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 املؤهالت�التعليمية

 

، قطر –الدوحة  –مدرسة روضة بنت جاسم الثانو�ة للبنات  - 2007الشهادة الثانو�ة العامة مايو  •

 . 92.30بنسبة 

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

 . 3.87=امتياز

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

3.72.   

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

 ب��نامج الدراسات العليا ملدة سنت�ن. وآدا��ا

 

 ا�خ��ات السابقة

 

 قسم�اللغة�العر�ية�:�–�لية�اآلداب�والعلوم��–مساعد�باحث����جامعة�قطر�  •

 الس��ة الذاتية



 :�املهام�اآلتيةالعمل�مع�د.نورة�ا�خن���كمساعد�باحث�وذلك�ب •

 .2غة عر�ية للاو ، 1عر�ية الغة للااملتطلبات العامة � حضور املحاضرات ا�خاصة بمقررات -

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

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

 .2عر�ية 

العر�ية �ش�ل دوري �ل  قسم اللغة�جنة الندوات التا�عة لنظمها تحضور الندوات العلمية ال�ي  -

 أسبوع .

ابة و�ل ما التعاون مع مركز الدعم الطال�ي �ش�ل يومي بإعطاء ورش تدر�بية �� مختلف مهارات الكت -

 . يتعلق باللغة العر�ية

 .، و�عض مقررات التخصص2، لغة عر�ية 1: لغة عر�ية العر�ية للمقررات مراقبة اختبارات اللغة -

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

بات لإلجابة ع�� االستفسارات و��جيل الطلتقديم عرض عن ال��نامج والالعر�ية وآدا��ا وذلك 

 وتوزيع املطو�ات .

 ه قسم اللغة العر�ية تحت عنوان "تمثالتمظالثا�ي الذي ينالدو�� املشاركة بورقة بحثية �� املؤتمر  -

 .األنا واآلخر"

املشاركة �� مراجعة وتدقيق كتاب " ح�ايات السعلوة : أغطية من ال��اث القطري " لل�اتبة لولوة  -

 سيف السليطي بإشراف الدكتور لؤي خليل .

 غف بإشراف الدكتورة نورة ا�خن��" ال�ي نظمها منتدى شفعالية "ترانيم سور�ة املشاركة �� تنظيم -

 .بقسم اللغة العر�ية

 .وآدا��المعلم �� قسم اللغة العر�ية العاملي ليوم التنظيم فعالية ��  عضو  -

املرسوم ب"النظر�ة األدبية األول " امللتقى البح�ي املشاركة �� اليوم الدرا��ي األول لطلبة املاجست��  -

 .والنقد، مقار�ات وقراءات" الذي ينظمه برنامج الدراسات العليا بقسم اللغة العر�ية

" النص ب�ن النظر�ات النقدية واللسانيات ا�حديثة " املوسوم باملشاركة �� مؤتمر الدو�� الثالث  -

 الذي تنظمه جامعة الز�تونة األردنية .

)��لبا�الور�وسمع�الدكتور�محمد�مصطفى�سليم�،�منسق�برنامج�اللغة�العر�ية�(ا�كما�عملت •

 كمساعد�باحث�.

 .العاملي �� قسم اللغة العر�ية تنظيم فعالية يوم املعلم -

 .�� الذي ينظمه قسم اللغة العر�يةاملشاركة �� اليوم الدرا��ي األول لطلبة املاجست -

املشاركة �� مؤتمر الدو�� الثالث " النص ب�ن النظر�ات النقدية واللسانيات ا�حديثة " الذي تنظمه  -

 جامعة الز�تونة األردنية .



 .1�ية د مصطفى سليم �� مقرر اللغة العر حضور املحاضرات مع الدكتور محم -

 تختص باللغة العر�ية ومهارا��ا.دعم الطال�ي لتقديم ورش تدر�بية العمل يوميا �� مركز ال -

العمل ع�� قراءة �عض الكتب املرتبطة بصميم تخصص اللغة العر�ية وأخرى �� العلوم اإل�سانية  -

 .مع املشرفمناقش��ا وطرح أف�ارها مع األستاذ املشرف ومحاولة 

�� منتدى طالبات املاجست�� التا�ع لقسم اللغة العر�ية تحت إشراف �ل من منسق كعضو املشاركة  -

 .ب بوهرور والدكتور من��ة القنو�يال��نامج الدكتور حبي

 

 الـتقدير�ة واألوسـمة الشـهادات 

والعلوم الدكتورة  ، من عميدة �لية اآلداب 2008وتقدير للتم�� األ�اديمي �� خر�ف  شهادة شكر •

 .سهام القرضاوي 

والعلوم الدكتورة سهام  ، من عميدة �لية اآلداب 2008شهادة شكر وتقدير للتم�� األ�اديمي �� ر�يع  •

 .القرضاوي 

، من عميد �لية اآلداب والعلوم األستاذ الدكتور  2010شهادة شكر وتقدير للتم�� األ�اديمي �� ر�يع  •

 .سم ع�� شعبانقا

، من عميد �لية اآلداب والعلوم الدكتورة إيمان  2011قدير للتم�� األ�اديمي �� ر�يع شهادة شكر وت •

 مصطفوي.

 شهادة شكر وتقدير من رئيس قسم اللغة العر�ية الدكتور ع�� الكبي��ي ، وذلك للمشاركة الفعالة •

 .2011�� يوم اللغة العر�ية لعام 

 .ا�خاص باللغة العر�يةم الثقا�� �� اليو الفاعلة درع من قسم اللغة العر�ية للمشاركة  •

 .2013- 2012، الدروة السادسة فئة الطالب ا�جام��عن لتم�� العلمي مر�حة لنيل جائزة ا •

مر�حة من قبل جامعة قطر لالنضمام للمؤسسة علم ألجل قطر تحت رعاية الشيخة هند بنت  •

 حمد آل ثا�ي.

