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  1972حلب /  تاريخ ومكان الوالدة     :

        0506723281رقم الهاتف              :  
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  لعلمّية:اادات هلشّ ا 
  مرحلة الرسالة. -في جامعة الّشارقة اللغة والّنحو/ /كتوراه الّلغة العربّيةدنتظمة في برنامج م 
 امتياز مع مرتبة الشرف() .0182اجستير الّلغة العربّية في جامعة الّشارقة، م 
  .0172 سالمّية/ جامعة عجمان،إلاربية تلاربّية و علاغة لفي ال ربيةتلاكالوريوس ب 

 )امتياز مع مرتبة الشرف األولى(
 .1994 ةبيروت العربيّ  جامعة -ةيسانس آداب لغة عربيّ ل 
 .2017بلوم الّتفكير واألمن الفكري / مركز ديبونو لتعليم الّتفكير. د 
 .2017مفاتيح الّتفكير العشرين.  دّرب معتمد في مجالم 
 .2017الّتفكير الجانبي.  دّرب معتمد في مجالم 
 .2017دّرب معتمد في برنامج األمن الفكرّي. م 
 .0162دّرب دولّي معتمد من المركز الكندّي العالمّي م 
 .0032ليم.عنوية/ مجلس أبوظبي للتّ اللمرحلة الثّ  الّلغة العربّية جازة تعليمإ 
 .1991 األردن -لّزرقاء ا -المجتمع اإلسالميّ  ةكليّ  –ويد جوة والتّ ال جازة في أحكام التّ إ 
 لخبرات ا 
 عاًما( 25) داخل دولة اإلمارات: •
 2022 تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها •
تدريس مساقات تخّصصّية ضمن برنامج بكالوريوس إعداد معلم في اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  •

 حّتى تاريخه.-2017
 على رأس عملي(. قائمة تزلماو ) 2017في كلّية الّتربية في جامعة عجمان  مدّرس مساعد •
 الّتربية، ومهارات الّتفكير.تقديم دورات تدريبّية لمعّلمات المدارس وطالبات الجامعة في مجالي  •
 عدد من المكتبات ودور الّنشر داخل الّدولة وخارجها.تدقيق لغوّي مع  •
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 .تدقيق كتب ورسائل ماجستير وأبحاث أكاديمية وقانونية •
 .2017-2016تدقيق مناهج الّلغة العربّية لوزارة الّتربية والّتعليم بدولة اإلمارات العربّية المّتحدة  •
 .(2012-2010) .يأبو ظب -ةنمية األسريّ مع مؤسسة التّ  تدقيق لغويّ  •
 .(2012-2011) خطيطللتّ  يأبو ظبادرة عن مجلس ة الّص خطيطيّ للكتب التّ  غويّ دقيق اللّ التّ  •
 م.2013-1991 تدريس المنهج الوزاري لماّدتي الّلغة العربّية والّتربية اإلسالمّية داخل الّدولة. •

 لبحث العلمّي واإلنتاج األدبي:ا 
 أبحاث محّكمة:كتب و  -

 البحث الموسوم بـ: داللة المبتدأ والخبر في الجزء األّول من القرآن الكريم، مجّلة دراسات، قيد التحكيم. .1
 .2021 -جائزة دبي للقرآن الكريم -: تعّدد المعاني الّلغوّية في الّنّص القرآنيعلمي كتاب .2
 2021مجلة دراسات )سكوبس(  -األثيرالبحث الموسوم بـ: القضايا الّنحوّية عند ضياء الدين بن  .3
مجلة جامعة األغراض البالغية لالستفهام في سورة آل عمران مقاربة أسلوبّية )البحث الموسوم بـ:  .4

 (.9/6/2021الشارقة 
)المجلد البحث الموسوم بـ: تعّدد المعاني الّنحوّية في سورة الكهف/ مجلة عجمان للدراسات والبحوث،  .5

 .31/12/2018( نشر في:43 ، ص43-1(، ص 2018ديسمبر/كانون األول  31) 2، العدد 17
 أوراق بحثية في مؤتمرات: -

ضمن ندوة  البيئة التعليمّية وأثرها في تشكيل شخصية الطفل المسلم وتنشئته ضمن الضوابط الشرعية. .1
 .2021-الشارقة -مركز األمير ابن جلوي  -رؤية مستقبلية-إشكاليات القيم في الواقع المعاصر

