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 املؤهالت�التعليمية

 

تراكمي  بمعدل وآدا��ا العر�ية اللغة تخصص ،والعلوم اآلداب �ليةمن  الب�الور�وس درجة ع�� حاصلة •

3.61 . 

 ، بمعدلجامعة قطرمسار األدب والنقد  -اللغة العر�ية وآدا��ا �� اجست�� امل حاصلة ع�� درجة •

  .3.61تراكمي

 واملؤهالتاملهارات 

 .) �� قسم اللغة العر�يةTeaching  Assistantعملت �� جامعة قطر تحت مسمى مساعد تدريس ( •

 عملت �� جامعة قطر تحت مسمى مرشد أ�اديمي �� قسم اإلرشاد الطال�ي �� �لية اآلداب والعلوم. •

اللغة العر�ية ) �� قسم  Graduate Assisstantship(عملت �� جامعة قطر تحت مسمى مساعد باحث •

 وآدا��ا ب��نامج الدراسات العليا .

املشاركة �� املنحة البحثية(بيبلوغرافيا املجالت املحكمة) املمولة من جامعة قطر، بإشراف الدكتور  •

 حبيب بوهرور.

 عضو �� ال�جنة االجتماعية، �� قسم اللغة العر�ية. •

 الس��ة الذاتية



 عضو �� �جنة اإلعالم والتسو�ق، �� قسم اللغة العر�ية. •

 و �� �جنة منتدي الطالبات، �� قسم اللغة العر�ية.عض •

 :قسم اللغة العر�ية -داب والعلوم�لية اآل -مساعد تدريس �� جامعة قطر •

 .أستاذ املقرر بإشراف أو إدار��ا حضور املحاضرات  -

 .إعداد املواد التعليمية الالزمة للمحاضرات  -

ختبارات، وتقديمها، ومراقبة اال داد العروض إدارة العمليات التعليمية �� املحاضرات كإع -

وطرح الورش التدر�بية املختلفة ورصد الدرجات ومراجع��ا، واملساعدة �� �جان الت�حيح، 

املختصة �� تطو�ر مهارات اللغة العر�ية، واملساعدة �� �عض التطبيقات العملية �� 

 املحاضرات.

 املساهمة �� إعداد �عض البحوث وتطو�رها أو جمعها وتنقيحها. -

التعاون مع �عض الهيئات واملؤسسات ا�خارجية فيما يخدم اللغة العر�ية وتطو�رها كوزارة  -

 الثقافة ووزارة البيئة واملجلس األع�� للتعليم و�عض املدارس.

اإلشراف ع�� إعداد كث�� من الفعاليات كفعالية اليوم الثقا�� ومؤتمر اللغة العر�ية الذي  -

 .�عقده قسم اللغة العر�ية

كة  �� �جان القسم املختلفة �ال�جان التنظيمية للفعاليات املختلفة، و�جنة ا�جداول املشار  -

 الدراسية.

  :�لية اآلداب والعلوم-� جامعة قطرمرشد أ�اديمي � •

 حل �افة مشا�ل الت�جيل املختلفة، و�ل ما يتعلق با�خطط الدراسية. مساعدة الطالب �� -

ة قوائم أسماء الطالب لتدقيقها ومن ثم التواصل التواصل مع منسقي األقسام املختلفة ملراجع -

 مع الطالب ملراجعة س�� الطالب وفق ا�خطة الدراسية ا�خاصة بالقسم .

تزو�د الطالب ب�افة الكتب املختلفة فيما يختص بمستجدات الت�جيل وا�حذف واإلضافة  -

 ومعادلة املقررات.

 إدخال طلبات رفع السقف للطالب من خالل برنامج البانر. -

 متا�عة حاالت الطالب املنذر�ن ومتا�عة ��جيلهم وس��هم ع�� ا�خطة املحددة. -

وشروط القبول املعتمدة ��    التخصصات،مقابلة الطالب املستجدين لتعر�فهم با�جامعة و�افة  -

 األقسام وال�ليات املختلفة.

