السيرة الذاتية
االسم :آمنة مصبح علي القايدي.
تاريخ الميالد1982/4/27 :م.
الجنسية :إماراتية.
الحالة االجتماعية :متزوجة.
أرقام الهواتف 0507373565 :و 0502308485
البريد االلكتروني nice-roads99@hotmail.com :
الخبرة الوظيفية:
 .1التدريب العملي في إحدى مدارس العين ( مدرسة ثانوية للبنات) لمدة شهرين ،استكماال لمتطلبات
الدبلوم المهني في التدريس عام 2006م (أبريل،ومايو)
 .2التدريس كمعلمة بديلة لمدة شهرين في مدرسة الهالليات للتعليم األساسي والثانوي عام 2007
((أبريل،ومايو)
 .3االلتحاق بسلك التدريس منذ تاريخ 2007/9/19م ،وأكملت حتى اآلن  12سنوات ونصف.
 .4مدرب معتمد في وزارة التربية والتعليم ،في انتظار موافقة هيئة المواصفات.
المؤهالت األكاديمية:
 .1بكالريوس لغة عربية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين ،التقدير امتياز مع مرتبة الشرف
الثانية ()3.60
 .2الدبلوم المهني في التدريس جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين ،التقدير امتياز مع مرتبة الشرف
األولى ( .)4/4
 .3الماجستير في اللغة العربية وآدابها ،تخصص لغة ونحو ،جامعة الشارقة ،التقدير جيد جدا(.)3.56
 .4الدكتوراة :أدرس حاليا في برنامج الدكتوراة .
األنشطة:
 .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 مع المدرسة في مسابقة الشارقة للعمل التطوعي والفوز فيها.

 .6المشاركة بورقتين بحثيتين في مجلة كلية دبي للدراسات اإلسالمية والعربية بعنوان:
العربية ودعوى تطبيق التجويد فيها.
أ-
إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم البن خالوية ( دراسة مقارنة مع كتاب معاني القرآن
ب-
للفراء ).

 .7إصدار أول مجموعة قصصية بعنوان (سو ِل) أشعة الشمس.
 .8إصدار قصة لليافعين بعنوان  :صدى الجبل.
 .9المشاركة في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية بورقة بحثية بعنوان :التخطيط واألمن اللغوي.
 .10المشاركة في الملتقى األولى للدراسات العليا بورقة بحثية بعنوان :المتجاورات في تذييالت القرآن
الكريم مقاربة داللية.
الدورات 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
ثالث سنوات.
 ما يزيد على  30دورة تدريبية مختلفة في التطوير الذاتي منذ عام  2009إلى اآلن.
الهوايات :القراءة والسفر.
المعرفون:
 .1الدكتور :خليفة بو جادي ،أستاذ في كلية دبي للدراسات العربية واإلسالمية ،قسم اللغة العربية
04/3977671
 .2الدكتور :عصام عيد  ،أستاذ في كلية دبي للدراسات العربية واإلسالمية ،قسم اللغة العربية
04/3977671

اللغات:
اللغة العربية قراءة وكتابة ( ممتاز)
اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ( ممتاز)
حاصلة على شهادة التوفل في اللغة اإلنجليزية.
الجوائز :الفوز في مسابقة قصتي مبادرة الشيخ محمد بن راشد بالمركز األول 2017م.
الفوز في مسابقة القصة القصيرة لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع بالمركز الثالث.
مهارات الحاسوب:
حاصلة على شهادة .ICDL
أتقن المهارات األساسية للحاسوب ووسائل التدريس الحديثة.

أتمتع بمهارات الطباعة بسرعة ودقة.
 -3رخصة قيادة :لدي رخصة قيادة.
كاتبة مجيدة لألبحاث واألعمال الموكلة من قبل اإلدارة.
األبحاث والمنشورات :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.
ورقة بحثية :وسائل التقنية الحديثة في تدريس اللغة العربية ،كتاب مؤتمر جامعة الشارقة للعام 2016
"اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية ".
والعديد من األوراق البحثية في اللغة العربية ( غير منشورة)
 .1المشاركة في الملتقى األول للدراسات العليا ( كلية دبي للدراسات العربية واإلسالمية) بورقة
بعنوان :المتجاورات في تذييالت القرآن الكريم ( مقاربة داللية) بتاريخ 2019/05/02م.
 .2المشاركة في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية في دبي بورقة بحثية بعنوان :التخطيط واألمن
اللغوي ،بتاريخ  2019/4/12م تمت المشاركة.

