
 سرية ذاتية

 

  :      االسم     

  .مصطفى عبد القادر حافظ فتح هللا الشرقاوي                

  +ريخ امليالد    :

                       ١٩٧٧/  ٤/  ١٧.  

 امليالد     : حمل

 مجهورية مصر العربية . –اإلسكندرية                    

   :  املؤهالت العلمية

 .بتقدير ممتازم ٢٠١٣ شعبة اللغوJت -اللغة العربية وآداGا  تريماجسحاصل على  -١

 بتقدير جيد  ٢٠٠٢عام  حاصل على الدبلوم العايل يف الدراسات اإلسالمية -٢

ة عــــام جامعــــة اإلســــكندري–حاصــــل علــــى ليســــانس اآلداب يف اللغــــة العربيــــة واللغــــات الشــــرقية  -٣

 .بتقدير تراكمي مقبول ٢٠٠٠

 احلالة االجتماعية : 

 .ولدمتزوج و]  عندي بنت و                      

 التواصل:

  ٠٠٦٦٨١٦٠٨٥٥٣٩هاتف خلوي [يالند  -

Elsharkawy_net@yahoo.com  -               

  العمل احلايل:

 .جنوب [يالند ،فطاينمعة اج -كلية الرتبية  – بقسم تعليم اللغة العربية مدرس اللغوJت                     

  العمل السابق:

 .م٢٠١٤-م٢٠٠٤جامعة فطاين منذ  -معهد اللغات العاملية -مبركز تعليم اللغة العربية مدرس  

 إضافة للتدريس ، منها : املركز** توليت عدة مهام داخل 

  .ركز تعليم اللغة العربيةمبرئيس جلنة األنشطة اللغوية  ·



 . نفسه /ملركز العلميةب رئيس قسم إعداد املواد �ئ  ·

 .وزراة اخلارجية التايالنديةبني املعهد و /لتعاون  –شاركت يف إعداد منهج العربية للسياحة  ·

 وزراة اخلارجية التايالندية. بني املعهد و/لتعاون  –شاركت يف تدريس دورة العربية للسياحة  ·

عهــــد /لتعــــاون مــــع املنطقــــة شــــاركت يف إعــــداد مــــنهج العربيــــة لتعلــــيم الكبــــار الــــذي قــــام بــــه امل ·

  .التعليمية جلنوب Nيالند اخلاصة بتعليم الكبار وحمو األمية

شــاركت يف إعــداد الــدورات التدريبيــة الــيت قــام Uــا املعهــد حتــت إشــراف اجلامعــة لتأهيــل ورفــع   ·

ة كفاءة األساتذة التايالنديني القائمني على تدريس املواد الشرعية واللغوية يف املراحل التعليميـ

  .املختلفة /ملدارس اإلسالمية يف والية فطاين جنوب Nيالند

كمــا شــاركت يف التــدريب النظــري والعملــي للمعلمــني أثنــاء هــذه الــدورات الــيت قــام Uــا املعهــد  ·

  .حتت إشراف اجلامعة

قمـــت /لعمـــل يف العديـــد مـــن الـــدورات املتخصصـــة يف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ملختلـــف األعمـــار   ·

  .حتت إشراف جامعة جاال اإلسالمية –واملستوfت 

 : املشاركات األكادميية

شــــاركت يف عــــدة لقــــاءات وورش عمــــل ومــــؤمترات خارجيــــة يف 1يالنــــد ومصــــر ومــــاليز* فيمــــا يتعلــــق #للغــــة العربيــــة 

 والدراسات اإلسالمية ومنها:

 م1٢٠١٦يالند مايو  -للبحوث والدراسات األكادميية، جامعة فطاين، فطاين الثالثاملؤمتر الوطين  ·

 م٢٠١٥واإلدارية، جامعة فطاين 1يالند، أغسطس  الشرعية واملهارات الرتبوية وملدورة الع ·

