية
مؤسسة محمد بن راشد ،لنشر أعمالهم الكتابية األولى.

ـ مشاركة بورقة بحثية في ملتقى اإلمارات لإلبداع الخليجي ـ الدورة الخامسة 2014ـ
والذي كان تحت شعار" :ثقافة الطفل في عالم متغير" ،وذلك ضمن محور بعنوان:
"أدب األطفال ومستقبل اللغة العربية".
ـ تقديم المقهى الثقافي في مهرجان الشارقة القرائي في دورته السابعة ،بعنوان:
"مشكالت الكتابة للطفل" ،بتاريخ.2015\5\2 :
ـ المشاركة بورقة عمل في ندوة" :قواعد المعايير في كتاب الطفل ـ تجربة دائرة
الثقافة واإلعالم بالشارقة" ،تنظيم دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة بتاريخ 2015\6\4
في قصر الثقافة بالشارقة.
ـ تقديم ورشة عمل بالتعاون مع نادي رحاب للقراءة ،وبإشراف عمادة شؤون
الطالبات بجامعة الشارقة ،بعنوان "تقنيات كتابة القصة القصيرة لألطفال" ،بتاريخ
.2016/3/13
ـ اإلشراف على ورشة عمل بعنوان (اللغة العربية واإلعالم) نفذتها طالبات مساق
اللغة العربية واإلعالم في جامعة الشارقة ،بتاريخ .2016 /3 /24
ـ تقديم محاضرة بعنوان "النصوص الموازية في قصص األطفال" ،في إطار
األنشطة الثقافية التي ينظمها قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشارقة ،بتاريخ /14
.2016 /4
ـ عضوة في لجنة تحكيم مسابقة "أنامل شابة" التي نظمها نادي رحاب للقراءة،
وبإشراف عمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة.
ـ تقديم ورشة عمل بعنوان "إضاءات لكتابة قصة قصيرة ناجحة" ،ضمن إطار
مبادرة "كلنا نقرأ" التي نظمتها عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة ،بتاريخ
. 2016/5/11
ـ المشاركة في المجلس األدبي األول في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة/10 /4 ،
.2017

ـ المشاركة في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المقهى الثقافي في معرض الشارقة
الدولي للكتاب ،بتاريخ  ،2017/11/10بعنوان( :مناقشة كتاب "في ظالل النخيل/
دراسات في الرواية اإلماراتية" للدكتور يوسف حطيني).
ـ المشاركة في فعاليات مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في معرض الشارقة الدولي
للكتاب ،نوفمبر  ،2017بقراءة قصة لألطفال.
ـ عضوة في لجنة تحكيم مسابقة "نجمة القراءة" التي نظمتها عمادة شؤون الطالبات
في جامعة الشارقة ،في فصل الربيع من العام الجامعي .2018 /2017
ـ التعاون مع مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث في تقييم قصص مسابقة "القصة
القصيرة – الدورة الثانية" ،مارس .2018
_ تقديم ورشة قرائية لألطفال في مراكز أطفال الشارقة ،فرع الحيرة ،بتاريخ /21
.2018 /04
ـ تقديم ورشة قرائية لألطفال في مراكز أطفال الشارقة ،مركز الحيرة ،بتاريخ /5
.2018 /05
ـ تقديم ورقة عمل في ملتقى أديبات اإلمارات ،الدورة الخامسة ،من تنظيم المكتب
الثقافي واإلعالمي بالمجلس األعلى لشؤون األسرة في الشارقة ،بتاريخ
.2018/09/24
ـ إدارة ندوة ثقافية بعنوان" :آداب معاصرة" ،في ملتقى األدب ،ضمن الفعاليات
الثقافية المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ،عام .2018
ـ المشاركة بورقة عمل في ندوة بعنوان" :مناهج اللغة العربية ..فكرة ونظرة"،
ضمن محور" :مناهج الطفولة المبكرة" ،والتي نظمتها جمعية حماية اللغة العربية
وندوة الثقافة والعلوم بدبي ،تحت رعاية حسين الحمادي وزير التربية والتعليم.
ـ المشاركة في تحكيم مسابقة "نجمة القراءة" لعام  ،2019التي تنظمها عمادة شؤون
الطالبات بجامعة الشارقة للطالبات سنوياً.

