السيرة الذاتية ....

المعمومات الشخصية:
االسم :ابتسام بنت عبد اهلل بن مبارك الحجرية.

العنوان :ر.ب142:
ص.ب289 :

سمطنة عمان _ شمال الشرقية _ والية بدية _ الداسر

رقم الهاتف" 99939923 :
الجنسية :عمانية.

البريد اإلليكترونيhemos81@hotmail.com :

المؤهالت العممية:

 :)2طالبة دكتوراة بجامعة السمطان قابوس.

 :)1ماجستير في النقد األدبي من جامعة نزوى  1009بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
 :)9بكالوريوس تربية لغة عربية عام  98من جامعة السمطان قابوس بتقدير جيد جدا.

الدورات:

 :)2دورة لمدربي الحمقة األولى من التعميم األساسي  1002بالمديرية العامة لممناهج والتدريب.
 :)1دورة اإلنماء المهني لموجهي المجال األول  9009بالمديرية العامة لممناهج والتدريب.
 :)9دورة أساسيات التوجيه  1001/1002م بالمديرية العامة لممناهج و التدريب.
 :)4دورة تكوين المشرفين التربويين .

 :)3دورة ت دددريب الكد دوادر التدريبي ددة  1009/1008بالمديري ددة العام ددة لتنمي ددة المد دوارد البشد درية ث ددم
تنفيذها بالمديرية العامة لمتربية والتعميم بشمال الشرقية حيث دربدت بعدا المعممدين مدع المشدرفين

عمى تحديد وتحميل االحتياجات التدريبية لمدة  9أسابيع.

 :)6ندوة األداء المغوي لمعامين 1020./1009

 :)7حضور ندوة القراءة واشكالية التمقي بجامعة نزوى 1020.

 :)8حض ددور ممتق ددى اإلم ددارات للب ددداع الخميج ددي بتم ددارة الش ددارقة وتق ددديم ورق ددة بعند دوان :قد دراءة ف ددي
المشهد الثقافي بسمطنة عمان في الفترة من 1020./21/9-3

 :)9حضد د ددور م د د ددؤتمر الت د د دداثيرات الثقافي د د ددة عم د د ددى التربي د د ددة العممي د د ددة ف د د ددي الفتد د د درة م د د ددن – 9
 1022/9/22بسددان فرانسيسددكو وتقددديم بحددث مشددترك بعن دوان :أسددباب تفددوث اإلندداث
رسدة العمدوم بسدمطنة عمدان .وقددم إلدى الرابطة اامرركيكة الرميرةلاالمية
عمى الذكور فدي د ا

(نستا) ( )NSTAبالواليات المتحدة األمريكية حيدث أقديم المدؤتمر بسدان فرانسيسدكو(الجهة القائمدة

عمى المؤتمر).

 :)20تقددديم ورشددة عمددل بدولددة اإلمددارات العربيددة المتحدددة بتمددارة الشددارقةع حددول :المغددة اإلبداعيددة
المشتركة بين الشدعر والنثدر بددعوة مدن اتحداد كاتبدات اإلمداراتع والمجمدس الثقدافي بدولدة اإلمدارات

في الفترة 1022/9/92-19
الخبرات:

 1001 – 2998معممة لغة عربية بمدرسة مزون الثانوية لمبنات .

كنت خاللها معممة لمصف الثالث الثانوي بقسميه العممي واألدبي .

 1003 – 1001مشرفة مجال أول بدائرة اإلشراف التربوي بشمال الشرقية.

 – 1003حاليا مشرفة لمادة المغة العربية بدائرة تنمية الموارد البشرية بشمال الشرقية.
اإلنجازات:

 -2بحث "الفوضى االنفعاليدة فدي شدعر المتنبدي" :وهدو أطروحتدي فدي الماجسدتير ربطدت فيده بدين
العمم والفمسفة وعمم النفس المعرفي.