 م ٢٠١٥يوليو  1يالند -املؤمتر الوطين للبحوث والدراسات األكادميية جامعة األمرية Zراديواث، Zراتيوات ·

حــــول تطبيقــــات مقاصــــد الشــــريعة يف التعلــــيم مــــن املــــنهج إىل البيــــداجوجيا، جامعــــة فطــــاين،  ورشــــة عامليــــة ·

 م1٢٠١٥يالند، يوليو 

 م٢٠١٥مهرجان "رسول هللا رمحة للعاملني" والذي نظمته جامعة فطاين، فرباير  ·

فطـــاين،  -كفـــاءة والتقـــومي يف اللغـــة العربيـــة، والـــذي نظمتـــه جامعـــة األمـــري ســـوجنكال Zكـــرينمـــؤمتر قيـــاس ال ·

 م1٢٠١٤يالند، سبتمرب 

 م٢٠١٣املؤمتر الوطين للبحوث والدراسات األكادميية، جامعة فطاين، 1يالند، مايو  ·

غة العربية #ملدارس اإلسالمية (تنمية املهارات وختطـي العقبـات)، هاتيـاي، 1يالنـد، الدورة األوىل ملعلمي الل ·

 م٢٠١٣مايو 

املؤمتر العاملي لدراسات السالم يف مؤسسـات التعلـيم العـايل، معهـد السـالم، جامعـة فطـاين، 1يالنـد، يوليـو  ·

 م٢٠١٣



 .م٢٠١٢ورشة عمل حول التعليم وطرق التدريس، جامعة السلطان إدريس، ماليز�، ديسمرب  ·

يف جمموعة اآلسيان (اللغات العربية واإلجنليزية، واملاليويـة)، معهـد اللغـات العامليـة، جامعـة جـاال  ةندوة اللغ ·
 م.٢٠١١اإلسالمية، Iيالند، نوفمرب 

"مســـرية تعريـــب العلـــوم األمـــل والعمـــل"، اجلمعيـــة املصـــرية لتعريـــب العلـــوم،  الســـادس عشـــرالســـنوي املـــؤمتر  ·
 م.٢٠١٠القاهرة، أبريل 

فطـاين، -مؤمتر "دور الدراسات اإلسالمية يف ا`تمع العوملي" والذي نظمته جامعة األمري سوجنكال Yكـرين ·
 م.I٢٠١٠يالند ديسمرب 

كـــوeIرو، كلنتـــان، مـــاليز�، والـــذي   -م٢٠١٠تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لغـــري النـــاطقني cـــا يوليـــو املـــؤمتر العـــاملي ل ·
 نظمته جامعة ماال� نيلم بوري كلنتان eلتعاون مع جامعة جاال اإلسالمية Iيالند.

 م.٢٠١٠مؤمتر التعريب السادس عشر، والذي نظمته اجلمعية املصرية لتعريب العلوم eلقاهرة أبريل  ·

العمــل حـــول "وضــع املنـــاهج واملقــررات الدراســـية للتعلــيم العــام وحمـــو األميــة eللغـــات احملليــة املكتوبـــة  ورشــة ·
eحلــرف القــرآين" والــذي نظمتهــا منظمــة اإليسيســكو eلتعــاون مــع البنــك اإلســالمي للتنميــة وجلنــة مســلمي 

 م.٢٠٠٩آسيا يف رحاب جامعة جاال اإلسالمية ديسمرب 

ريس املهـــــارات اللغويـــــة، معهـــــد اللغـــــات العامليـــــة، جامعـــــة جـــــاال دورة تنميـــــة وتطـــــوير أســـــاليب وطـــــرق تـــــد ·
 .م٢٠٠٥اإلسالمية، Iيالند، ديسمرب 

 البحوث واملقاالت العلمية : 

 عدل.نظام الرتبية األخالقية يف اإلسالم دراسة تطبيقية يف ال ·

 منهج العربية بني يديك لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها "كتاب الطالب األول" دراسة لغوية تربوية. ·