 م ا�خر�جات بالتواصل مع مكتب ال�جالت �� إدارة القبول والت�جيل.ئإعداد قوا -

 قسم اللغة العر�ية : –�لية اآلداب والعلوم  –جامعة قطر  قسم  الدراسات العليا ساعد باحث ��م •

 : املهام اآلتيةكمساعد باحث وذلك ب امتنان الصمادي العمل مع د. •



ومهارات لغو�ة ومصادر  2غة عر�ية للاو ، 1عر�ية الغة للا حضور املحاضرات ا�خاصة بمقررات -

 .اللغة واألدب

، واملساعدة �� إعداد املواد التعليمية وإدارة أستاذ املقرر إدارة �عض املحاضرات بإشراف  -

 املحاضرات.

، ومراقبة العلمية إدارة �عض العمليات التعليمية واإلدار�ة كتعليم الطالبات كيفية كتابة التقار�ر  -

، ولغة 1ت�حيح اختبارات اللغة العر�ية  االختبارات ومراجعة اإلجابات باإلضافة إ�� املشاركة ��

 .، ومقرري مهارات لغو�ة ومصادر اللغة واألدب2عر�ية 

 ومنا�جه. مصادره األد�ي البحث مقرر  لتدريس األد�ي ال��اث مصادر عن بحثية قصاصات إعداد -

 وملفات اإلنجاز. والت�ليفات الطالبات واجبات ت�حيح �� املساعدة -

 . الطالبات بحوث ت�حيح �� املساعدة -

 ��ا. التوصل �� الطالبات ومتا�عة باملقرر  ا�خاصة املالزم إعداد -

 املصادر ا�خادمة للمقررات املطلو�ة. عن للبحث املكتبة مع التواصل -

 . ومهار�ة ونحو�ة لغو�ة مساعدة إ�� بحاجة اللوا�ي الطالبات مساعدة -

 دوري �ل أسبوع .حضور الندوات العلمية ال�ي ينظمها قسم اللغة العر�ية �ش�ل  -

 ابةالتعاون مع مركز الدعم الطال�ي �ش�ل يومي بإعطاء ورش تدر�بية �� مختلف مهارات الكت -

 . و�ل ما يتعلق باللغة العر�ية ستماع والتفك�� والقراءة واال 

 . مقررات التخصصو ، 2، لغة عر�ية 1العر�ية للمقررات : لغة عر�ية  مراقبة اختبارات اللغة -

�� كعضو  )5-1( برنامج اليوم الثقا�� السنوي لقسم اللغة العر�ية �� جامعة قطراملشاركة ��  -

 ال�ي ي��أسها الدكتور ع�� أحمد الكبي��ي رئيس قسم اللغة العر�ية وآدا��ا.ال�جنة التنظيمية 

كعضو تنظيمي ممثل ل��نامج ماجست�� اللغة املشاركة �� برنامج اليوم املفتوح للدراسات العليا  -

الطالبات وتوزيع املطو�ات أسماء و��جيل  ،لإلجابة ع�� االستفساراتوآدا��ا وذلك  العر�ية

 .والتحض�� والتنظيم ل�افة فعاليات هذا اليوم

ـــ ؤتمر املشاركة �� تنظيم امل - قسم �� "اللسانيات وتطو�ر �عليم اللغة العر�ية"  الدو�� الثالث املوسوم بــ

 30-29هـ  1435جمادى اآلخرة  30 -29�لية اآلداب والعلوم، جامعة قطر، الدوحة  - اللغة العر�ية

 .م2014/ 4/

األدب ا�خلي��"، �� قسم  املؤتمر الدو�� الثا�ي املوسوم ب" تمثالت األنا واآلخر ��تنظيم املشاركة ��  -

 .2013اللغة العر�ية/ �لية اآلداب والعلوم، خر�ف 

 .2013الدو�� األول �� قسم اللغة العر�ية/ �لية اآلداب والعلوم، خر�ف  املؤتمر تنظيم املشاركة ��  -

 .بجامعة قطر�� قسم اللغة العر�ية  اليوم العاملي للمعلمتنظيم فعالية  -

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:-q-q-29-30-1435-29-30-4-2014&catid=89:2008-06-17-15-57-56&Itemid=326
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:-q-q-29-30-1435-29-30-4-2014&catid=89:2008-06-17-15-57-56&Itemid=326
http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:-q-q-29-30-1435-29-30-4-2014&catid=89:2008-06-17-15-57-56&Itemid=326


�� �لية  اليوم الدرا��ي األول لطلبة املاجست�� الذي ينظمه قسم اللغة العر�يةتنظيم املشاركة ��  -