 :)1نشرت العديد من المقاالت والدراسات النقدية في عدد من الصحف العمانية والخميجية:

أ) :ق دراءة فددي روايددة "قمعددة فددي البيرينيددة" لمروائددي النرويجددي جوسددتاين دداردرع بعن دوان" :اإليمددان
المعمث بين السماء واألرا"ع نشرت بممحث شرفات العمانية.

ب) :قد دراءة ف ددي رواي ددة "نكه ددة أنث ددى محرم ددة" لمروائ ددي محم ددد المزين ددي بعند دوان" :رج ددل أنث ددا بنكه ددة
النسكافيه"ع تم نشرها بجريدة الفمث اإللكترونية.

ج) :قدراءة فددي مجموعددة "سدفر الخطايددا" لمحمددد المزينددي تددم نشددرها بجريدددة الريدداا السددعودية .وتددم
نشر نفس القراءة بدورية "بيت السرد" بدولة اإلمارات العربية المتحدةع بتمارة الشارقة.

د) :دراسة نقدية في حميمية الصدورة الشدعرية المدرأة التفاصديل البسديطةع وهدي قدراءة فدي مجموعدة
"همس أزرث" لمشاعرة نبيمة زباريع تم نشرها بالبحرين الثقافيةع بمممكة البحرين.

هد) :قراءة بعنوان" :الراحل عمى ير هددى – تحدول الطمدل إلدى ثقدب أسدود" وهدي قدراءة فدي كتداب
الراحل عمى ير هدى لسالم الكنديع تم نشر في جريدة الفمث اإلليكترونية.

و) :قراءة في المشهد الثقافي بسمطنة عمان تم تقديمها فدي ممتقدى اإلبدداع ونشدرها بجريددة االتحداد
اإلماراتية.
 المشاركة في ندوة نقد النقد ًدوة (الٌص األدبي في عواى هي وجهت ًظر الٌقاد العرب) بالناديالثقافي بتاريخ  1021/6/28بورقة عنوانها :اًفخاح الٌص ورؤيت الٌقد كخاب "ًحى كخابت جديدة
للدكخىر هحود الشحاث" ًوىذجا ،والخي أقيوج في الٌادي الثقافي بالقرم.

 المشاركة في ندوة النسوية في عمان بورقة بعنوان :تمثالت صورة المرأة في المناهج العمانيةعاالثنين  4مارس  1029بدعوة من النادي الثقافي والندوة مقامة ضمن فعاليات معرا مسقط
الدولي لمكتاب 1029ع وقد أقيمت بقاعة الفعاليات بمركز عمان لممعارا.
 المشاركة في ممتقى السرد التاسع بالشارقة وقدمت فيه ورقة بعنوان :تبدالت البنية السردية فيالرواية الخميجية الجديدة والتي أقيمت بقصر الثقافة بالشارقة عام .1021
 حضور ممتقى المبدعات والمفكرات العربيات بالبحرين 1029م. تقديم ورقة :النثر المفتوح :الفوضى المنبثقة من رحم النظامع تم تقديمها بجامعة السمطانقابوس بدعوة من جماعة الخميل لألدبع في ممتقى النثر بحضور الروائي واسيني
األعرج1024/1/13...م.
 ورقة بعنوان :انتروبيا الزمن في مجموعة حبيب رمان في مختبر السرديات بالنادي الثقافيبتاريخ1023/9/19 :
 حضىر هؤحور هيرهيىًيطيقا الزهي وحقدين ورقت بعٌىاى :الزهي وحفاهت الشر في روايت الباغ (دراست فيالوعخقداث واإلدراك) بجاهعت اإلسكٌدريت بجوهىريت هصر العربيت بخاريخ8118/11/8-7 :

 -تحكديم قصددص عمدى الهدواء المقدددم مدن إذاعددة مددونتي كدارلو باالشددتراك مددع مجمدة العربددي فب اريددر

.1029
المغات:

 -أتقن المغة العربية كتابة وتحدثا.

 -أتحدث المغة اإلنجميزية وأكتب بها بصورة جيدة.