 .لية الرتبية جامعة فطاينكب قسم تعليم اللغة العربيةيف النحو، ثالثة أجزاء يُدرس يف دروس  ·

 .أثر الفاصلة يف السياق اللغوي لآل�ت يف السبع الطوال ·

 دراسة وصفية حتليلية. -اجلملة االمسية يف فواتح السور ·

 عند الرسول صلى هللا عليه وسلم  احلرية وكرامة اإلنسان ·

  دراسة حتليلية -كتاب الطالب الثاين اختبار حتديد املستوى ملنهج العربية بني يديك ·

 دراسة تطبيقية يف اجلزء الثالثني. -التناسب بني الصوت والسياق يف الفاصلة القرآنية ·

 اللغة العربية وسيلة احلضارة والتنمية "مصر واجلزائر منوذجاً "  ·

 



 ** التدريب أثناء العمل �ملعهد :

 حاصل على الدورات اآلتية : 

 تنمية املهارات اللغوية .  -١

 اللغة العربية للناطقني بغريها . ياإلعداد املهين ملعلم -٢

 إدارة الصف . -٣

Jساليب تدريس اللغـة العربيـة للنـاطقني بعض اإلرشادات والتوصيات اخلاصة  -٤

 بغريها .

 املهارات اللغوية العامة واخلاصة NملستوLت التعليمية . -٥

 طرق تدريس اللغات األجنبية . -٦

 دليل تقومي معلم اللغة العربية . -٧

 إعداد املواد التعليمية للناطقني بغري العربية . -٨

 الوسائل التعليمية . -٩

 دورة متكاملة يف :  -١٠

 العناصر اللغوية وأهدافها . -أ       

 مفهوم احلوار ( اللغوي ) وأهدافه -ب       

 تدريس احلوار . -ج       

 النص القرائي وتدريسه .  -د          

 .األصوات وكيفية تدريسها -هـ         

 .تدريس املفردات -و        

 اخلربات السابقة :

 فطــاينجامعــة  –)مركــز تعلــيم اللغــة العربيــة( اللغــة  ركــزمب  ميةملــواد اللغــة العربيــة والدراســات اإلســال حماضــر -١

 )  .     م٢٠١٤يوليو حىت  – ٢٠٠٤جنوب >يالند (نوفمرب 

مـــــدرس ملـــــاديت اللغـــــة العربيـــــة والرتبيـــــة اإلســـــالمية يف مـــــدارس أجيـــــال اخلاصـــــة Jملرحلـــــة االبتدائيـــــة يف عـــــام  -٢

  .وحىت سفري للعمل بتايالند ٢٠٠٣/٢٠٠٤

لغـــــــة العربيـــــــة والرتبيـــــــة اإلســـــــالمية بكليـــــــة املـــــــري دي ديـــــــو للمرحلـــــــة الثانويـــــــة يف عـــــــامي مـــــــدرس ملـــــــاديت ال -٣

٢٠٠٢/٢٠٠٣،  ٢٠٠١/٢٠٠٢ 



7ملرحلــة املتوســطة يف ) ALS( المية مبدرســة اإلســكندرية للغــاتمــدرس ملــاديت اللغــة العربيــة والرتبيــة اإلســ -٤
  ٢٠٠٠/٢٠٠١العام الدراسي 

كفـرتة تدريبيـة بعـد   ٢٠٠٠سـالمية مبـدارس املدينـة املنـورة اخلاصـة عـام مدرس ملاديت اللغـة العربيـة والرتبيـة اإل -٥
 التخرج 

 مهارات ومعلومات إضافية : 

  .الكرمي قراءة وتعليماً  إجادة القرآن -٢

 .)Power Point( عمال الكتابية والعروض التقدمييةيف األ إجادة استخدام احلاسوب -٣

 ) Data show(از فوق الرأس وجهاز عارض البياWت إجادة استخدام وسائل التعليم اإللكرتونية مثل جه -٤