"النظر�ة األدبية والنقد، مقار�ات ــب املوسوملتقى البح�ي األول املجامعة قطر،  -اآلداب والعلوم

 ." وقراءات

تنظمه  ؤتمر الدو�� الثالث " النص ب�ن النظر�ات النقدية واللسانيات ا�حديثة " الذياملاملشاركة ��  -

 . 31/10/2013-29األردن -جامعة الز�تونة األردنية

اللغة واألدب والثقافة العر�ية ب�ن املا��ي   -العر�ي"معالم ال��اث ؤتمر الدو�� املاملشاركة ��  -

بورقة وذلك  2014أبر�ل  16-14ب�ن  ،AUSتنظمه ا�جامعة األمر�كية �� الشارقة الذي "وا�حاضر

ــ " أصول مصط�ح السارد �� املمارسة النقدية العر�ية:نماذج روائية بحث ــ ية محكمة موسومة بـ

 منتقاة".

 .مع الدكتورة مر�م النعيمي �� إعداد مجلة أشعب  املشاركة واإلشراف -

 املشاركة واإلشراف �� إعداد مجلة ورود مع الدكتورة هيا الدرهم. -

إعداد وإ�شاء قاعدة بيانات تختص بموضوع الشعر العر�ية ا�حديث وإصدارها من خالل موقع  -

 الشعر العر�ي ا�حديث بإشراف الدكتورة هيا الدرهم.

رشيد ب�حبيب �� منحة بحثية ممولة من قسم اللغة العر�ية �� �لية اآلداب املشاركة مع الدكتور  -

 والعلوم �� جامعة قطر (شعر املرأة �� قطر). 

 والذي �عده �لية اآلداب والعلوم �� جامعة قطر .  ،املشاركة �� تنظيم فعالية "أفضل ملصق بح�ي " -

 الـتقدير�ة واألوسـمة الشـهادات 

 

ومدرسة آمنة  األيام الثقافية التعاونية ب�ن قسم اللغة العر�ية �� جامعة قطر شهادة مشاركة ��  •

بنت وهب الثانو�ة املستقلة للبنات، ومدرسة الرسالة الثانو�ة املستقلة للبنات ال�ي ا�عقدت �� املدة 

 . 2016) أبر�ل 21-18من (

 .  2013املشاركة �� تنظيم معرض الدراسات العليا �� جامعة قطر �� أبر�ل  •

الطالبات �� قسم اللغة العر�ية ��  فتتاح نادي القراءة التا�ع ملنتدىاملشاركة �� تنظيم فعالية ا •

 .  2016جامعة قطر، مارس 

 .2015حضور حفل تكر�م طلبة الدراسات العليا شهادة  •

والعلوم الدكتورة  من عميدة �لية اآلداب ،2007شهادة شكر وتقدير للتم�� األ�اديمي �� خر�ف  •

 .سهام القرضاوي 

من عميدة �لية اآلداب والعلوم الدكتورة سهام  ،2009 ر�يعشهادة شكر وتقدير للتم�� األ�اديمي ��  •

 القرضاوي.



ا�خاص باللغة  األول  �� اليوم الثقا��درع من قسم اللغة العر�ية للمشاركة الفاعلة شهادة شكر و  •

 العر�ية.

شهادة شكر ودرع من قسم اللغة العر�ية للمشاركة الفاعلة �� اليوم الثقا�� الثا�ي  ا�خاص باللغة  •

 العر�ية.

شهادة شكر ودرع من قسم اللغة العر�ية للمشاركة الفاعلة �� اليوم الثقا�� الثالث  ا�خاص باللغة  •

 العر�ية.

ودرع من قسم اللغة العر�ية للمشاركة الفاعلة �� اليوم الثقا�� الرا�ع  ا�خاص باللغة شهادة شكر  •

 العر�ية.

شهادة شكر ودرع من قسم اللغة العر�ية للمشاركة الفاعلة �� اليوم الثقا�� ا�خامس  ا�خاص  •

 باللغة العر�ية.