ـالمشاركة في جلسة حوارية بعنوان" :بين القراءة والكتابة" ،ضمن فعاليات مهرجان
"كلنا نقرأ" /الدورة الرابعة ،الذي تنظمه عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة،
بتاريخ .2019 /2 /20
ـ تقديم محاضرة بعنوان" :القصة القصيرة جداً في اإلمارات :قراءة في مجموعات
قصصية" ،ضمن أنشطة نادي النقد ،باتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،بتاريخ /2 /20
.2019
ـ الجوائز:
ـ جائزة القصة القصيرة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة اإلمارات
(المركز الثاني) ،الفئة األولى ،الدورة السابعة  ،2015عن مجموعة قصصية
لألطفال بعنوان( :حكايات عن وطني).
ـ جائزة راشد للتفوق العلمي للعام  ،2018التي نظمتها ندوة الثقافة والعلوم بدبي
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي حفظه هللا.

ـ شهادات الشكر والتقدير:
ـ تم تكريمي من قبل معالي مدير كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي في العام
 2001/2000وذلك لحصولي على تقدير امتياز.
ـ شهادة تقدير من معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية بدبي ،وذلك لحصولي على درجة الليسانس بتقدير "امتياز" في تخصص
اللغة العربية وآدابها للعام الجامعي .2005/2004
ـ شهادة شكر وتقدير من مدرسة أم خالد للتعليم األساسي بعجمان للتعاون مع معلمة
المجال األول بالمدرسة.
ـ شهادة شكر من جمعية اإلرشاد االجتماعي بعجمان ،للتعاون في إنجاح فعاليات
برنامج األسرة في موسم التجديد .2010

ـ شهادة شكر وتقدير من إدارة روضة البهجة المطورة بعجمان وذلك للمساهمة في
إنجاح فعاليات الروضة في احتفاالت اليوم الوطني األربعين .2011
ـ شهادة شكر وتقدير من مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي للتطوير والتنمية
البشرية عن مشاركتي بورقة عمل في ندوة ثقافية ،ضمن األنشطة الثقافية المصاحبة
لمعرض عجمان الدولي الثالث للكتاب .2013
ـ شهادة تقدير من معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات اإلسالمية
والعربية بدبي ،عن تميزي في برنامج الدراسات العليا ،وحصولي على درجة
الماجستير بتقدير "ممتاز" في اللغة العربية وآدابها تخصص "األدب والنقد".
ـ شهادة شكر وتقدير من اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات عن مشاركتي في ملتقى
اإلمارات لإلبداع الخليجي في دورته الخامسة  ،2014تحت شعار "ثقافة الطفل في
عالم متغير".
ـ شهادة شكر وتقدير من دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة ،عن المساهمة في تفعيل
الحراك الثقافي وإثراء المكتبة العربية .2014
ـ شهادة شكر وتقدير من مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بعجمان،
للمشاركة في ورشة (وجوه تقرأ) ،بتاريخ .2016/2/14
ـ شهادة شكر وتقدير من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج العربي وقسم
اللغة العربية وآدابها بجامعة الشارقة ،وذلك عن المساهمة في إنجاح مؤتمر
(اتجاهات حديثة في تعلم اللغة العربية وتعليمها) ،من الفترة .2016 /3 /3 -2
ـ شهادة شكر من رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ،عن المشاركة في تنظيم وإنجاح
مؤتمر (اتجاهات حديثة في تعلم اللغة العربية وتعليمها) الذي انعقد في جامعة
الشارقة في الفترة .2016/3/3-2

