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   الت العممية :المؤه 
 ، بتقدير امتياز، اختصاص النحو والصرف.0285عام الدكتوراه في المغة العربية  شيادة  -

ثبات حذف بعض عناصر الجممة عمل المغة في ، التي تفسر (في النحو العربي االستغناء)نظرية درست في أطروحتي      وا 
الضوء عمى أىمية  يامن خالل، وتطبيق الدراسة النظرية عمى ديوان شاعر جاىمي، وىو األعشى، وقد ألقيت بعضيا اآلخر

 العالقة بين النحو واألدب.
 ، بتقدير امتياز.0280عام  شيادة الماجستير في اآلداب:  -
ودرستو دراسة نحوية طي( لمسيو في شرح جمع الجوامع )همع الهوامع ات كتب النحو، وىو أمحققت فييا كتابًا من    

 معمقة، تممكت من خالليا أدوات تحقيق النصوص والمخطوطات، والمقابمة بينيا.
 .0221( عام جداً  إجازة في المغة العربية وآدابيا )جامعة دمشق( بتقدير )جيد  -
 .0222-0220شيادة الثانوية الشرعية عام   -
 .0221طريق الشاطبية، بسند متصل عن شيخ قراء الشام، عام  إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من -
   : الخبرات 

 عضو ىيئة تدريسية في الجامعة السورية الخاصة )وال أزال(. -
 0285-0281أستاذة النحو والصرف والبالغة في معيد أبي الحسن الشاذلي الخاص  -

 في المعاىد الخاصة، والدروس الخاصة.تدريس المغة العربية  -
عطاء الدروس الخاصة لألجانب، واإلسيام في تدريس المغة العربية لغير الناطقين في معيد  - المغات في جامعة دمشق، وا 

 يم المغة لممتحدثين غير األصميين.ابتكار وسائل عممية ومثمرة لتعم
 الحكومية.انوية  في المدارس العربية لممرحمة الثتدريس مادة المغة   -  
مل مع المناىج الحديثة، والتنظيم المنطقي لمحتوى المنيج، واستخدام الطرق التدريسية المبتكرة، كأسموب ميارة في التعا -  

 المجموعات المغمقة، والتعمم عن  طريق الموحات التوضيحية.
محاولة تمكين المغة العربية في أذىان الطالب عن طريق حث الطالب عمى الحديث بالفصحى خالل مدة الدرس  -  

 ، مع اإلفادة من طرائق التفاعل بالمناقشة، واألساليب الحوارية بأشكاليا المختمفة.الصفي
تقريب القواعد النحوية من الطالب، وتسييميا عن طريق دفع المتعممين إلى الموازنة واستنتاج أوجو االختالف بين  -  

 األمثمة، تمييدًا لمتوصل إلى استنباط القاعدة.
 ، والتمييز بين مستويات اإلبداع وأنواعو المختمفة.ة بين الطالبمراعاة الفروق الفردي -  
 .0222دورة ثقافية تدريبية في البرمجة العصبية في مؤسسة  المأمون عام  -  

عن طريق التحفيز النفسي، وأساليب التشجيع، واستخدام أسموب  الطالب اإلفادة منيا في محاولة رفع سوية الضعفاء من
لتفكير النقدي عند ( في العممية التدريسية، مما أدى إلى نتائج إيجابية، أبرزىا دعم اbrain stormingالعصف الذىني )

 الطمبة.
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عام  )مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري في الكويت(دورة في عمم العروض والتذوق الشعري  -  
0222. 

الطرق المختمفة، وتدريس البحور واألوزان الخميمية عن طريق اإليقاع اإلفادة منيا في تحميل النصوص الشعرية لمطمبة ب
 الصوتي.

عام  حفظ بردة المديحالفائزة األولى في مسابقة تمكين المغة العربية التي أقامتيا وزارة األوقاف، في إعراب القرآن الكريم، و  -
0282. 

  
       : المهارات 

 حاصمة عمى: ميزية:جالمغة اإلن     
. )تعادل شيادة االختبار 0280قة اجتياز امتحان المغة األجنبية المؤىِّل لمقيد في درجة الدكتوراه )جامعة دمشق( عام وثي -  

 الوطني لمغات(.
 : عمى ةحاصم :حاسوبال         
 .0280عام ICDL ) )  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب -

 تيدف إلى دعم الموسوعات اإللكترونية بالمغة العربية. المشاركة في العمل التطوعي مع مجموعة الويكيسريا، التي -

يحفز التعمم الذاتي  إلقاء محاضرات تيدف إلى تطوير المناىج التعميمية بطريقة الموسوعات اإللكترونية )الويكي(، مما -
وسوعات من أجل االستفادة من المميما بمغت درجات ضعفيم، ويساعدىم في استخدام الطريقة التفاعمية عند الطمبة 
غنائيا في الوقت نفسو.عمى الشبكة اإللكترونية    وا 

سرعة في الطباعة عمى الحاسوب وأعمال التنضيد بالمغتين العربية واإلنكميزية، وقدرة عالية عمى التعامل مع برنامج  -
 .وورد

 المنشورات العممية       : 
 0282عام مالك(، د النحوية عند ابن )أصول الشواهبعنوان مع المغة العربية بدمشق بحث نحوي منشور في مج -

 0282( عام الفعل َودَع في التراث النحويبحث منشور في مجمة الحكمة البريطانية بعنوان ) -

 0282( عام االستغناء عن الزوائد التركيبيةبحث منشور في مجمة بحوث جامعة حمب بعنوان ) -

 0282(عام كم في البالغة العربية وأساليبه المغويةالتهبحث منشور في مجمة العموم اإلسالمية في العراق بعنوان ) -

 0285( عام مصطمح العارض في التراث النحويبحث منشور في مجمة بحوث جامعة حمب بعنوان ) -

 0285( عام اإلبدال المفظي والمعنويبحث منشور في مجمة بحوث جامعة حمب بعنوان ) -

 إلى جامعة دمشق. ، مقدم(أنموذجا   البن جني المهجات في القراءات الشاذة، كتاب المحتسب)بحث بعنوان  -

 مقدم لجامعة دمشق.)الشعر الجاهمي بين التسجيل والتعبير(  بحث بعنوان -
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