 .2012- 2011 ا�خامسةالدروة  ،مر�حة لنيل جائزة التم�� العلمي فئة الطالب ا�جام�� •

املوسوم ب"النص ب�ن النظر�ات النقدية واللسانيات باملؤتمر الدو�� الثالث مشاركة شهادة  •

 .2013 ر�يع/ قسم اللغة العر�ية �� جامعة الز�تونة األردنية، ل�لية اآلدابا�حديثة" 

"أصول مصط�ح السارد �� املمارسة النقدية ب موسومةمحكمة  بحثية بورقة مشاركة شهادة •

اللغة واألدب  "معالم ال��اث العر�ي" ب املوسوم الدو�� املؤتمر �� العر�ية: نماذج روائية منتقاة"

 اآلداب �ليةوال��جمة ب العر�ية اللغةدراسات  قسم �� ،والثقافة العر�ية ب�ن املا��ي وا�حاضر

 .2014 ر�يع ،�� ا�جامعة األمر�كية �� الشارقة والعلوم

شهادة تنظيم امللتقى البح�ي األول "النظر�ة األدبية والنقد مقار�ات وقراءات" ل��نامج ماجست��  •

 بجامعة قطر .  2013د�سم��  16اللغة العر�ية وآدا��ا الذي عقد بتار�خ 

 الدورات وورش العمل

 Microsoft power pointمهارات التعامل مع برنامج البور�و�نت املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  - 

مكتب ال�ي نظمها  2015خر�ف  - تصميم املنا�ج التعليمية - املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

)OFID.( 

ال�ي نظمها  2015خر�ف  -اس��اتيجيات التدريس الفعال-املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (

ال�ي  2015خر�ف  - building online tests in blackboard 9.1 -�� ورشة عمل تحت عنواناملشاركة  -

 ).OFIDمكتب (نظمها 



 - -incorporation qr code readers to help facilitate learningاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف 

- introduction to qspace :Qatar university institutionalاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

repository -  مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

 avoiding power pointlessness: how to use presentationاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

software to teach effectively-  مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

ال�ي نظمها  2015خر�ف  -مهارات التعامل مع برنامج األكسل -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 ).OFIDمكتب (

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  -grant writing –املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  - effective lecturing -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 bb9 orientation workshop for new faculty: blackboard# -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

online tests2 -  مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  -املستودع الرقمي –املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  - املعاي�� والتقييم -ت عنواناملشاركة �� ورشة عمل تح -

 training on how to use activity insight powered by digital -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

measures  -  مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

مكتب ال�ي نظمها  2015خر�ف  - -blackboard collaborateاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

)OFID.( 

 introduction to publication in academic journals- strategyاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

and challenges-  مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

تكنولوجيا �ليكرز    ز�ادة تفاعل الطلبة �� الصف باستخدام -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  -الهواتف الذكية عن طر�ق 

ال�ي نظمها  2015خر�ف  - مهارة التعامل مع برنامج الوورد-املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (

 2015خر�ف  -structuring lessons for improved learning -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها 

مكتب ال�ي نظمها  2015خر�ف  - مواصفات العرض ا�جيد -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

)OFID.( 

 2015خر�ف  -creating online exams within blackboard  -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها 



 hands on training on the online assessment management -عنوان املشاركة �� ورشة عمل تحت -

system -  مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

 avoiding power pointlessness how to use presentation -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

software to teach effectively -  مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

 effective and engaging teaching techniques everyone -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

should use   - مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

 -accessing and using qu library online databases-resourcesاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  -

 round- table discussion enhancing web presence for -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

faculty and researchers –how to create ORCID scopus researched webpage profile linkedin 

profile and google scholar     - مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

 - -essential tools and techniques for effective teachingعمل تحت عنوان  املشاركة �� ورشة -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف 

 - إدارة الضغوط كيف تتغلب ع�� ضغوط العمل وا�حياة -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف 

 the most important of instructors traits: students  -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

perception- - مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

خر�ف  - القراءة من�ج �� التفك�� وا�حوار مع الذات واآلخر  -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015

ال�ي  2015خر�ف  -9.1والواجب اآلمن �� بالد بورد الواجبات  -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 ).OFIDمكتب (نظمها 

ال�ي نظمها  2015خر�ف  - مركز التقديرات -9.1بالك بورد  -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 ).OFIDمكتب (

 - -مقدمة �� الفصول االف��اضية، بالك بزرد كوالبور�ت-املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف 

ال�ي نظمها  2015خر�ف  - ا�خرائط الذهنية �� التدريس -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