ـ شهادة شكر وتقدير من نادي رحاب للقراءة ،وبإشراف عمادة شؤون الطالبات في
جامعة الشارقة ،وذلك عن تقديم ورشة عمل للطالبات بعنوان "تقنيات كتابة القصة
القصيرة لألطفال" ،بتاريخ .2016 /3 /13
ـ شهادة شكر وتقدير من نادي رحاب للقراءة ،وبإشراف عمادة شؤون الطالبات في
جامعة الشارقة ،وذلك عن المشاركة في لجنة تحكيم في مسابقة "أنامل شابة" للقصة
القصيرة ونظم الشعر.
ـ شهادة شكر وتقدير من عمادة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة ،عن مشاركتي
في مبادرة "كلّنا نقرأ" التي نظمتها العمادة من تاريخ  ،2016 /5 /12 – 9وذلك
بتقديم ورشة عمل بعنوان" :إضاءات لكتابة قصة قصيرة ناجحة".
ـ شهادة شكر وتقدير من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية
المعرفة ،عن إسهامي في المنجز اإلبداعي عبر المشاركة في جائزة القصة القصيرة،
والفوز بها في الدورة السابعة.
ـ شهادة شكر وتقدير من مؤسسة محمد ين راشد آل مكتوم للمعرفة ،عن المشاركة
في جلسات "استراحة سيدات" في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام .2017
ـ شهادة شكر وتقدير من دائرة الثقافة بالشارقة ،عن دوري في تفعيل الحراك الثقافي،
وإثراء إصدارات الدائرة ،وذلك ضمن الحفل السنوي الذي تقيمه الدائرة لتكريم
مؤلفي الدائرة ،بتاريخ .2018 /3 /7
ـ شهادة تقدير من معالي جمعة الماجد ،لحصولي على درجة الدكتوراه في األدب
والنقد بتقدير امتياز من كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي.2018 04 /8 ،
ـ شه ادة تقدير من مدير كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي ،بتاريخ .05 /15
 2018لحصولي على درجة الدكتوراه في األدب والنقد.

ـ شهادة شكر وتقدير من المكتب الثقافي واإلعالمي بالمجلس األعلى لشؤون األسرة
في الشارقة ،عن مشاركتي بورقة بحثية في ملتقى أديبات اإلمارات ،الدورة
الخامسة ،بتاريخ .2018/09/24
ـ شهادة شكر وتقدير من عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة ،للمشاركة في
حضور محاضرة "التنمر اإللكتروني" ،بتاريخ  ،2018/11/28بجامعة الشارقة.
ـ تكريم من عمادة شؤون الطالبات بجامعة الشارقة ،عن مشاركتي في مهرجان "كلنا
نقرأ /الدورة الرابعة" ،بتاريخ .2019 /2 /18
ـ شهادة شكر وتقدير من اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،عن مشاركتي في الموسم
الثقافي لعام  ،2020 /2019ضمن أنشطة "نادي النقد" ،بتاريخ .2019/2 /20
ـ الدورات التدريبية:
ـ دورة كمبيوتر شاملة ،)1998/4/16 -1998/3/7( ،التقدير :ممتاز
ـ دورة منهج التربية النبوية للطفل) 2006/4/4 – 2006/3/7 ( ،
ـ دورة طفلي الصغير كم أحبك)2009/12/30( ،
ـ دورة األسس الشرعية في تربية األبناء)2010/5/5 -2010/3/10( ،
ـ دورة مهارة التخيل اإلبداعي)2010/4/22( ،
ـ دورة أسرار عالم المراهقة)2010/5/6 -2010/4/29( ،
ـ دورة مهارات العرض اإللقاء من المنظور الغربي)2010/5/20 -18( ،
ـ ورشة عمل :كيف تكون مديراً وقائداً ضد الرصاص في عالم التحديات)2010/5/23( ،
ـ دورة كيف تحقق مشروع حياتك)2010/7/17( ،
ـ دورة شرح األحاديث القدسية)2010/8/1-6/27( ،
ـ برنامج من قاد نفسه قاد العالم)2010/7/20 -6/20 ( ،
ـ ورشة عمل :االحتياجات الست لمواجهة األزمات األسرية)2010/12/8( ،
ـ دورة سباعيات التميز)2011/3/1( ،
ـ القراءة الواعية مفتاح المعرفة)2011/3/3( ،
ـ دورة رحلة إلى دماغ الطفل)2011/6-5( ،
ـ دورة التربية الذكية لألبناء)2011/10/19-17( ،
ـ دورة لغة الجسد)2011/10/24( ،
ـ دورة حتى تبقى مبدعا ً)2011/10/26-25( ،
ـ ورشة عمل (منهجية كتابة البحث))2011/12/28( ،