جامعة  -داللة المبتدأ والخبر في الجزء األّول من القرآن الكريم )مؤتمر االبتكار في التربية والتعليم .2
 .2021 عجمان(

في دبي:  سابعالداللة االحتمالية في الجملة العربية/ ورقة بحثية تقّدمت بها إلى مؤتمر اللغة العربّية ال .3
 :2019إبريل/ 

صل على موافقة مؤتمر اللغة اواالستعداد )قراءة في فكر ابن خلدون(، حالملكة الّلغوية بين االكتساب  .4
 .2020العربية الثامن إبريل 

 إنتاج أدبي: -
 ، تحت الّطباعة.سلسلة قصصّية تربوّية وطنّية لألطفال بعنوان: "حكايات الجّدة ميرة" .1
تسال ضمن سلسلة " /2020" صدر في نوفمبر اكتشاف الكهرباء" :لليافعين بعنوانعلمّية تربوّية قّصة  .2

 للكتاب. الشارقة"، حاصلة على دعم مبادرة هيئة الصغير
ضمن سلسلة "ممّيزون إماراتّيون"،  /2020قّصة لليافعين بعنوان "هّزاع فارس الفضاء" صدر في نوفمبر  .3

 للكتاب. الشارقةحاصلة على دعم مبادرة هيئة 
 .2019في نوفمبر  ديوان شعري بعنوان: "ال أبرح حّتى أبلغ غايتي" صدر .4
كتاب "تعدد المعاني اللغوية في الّنص القرآني" سورة الكهف نموذجا، كتاب محّكم في جائزة دبي للقرآن  .5

  على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. -بإذنه تعالى–الكريم، وسيطبع 



 
 المهارات:و رات و لدّ ا 

  :تدريبّيةدورات وورشات تقديم  -
: طرق إبداعية في تحقيق األهداف الوجدانية في الحصة ورشة تدريبية مع مؤسسة إشراق للصحافة بعنوان •

 2022صحار. -الدرسية. سلطنة عمان
 م.2021م، 2019محاضرات وندوات في مركز األمير ابن جلوي/ الشارقة  •
 (2021-2016)الطالبية. لطالبات جامعة عجمان ضمن أنشطة النوادي  تربويةدورات تدريبية  •
 .2018-2017في مركز تدريب المعّلمين في عجمان  تربويةدورات تدريبية  •
 الّتعليم الحديثة واإلدارة الّصفّية المبتكرة.تدريب الّطالبات المعّلمات على استراتيجّيات  •
 تدريب الّطالبات المعّلمات على استخدام وسائل تعليمّية مبتكرة في الّتعليم. •
 تدريب الّطالبات المعّلمات على كيفّية إعداد الحقيبة الّتعليمّية. •
أّمة ترقى" و"أسبوع الّلغة . تقرأ.أّمة "العين: تفعيل برنامج  -يأبو ظبأكاديمّيات الّدار/ في ورشات عمل  •

-2013 -تعليم الّلغة العربّية بالّتلعيب" -الخّطاط الّصغير -الجّدة ميرة -شهرزاد -العربّية/ الحكواتي
2017. 

 .2013ومعرض أبوظبي للكتاب  –تقرأ  يظبأبو س أبو ظبي للتعليم في مبادرة عة في مجلمتطوّ  •
 تدريبّية:دورات وورشات  اجتياز - •
 .2020 -2017تطويرية في مجال العمل وتقنيات التعليم دورات  •
 .2017دبلوم المدراء الجدد  •
 .2017دبلوم إدارة الّذات  •
 .2017دورة في الّذكاء العاطفّي للّطفل وكيفّية تنميته.  •
 .2017دورة في إدارة المتطّوعين  •
 .2017وتعليم الّلغات األجنبّية  في األلعاب الّلغوّيةدورة  •
 .2017منّصة رواق/  -في التعليم دورة التلعيب  •
 .2017/ منصة إدراك -صميم الجرافيكي مقدمة في التّ دورة  •
 .2017دورة إدارة الوقت  •
 .STEAM  /2017دورة دمج التعليم بالحياة  •
 .2017 / دورة في الحساب الصيني "الّسوربان" •
 .2016دورة المدّربين المحترفين  •
 .2015حول الّطالب  المتمحوردورة في الّتعليم  •
 .2015.دورة في كيفّية كتابة البحث العلمّي 2016دورة في فّن اإللقاء والّتقديم  •
 .2015دورة في الّتفكير اإلبداعي  •
 .2014دورة في توظيف الّتكنولوجيا في الّتعليم  •