 ).OFIDمكتب (

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  -الدافعية الذاتية -املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان -

مكتب ال�ي نظمها  2015خر�ف  - هارات اللغو�ةتنمية امل-املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

)OFID.( 



 Microsoftتنمية مهارات استخدام لوحة املفاتيح �� بيئة  –املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

word  -  مكتب (ال�ي نظمها  2015خر�فOFID.( 

: أهم املتغ��ات 2015نظام التقييم السنوي �� جامعة قطر  –املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها  2015خر�ف  - وكيف يمكن استثمارها

��ا إدارة املوارد ال�ي نظمه 2014ر�يع  - -setting objectivesاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 .2011-5-5البشر�ة �� 

 2014ر�يع  - -powerful note taking- how to communicateاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان  -

 ).OFIDمكتب (ال�ي نظمها 

، وال�ي نظمت ضمن فعاليات االحتفال " اإلعالن الهادفاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان "  -

 . 2012أبر�ل  24-23باليوم العاملي للكتاب �� 

املشاركة �� اللقاءات العلمية املصاحبة �جائزة عبدهللا عبدالغ�ي العاملية لإلبداع الفكري �عنوان  -

 . 2014-2013(علم اإلستغراب) �� عامها السادس 

املشاركة �� برنامج تدر��ي �عنوان " أساسيات اللغة اإلنجل��ية " من املركز الوط�ي للتدر�ب والتطو�ر  -

 واإلستشارات.

" من املركز الوط�ي للتدر�ب والتطو�ر  ا�حاسب اآل��� برنامج تدر��ي �عنوان " أساسيات املشاركة � -

 واإلستشارات.

، ال�ي نظمها قسم لألستاذ عبدالعز�ز دلول  " قدر ذاتكاملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان "  -

 .الطال�ي �� جامعة قطر اإلرشاد

، ال�ي نظمها عقيل ا�جنا��املشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان " ببساطة هكذا وصلت " لألستاذ  -

 قسم اإلرشاد الطال�ي �� جامعة قطر.

: اللسانيات �� الثقافة العر�ية املعاصرة " ب�ن سلطة النموذج الغر�ي حضور ندوة علمية  �عنوان -

 عي��.ومركز�ة ال��اث اللغوي العر�ي"، للدكتور حافظ إسما

: مدخل إ�� السيميائيات " أو علم العالمات " فردناند دو سوس�� وشارل حضور ندوة �عنوان -

 للدكتور عبد الرحمن بوع��. ،سندرس ب��س

 ،النص والصورة الفو�غرافية " قراءة تأو�لية نموذجان من الشعر العر�ي "حضور ندوة �عنوان:  -

 للدكتورة امتنان الصمادي.

بقسم  الشع�ي القطري " الشاعر الفيحا�ي نموذجا" للدكتور هيا الدرهم حضور ندوة حول األدب -

 .اللغة العر�ية

والدكتور عبد  ،حضور أمسية شعر�ة �� اليوم العاملي للشعر للشاعر�ن الدكتور عبد الرحمن بوع�� -

 السالم حامد.  



 امللك، وال�يللدكتور أحمد عبد " �� داخل �ل منا مبدع" ب موسومة عمل ورشة �� املشاركة  -

 .قطر جامعة �� الطال�ي اإلرشاد مركز نظمها

املوسومة ب"التجر�ة حضور الفعالية ال�ي ينظمها منتدى األدب التا�ع لقسم اللغة العر�ية  -

  ".األدبية

ال�ي نظمها قسم الدعم الطال�ي �� جامعة  "؟املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" كيف أتواصل -

 قطر.

ال�ي نظمها قسم الدعم الطال�ي ��  كيفية تدو�ن املحاضرات"املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب"  -

 جامعة قطر.

الدكتور يحيى الغوثا�ي  ال�ي نظمها  تصال الفعال "مهارات االاملشاركة �� ورشة عمل موسومة ب"  -

 �� جامعة قطر. برعاية منتدى �لية الشريعة والدرسات اإلسالمية

طلبة الدراسات العليا مسار األدب والنقد تحت عنوان "ماهية ا�حداثة حلقة نقاشية ل  املشاركة �� -

 �� الفكر األد�ي العر�ي املعاصر" بجامعة قطر.