 .إجادة اإللقاء واخلطابة واإلخراج املسرحي -٥

 م٢٠٠٧حاصل على دورة تدريبة يف `هيل املعلمني من كلية الرتبية جامعة اإلسكندرية يف عام  -٦

 م.٢٠٠٩  (ICDL )الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب دورة حاصل على  -٧

املعتمـــد مـــن جامعـــة بريســـتول األمريكيـــة وإحتـــاد  SDI ة اإلجنليزيـــة مـــن معهـــدحاصـــل علـــى شـــهادة يف اللغـــ -٨
  .اجلامعات األهلية 7لوالkت املتحدة

































































لالا ـــــ ـــــ مكإ مكإ ةداه   ةداه ـــــ ـــــ شش
نأ حوتفملا  ميلعتلل  قاور  ةصنم  دهشت 

يواقرشلا يواقرشلا حتف  هللاهللا   حتف ظفاح   ظفاح رداقلا   رداقلا دبع   دبع ىفطصم   ىفطصم
ةدام لمكأ 

اهب اهب نيقطانلا   نيقطانلا ريغل   ريغل ةيبرعلا   ةيبرعلا ةغللا   ةغللا يملعم   يملعم بيردت   بيردت ةرود   ةرود
ليربا 2016 رياني 2016 و 17  نيب 01  ام  ةرتفلا  ىف  ةداملا  سيردت  مت 

 . ةمهم ةرضاحم و 17  ىلع 16  ةداملا  تلمتشاو 

ةجرد ىلع  ةداهشلا  هذه  لماح  لصح 

88%88%

ةداملا سيردتب  ماق 

عيمجلل عيمجلل ةيبرعلا   ةيبرعلا نازوفلا -  -  نازوفلا ميهاربإ   ميهاربإ نبنب   نمحرلا   نمحرلا دبع.د   دبع.د
.دوعس كلملا  ةعماجب  ةيقيبطتلا  تايوغللا  دهعم  يف  كراشملا  ذاتسألاو  عيمجلل ، ةيبرعلا  ىلع  يملعلا  فرشملا 

www.rwaq.org ةداملا ىف  ةساردلا  ءافيتسا  طورش  ققح  بلاط  لكل  ردصت  قاور  نم  لامكا  ةداهش  هذه 



لالا ـــــ ـــــ مكإ مكإ ةداه   ةداه ـــــ ـــــ شش
نأ حوتفملا  ميلعتلل  قاور  ةصنم  دهشت 

يواقرشلا يواقرشلا حتف  هللاهللا   حتف ظفاح   ظفاح رداقلا   رداقلا دبع   دبع ىفطصم   ىفطصم
ةدام لمكأ 

ةثيدحلا ةثيدحلا سيردتلا   سيردتلا قرط   قرط
ليربا 2016 سرام 2016 و 23  نيب 07  ام  ةرتفلا  ىف  ةداملا  سيردت  مت 

.ةدحاو ةمهم  تارضاحم و  ىلع 7  ةداملا  تلمتشاو 

ةجرد ىلع  ةداهشلا  هذه  لماح  لصح 

90%90%

ةداملا سيردتب  ماق 

لامك لامك دمحم   دمحم ةلاه   ةلاه
اماع ةدمل 21  بيردتلاو  ميلعتلا  لاجم  يف  صصختم  ناكمإ -  ةكرشب  ةيميلعت  عيراشم  ريدم 
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لامك لامك دمحم   دمحم ةلاه   ةلاه
اماع ةدمل 21  بيردتلاو  ميلعتلا  لاجم  يف  صصختم  ناكمإ -  ةكرشب  ةيميلعت  عيراشم  ريدم 

www.rwaq.org ةداملا ىف  ةساردلا  ءافيتسا  طورش  ققح  بلاط  لكل  ردصت  قاور  نم  لامكا  ةداهش  هذه 
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