 .2014 دورة في اإلشراف الّتربوي  •
 .2014 ةدورة دمج مهارات التفكير مع المناهج الدراسيّ  •
 .2010 في اإلدارة الصفّية الناجحةدورة  •
مدة  2009 -مجلس أبو ظبي للتعليم -لوجي )جامعة زايد( و معهد زايد للتطوير التكن دورة معايير الّتصحيح •

 شهرين.
 .2009دورة تراكيب كيجان. •
 .2009عب.م باللّ علّ والتّ  عاونيّ م التّ علّ دورة في التّ  •
 .أبو ظبي -2009 األمل( )مركزم علّ ب على صعوبات التّ غلّ دورة التّ  •
 . 2009األمل ( )مركز دريس اإلبداعيّ دورة في مهارات التّ  •
  2009 -مركز األمل -دورة في هندسة تحفيز الذات للتغير اإليجابي •
 .2009معّدة ومدّربة ألوبريت "رسالة شكر وعرفان" مؤسسة التنمية األسرية،  •
 .2008هال بالصيف  -منفذة دورة "ملتقى األديبات" في المركز الصيفي •
 .2002-2001 بمعهد ابن خلدون في مدينة العين العربّية الّلغةمنّفذة دورات تقوية لماّدة  •
 .2008حصة ناجحة(  )إدارة: عمل بعنوانورشة  •
 .2008: )تنظيم وتوثيق وإثبات العمل( عمل بعنوانورشة  •
 .2004التعليمية منطقة أبوظبي -ةمشاركة وفائزة في مسابقة أفضل وسيلة تعليميّ  •
 منّسقة ومشاركة في معارض وحفالت مدرسّية. •
 .1997فن الخياطة والتفصيل  فيدورة  •
 .1998ظبي(  )أبوالسيارة(  )قيادةشهادة  •
 .1995 -ةبيانيّ ة المرأة الظّ جمعيّ  –يدوية دورة أشغال  •
 . والّزخرفة اإلسالمّيةالعربيّ  دورات في الخطّ  •
 دوير.دورة في إعادة التّ  •

 لحاسب اآللي:اهارات م 
• Microsoft Office( Word ,Excel ,PowerPoint, Outlook ,OneNote, OneDrive 

Publisher, Access) 
• Photoshop 
• Moviemaker 
• Minitab 
• Video Scribe 
   برامج التعليم المحوسبة:  •
• Smart/Active board 
• Tab/ IPad programs 



 عمال الّتطّوعّية:ألا 
 2022، إبريل/ تنظيم فعالية "عجمان تقرأ" في أسبوع اللغة العربية مع طالبات مساق الكتابة والتعبير •
 2022-2021دورات تعليم اللغة العربية لغير العرب. •
 .الحمر اإلماراتيّ منتسبة إلى الهالل  •
 الخاّصة.تقديم دورات تدريبّية للمعّلمات في بعض المدارس  •
 .ZOOMوالمدارس عبر منّصة  في الّلغة العربّية لطالبات الجامعة مّجانّية دروس •

  لهوايات:ا 
 ابتكار ألعاب تعليمّية. •
 ة القصيرة.عر والقّص الشّ  نظم •
 الّرسم واألعمال الفنّية. •
 طريز.الخياطة والتّ  •

  : اتغللّ ا 
      .( ممتازةالّلغة العربيةاألم ) الّلغة - 1   
 .(5.5) شهادة اآليلتس / د جداجيّ  ة:ليزيّ جاإلن الّلغة - 2   

  لمعّرفون:ا 
 0502595785، رئيس قسم الّلغة العربّية في كلّية الّتربية في جامعة عجمان: أ.د. فايز الذنيبات .1
 0567236675 عجمان:في جامعة  والنحواللغة أستاذ  / د. مازن جرادات .2
 0506367442أ.د. عبد القادر الّسعدّي أستاذ اللغة والّنحو في قسم اللغة العربية في جامعة الشارقة  .3

 
 

 