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" 

��  شهادة مشاركة بورقة بحثية موسومة ب"الصورولوجيا علم دراسة الصورة مدخل نظري" •

�� األدب ا�خلي��"، �� قسم اللغة العر�ية/  املوسوم ب" تمثالت األنا واآلخر املؤتمر الدو�� الثا�ي 

 .2013�لية اآلداب والعلوم، خر�ف 

 الدو�� املؤتمر ��" العتبات النصية �� املمارسة النقدية"ب موسومة بحثية بورقة مشاركة شهادة •

 قسم �� ،اللغة واألدب والثقافة العر�ية ب�ن املا��ي وا�حاضر "معالم ال��اث العر�ي" ب املوسوم



 ر�يع ،�� ا�جامعة األمر�كية �� الشارقة والعلوم اآلداب �ليةوال��جمة ب العر�ية اللغةت دراسا

2014. 

�� فعالية أفضل ملصق بح�ي السنوي ل�لية اآلداب والعلوم لبحث العلمي اة �� يوم شهادة مشارك •

 بجامعة قطر.

 وتطو�ر �عليم اللغة العر�ية""اللسانيات املوسوم ب الثالث  لدو��ؤتمر اعضو تنظيمي �� املشهادة  •

 قسم اللغة العر�ية. -الذي نظمته �لية اآلداب والعلوم

 الدورات وورش العملالندوات و 

، ال�ي نظمها قسم الدعم "ملشاركة �� ورشة عمل تحت عنوان "مهارات الطالب ا�جام�� الناجحا -

 .الطال�ي �� جامعة قطر

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

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

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

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

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

 للدكتورة امتنان الصمادي.

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

 .اللغة العر�ية

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

 عبد السالم حامد.  

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

 .قطر جامعة �� الطال�ي اإلرشاد مركز نظمها

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

 –القدوة " قراءات �� نصوص إبداعية �جمع من أعضاء هيئة التدريس �� قسم اللغة العر�ية 

  جامعة قطر. 

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

 قطر.

مركز اإلرشاد  نظمها ال�يلألستاذ عبدالعز�ز دلول " قدر ذاتك" ب موسومة عمل ورشة �� املشاركة -

 .قطر جامعة��  الطال�ي



" املشاركة �� ورشة عمل موسو  -
ً
ال�ي نظمها مركز الدعم مة ب"كيف أعد وأقدم عرض متم��ا

 الطال�ي.

القيام بإدارة حلقة نقاشية للطلبة الدراسات العليا مسار األدب والنقد تحت عنوان "ماهية  -

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

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

 العليا مسار األدب والنقد بجامعة قطر.

نظمها مركز األ�شطة الطالبية بجامعة قطر موسومة ب"مهارات االتصال  ورشة تدر�بيةاملشاركة ��  -

 ثا�ي.الفعال" للدكتور يحيى الغو 

 عمال�التطوعيةاأل 

تحت إشراف الدكتور ياسر عمل تطو�� �� الرعاية ال�حية األولية مركز أبو بكر الصديق قمت � •

 حيث قمت ب :السمار، 

 .كيفية س�� العمل ف��االعمل �� صيدلية املركز وأخذ فكرة عامة عن  -

 .و��جيلهارفة كيفية أخذ البيانات دخول قسم القياسات ا�حيو�ة باملركز ومع -

ستفادة من املطو�ات ها ، واال حالدخول �� قسم التغذية ال�حية باملركز وحضور الندوات ال�ي يطر  -

 .ال�ي يصدرها

الذي نظمته �لية اآلداب والعلوم بجامعة قطر ع�� العر�ية الل�جات قمت �عمل تطو�� �� مؤتمر  •

 مدى ثالث أيام.

 

 االهتمامات واملهارات

 أعباء وتحمل الضغط وتحت فر�ق ضمن العمل ع�� القدرة -والتحليل الكتابة فن إجادة –القراءة

 .لها التقو�مية والكيفيات املختلفة التدريس طرق  من التمكن  -ا�جمهور  مواجهة ع�� القدرة -العمل

 

 مهارات الكمبيوتر

) لوك أوت – بو�نت باور  – اكسل – وورد(  األوفيس برامج وحزمة و�ندوز  أنظمة استخدام إجادة

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

 .املختلفة اإللك��ونية امل�حقات مع والتعامل)  والفوتوغرا�� الفيديو( التصو�ر



 اللغات

   العر�ية اللغة •
ً
 .وكتابة تحدثا

  اإلنجل��ية اللغة •
ً
 .وكتابة تحدثا

 

 املرجعأهم�

 

 �لية – العر�ية اللغة قسم) /  البا�الور�وس(  العر�ية اللغة برنامج منسق سليم، مصطفى محمد:  الدكتور  -1

 .     قطر جامعة – والعلوم اآلداب

T: +97455740703                       E: m- mostafa@qu.edu.qa 

 جامعة – والعلوم اآلداب �لية – العر�ية اللغة قسم مشارك، أستاذ علوي، إسماعي�� حافظ:  الدكتور  -2

 .قطر

T: +97433887898                       E: hafid.ismaili@qu.edu.qa 

 جامعة  – والعلوم اآلداب �لية – العر�ية اللغة قسم ا�حديث، األدب أستاذ ، بوع�� الرحمن عبد:  الدكتور  - 3

   .قطر

T: +97433854214                        E: bouali@qu.edu.qa 

 .قطر جامعة – والعلوم اآلداب �لية – العر�ية اللغة قسم مشارك، أستاذ بوهرور، حبيب:  الدكتور  -4

T: +97433961936                        E: bouhrourh@qu.edu.qa 

 