املشاركة �� ندوة علمية تحت عنوان "إش�الية تجنيس قصيدة الن�� العر�ية" للطلبة الدراسات  -

 العليا مسار األدب والنقد بجامعة قطر.

�� جامعة  املوارد البشر�ةال�ي نظمها قسم  وضع األهداف"املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب"  -

 .2011مايو  قطر 

 blackboard9-creating assignments and providing feedbackاملشاركة �� ورشة عمل موسومة ب"  -

to students” "  مكتب (ال�ي نظمهاOFID 2012) �� أبر�ل . 

مكتب ال�ي نظمها  "  Digital branding and Digital Footprintعمل موسومة ب" املشاركة �� ورشة -

)OFID 2016) �� أبر�ل . 

 "Designing and Administering Meaningful Assessmentsاملشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

 . 2016) �� أبر�ل OFIDمكتب (ال�ي نظمها 

 . 2016) �� أبر�ل OFIDمكتب (ال�ي نظمها  " Endnote webاملشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

اس��اتيجيات التعلم النشط من خالل مهارة السؤال داخل  املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

 . 2016) �� أبر�ل OFIDمكتب (ال�ي نظمها  املجموعات الكب��ة"

ال�ي  "Preziم برنامج عمل كيفية تقديم عرض فعال باستخدا املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

 . 2016) �� أبر�ل OFIDمكتب (نظمها 

بالكتاب الدرا��ي ا�جام�� اإللك��و�ي  QRدمج شفرات الكيو أر املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

مكتب ال�ي نظمها  "أو املطبوع كوسيلة �عليمية تفاعلية مستحدثة (تجر�ة عملية �� جامعة قطر)

)OFID 2016) �� أبر�ل . 



األيثانتي�ايت لكشف االنتحال �� األبحاث استعمال برنامج  املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

 .2016) �� أبر�ل OFIDمكتب (ال�ي نظمها "  Ithenticateالطالبية 

�� جامعة قطر  200و 100املشاركة �� أعمال مراقبة اختبار املنتصف ا�خاص بمقرري اللغة العر�ية  -

 . 2016�� أبر�ل 

 كيفية إ�شاء موقع خاص لعضو هيئة التدريس �� جامعة قطر"املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

 . 2016) �� مايو OFIDمكتب (ال�ي نظمها 

ز�ادة مستوى األمان �� االمتحانات اإللك��ونية باستخدام املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

 . 2016) �� مايو OFID(مكتب ال�ي نظمها  "”respondus lockdown browserمتصفح 

التدرب ع�� استخدام نظام التقييم اإللك��و�ي ملخرجات  املشاركة �� ورشة عمل موسومة ب" -

 . 2016) �� مايو OFIDمكتب (ال�ي نظمها  ”التعلم

 عمال�التطوعيةاأل 

 

ف��اير  9-7من  ،ساعة 14عمل تطو�� �� مركز الشف�ح لألطفال ذوي اإلحتياجات ا�خاصة بمعدل = •

 ، وذلك �� األقسام التالية:2012

 ، وقسم التوحد. 2، وقسم املدرسية 1قسم املدرسية  -

 

 االهتمامات واملهارات

 

القدرة ع�� العمل ضمن فر�ق وتحت الضغط  -وتحر�ر املقاالت  إجادة فن الكتابة والتحليل –القراءة

التمكن من طرق التدريس املختلفة والكيفيات   -القدرة ع�� مواجهة ا�جمهور  -وتحمل أعباء العمل

 التقو�مية لها.

 

 

 

 



 مهارات الكمبيوتر

 

وت آ –باور بو�نت  – اكسس-كسلا –ز وحزمة برامج األوفيس ( وورد إجادة استخدام أنظمة و�ندو 

 . املختلفةلوك) و�رنامج التصميم ( الفوتوشوب ) إضافة إ�� معرفة اإلن��نت وطرق البحث 

و�رامج التصو�ر باإلضافة إ�� إجادة التصو�ر( الفيديو والفوتوغرا�� ) والتعامل مع امل�حقات 

 اإللك��ونية املختلفة.والتصميم 

 

 اللغات

 

 اللغة العر� •
ً
 ة.وكتابً  اية  تحدث

  اللغة اإلنجل��ية  •
ً
 ة.وكتابً  اتحدث

 

 

 

 


