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 صور 1978/ 3/ 2 عمانية نعيمة بنت سالم بن حمود الحجرية
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 المؤهالت العلمية األكاديمية

 التخصص الكلية الجامعة تاريخه المعدل المؤهل م

كلية الدراسات  2007/2008 3.20 ليسانس لغة عربية 1
 االسالمية والعربية دبي

 اللغة العربية -

جامعة العين للعلوم  2008/2009 3,50 دبلوم تأهيل تربوي 2
 والتكنولوجيا

 - كلية التربية

ماجستير تدريس اللغة  3
 العربية للناطقين بغيرها

كلية التربية  جامعة نزوى 2018/2019 3،60
والدراسات 

 اإلنسانية

تدريس اللغة 
العربية للناطقين 

 بغيرها

 

 الخبرات العملية

 جهة المشرفةال المكان الفترة التخصص الوظيفة م

 مدرسة بدية الخاصة بدية 2010/ 2009 معلم لغة عربية حلقة أولى معلم لغة عربية 1
 مدرسة نور بدية الخاصة بدية 2010/2011 معلم لغة عربية حلقة أولى معلم لغة عربية 2

 إبراء 2015/ 2011 معلم لغة عربية حلقة ثانية معلم لغة عربية 3
مدرسة سيح العافية للتعليم 

 األساسي

 معلم لغة عربية 4
معلم لغة عربية ما بعد 

 األساسي
 بدية 2019/ 2015

مدرسة رقية للتعليم 
 األساسي

 

 الدورات التدريبة

 الجهة المشرفة المركز الفترة الزمنية البرنامج م

مدرسة سيح   26/12/2011-20 توظيف التقانة في العملية التعليمية 1
 افيةالع

 وزارة التربية والتعليم

إلى  21/12/2014 اللغة االنجليزية المستوى الرابع 2
25/2 /2015 

مركز التدريب 
 بإبراء

 وزارة القوى العاملة

اللغة االنجليزية المستوى قبل  3
 المتوسط

إلى  2015/ 1/3
22/4/2015 

مركز التدريب 
 بإبراء

 املةوزارة القوى الع

إلى  2015/ 29/3 نشر ثقافة االبتكار والريادة 4
1/4/2015 

مركز التدريب 
 بإبراء

 مجلس البحث العلمي



مركز التدريب   22/10/2015-18 أساسيات النحو 5
 بإبراء

 وزارة التربية والتعليم

 والتعليموزارة التربية  السفير بالزا  2016/ 12/5-8 التنسيق اإلعالمي 6

 

 المهارات

 المهارة نوعية المهارة م

 الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتية تقنية المكاتب 1

 اللغات 2
 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية
 متوسط متوسط متوسط االنجليزية

 أخرى 3

 .لجدارة وتحمل المسؤوليةا -
 المرونة في العمل. -
 .التواصل والتعامل -

 إدارة العالقات الشخصية. -

 