ـ ورشة عمل (كيف تفهمين ذاتك واآلخرين))2012\1\18( ،
ـ دورة (أبجديات التعامل مع المراهق))2012\2\15 -13( ،
ـ دورة (كيف تدير وتطور ذاتك))2012\2\22-20( ،
ـ مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة7( ،ـ ،)2015\6\9البرنامج التعريفي للنظم واللوائح في
شؤون الهيئة التدريسية.
ـ جائزة خليفة التربوية ،)2015\9\12( ،ورشة عمل تطبيقية لجائزة خليفة التربوية.
ـ جامعة الشارقة ،ـ دورات بالكبورد التدريبية ،أداة الواجبات .مركز التقديرات2015 /12 /8 .
ـ مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ،ورشة أدب الطفل (ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة) 3( ،ـ
.(2016/1/7
ـ اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،ورشة :أساسيات الكتابة اإلبداعية.2016/2/17 ،
ـ مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بعجمان ،ورشة( :وجوه تقرأ).2016 /2 /17 ،
ـ جامعة الشارقة ،الدورات التدريبية لتقنية المعلومات ربيع :2016 /2 /24 ،2016 / 2015
أ) خدمات الدعم الفني.
ب) بناء المساق االلكتروني في بالكبورد
ـ جامعة الشارقة ،الدورات التدريبية لتقنية المعلومات ،خريف :2017/08/24 ،2018 /2017
أ) خدمات الدعم الفني.
ب) مدخل إلى نظام التعليم اإللكتروني (البالكبورد).
ـ جمعية حماية اللغة العربية ،دورة :مهارات تعليم اللغة العربية.2017/09/30 ،
ـ جائزة خليفة التربوية ،برنامج ورش العمل التطبيقية للجائزة في دورتها الحادية عشرة /2017
 ،2018بتاريخ .2017 /10 /28
ـ جامعة الشارقة ،دورات بالكبورد التدريبية:2017/11/13 ،
أ) إدارة واجبات الطلبة إلكترونيا ً في بالكبورد.
ب) إدارة تقييم الطلبة إلكترونيا ً في بالكبورد.
ـ جامعة الشارقة ،دورات بالكبورد التدريبية ،2017/11/15 ،االختبارات اإللكترونية.
ـ مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة ،برنامج" :التعليمات الجامعية في منح
الترقيات ألعضاء الهيئة التدريسية" 4 ،ساعات تدريبية ،بتاريخ .2018 /11 /23
ـ معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة ،برنامج "التعليم المدمج" 10 ،ساعات
تدريبية.2017 /12/7 ،11/23 – 22 ،

ـ مركز اللغات بجامعة الشارقة ،دورة في اللغة اإلنجليزية (المستوى المتوسط) 45 ،ساعة
تدريبية.2017 /12/5 – 10/29 ،
ـ معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة ،برنامج "األستاذ الجامعي المتميز"،
 10ساعات تدريبية.2018 /2 /15 -13 ،
ـ معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة ،دورة "تقنيات الصف المعكوس"،
.2018 /3 /28 -26
ـ مركز التعليم المستمر بجامعة الشارقة ،برنامج تدريبي بعنوان" :تطوير مهارات التدريس
األكاديمي وفق األساليب والتقنيات الحديثة" 20 ،ساعة تدريبية ،من .2018/05 /4 – 04 /29
ـ معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة ،البرنامج التدريبي" :تصميم وإنشاء
محاضرات تفاعلية للصفوف المعكوسة /المقلوبة" 12 ،ساعة تدريبية.2018 /08 /30 -28 ،
ـ معهد القيادة األكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة ،البرنامج التدريبي":استخدام
التكنولوجيا في التعليم ..أدوات وآفاق" 4 ،ساعات تدريبية.2018/11/8 ،

