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عبد المنعم علي عبد السالم : االسم

 النجدي

م 27/11/1967:  تاريخ الميالد  

 

متزوج: الحالة االجتماعية  

99768152: رقم الهاتف  

: اإللكترونيالبريد 

abdomnom@gmail.

com 

 الهـــــــدف الوظيـــــــــفي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهـــالت العـلميــــــــــة

1992انس آداب قسم اللغة العربية ليس*    

.م1994عام  –* دبلوم عام في التربية        

 الشهـادات الحاصــل عليها :                              

ودبلوم م  1992حاصل على ليسانس آداب قم اللغة العربية عام  ❖  
 تربوي من  ❖

م1994 جامعة المنصورة عام  

  

@ 

ي من إبراز قدراتي وتطوير ذاتي إلى  ن ة تمكنوظيف الحصول على

العمل باإليجاب الملحوظ  على المدرسة ومقر  يعود  ذلكو ،األفضل

والركيزة األساسية لنجاح   الرئيسي  هوالمحور لمعلمفاوالملموس؛ 

لن يحقق  ف افمهما كان الكتاب المدرسي جيد ،العملية التعليمية

أهدافه المنشودة إذا لم يقم على تدريسه معلم يتمتع بالكفاءة  

، فالمعلم هو القائد التربوي  والقدرة والوعي واإلخالص والتقوى

وية  الذي يتصدر لعملية توصيل الخبرات والمعلومات الترب 

  ي ، فهو المعلم و المرشد والمرب يه السلوك لدى المتعلمينوتوج

والمجدد والقدوة والناصح والخبير والمقوم والمخطط والمنفذ  

و لما أجده في نفسي من مميزات   إلخ.. والمشرف والمتابع 

لك لجأت لذ-وهلل الحمد -وقدرات تمتعني بكل هذه الصفات بل أكثر 

اتي العملية في  وسيرتي الذاتية وخبر، إلى هذه الوظيفة السامية

سنة وما شغلته من مناصب وترقيات طوال   20هذه الوظيفة لمدة 

 فترة العمل هي التي تتحدث . 
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 الخبــــرات العمليـــــــــــة :.

حتى اآلن. /2018 بمدرسة ابن خلدون الخاصة في سلطنة عمان معلم لغة عربية -     

 -2010من ) في سلطنة عمانالخاصة ) ثنائية اللغة (  معلم لغة عربية بمدرسة المنهل -   
 .م 2000عام سبتمبر  عملي في سلطنة عمان ووكانت بداية تعييني  (2017

 (2010 -2008الهدى )معلم لغة عربية في مدرسة أنوار  -

 ( 2008 - 2002معلم لغة عربية في مدرسة العاصمة الخاصة من )  -    

 (2002 – 2000معلم لغة عربية في مدرسة أسامة بن زيد الخاصة ) -

          

 المهــــــــارات:: 

     القدرة على العمل تحت ضغط . -    

 القدرة على تولي مهام متعددة . -

القدرة على إدارة فريق العمل وتوجيهه إلى األفضل .  -      

لتطوير العمل لما هو أفضل. جديد باستمراركل ماهو االطالع على و مهتم بالتطوير  -      

أو منفردا حسب احتياج العمل والمهام المسندة  ضمن فريقالجماعي القدرة على العمل  -    
 إلي .

لصالح  القدرة على التخطيط وإدارة المهارات بشكل مناسب مما يحقق العائد المرغوب -   
 العمل .

.والتعامل مع اآلخرين  فى االتصالتازة مم مهارات  -      

. سرعة الكتابة باإلضافة إلى التميز فيإجادة التعامل مع الحاسب اآللي  -     

 اللغـــــــــات : 

      . إجادة اللغة العربية إجادة تامة -    

  " جيد" إجادة اللغة اإلنجليزية  -     
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muealam 'awal lughat earabia 

alhdif alwazyfi : 

almuhlat alealamy 

* liusanis adab qism allughat alearabiat 1992 

* dablawm eam fi altarbiat - eam 1994ma.  

alshhadat alhasl ealayha : 

jamieat almansurat eam 1994m 

alkhibrat aleimalyt :. 

- muealam lughat earabiat bimudrasat abn khalidun alkhasat fi saltanat eamman 2018/ hataa 

alan. 

- muealam lughat earabiat bimadrasat almunhil alkhasa ( thunayiyat allugha ) fi saltanat 

eamman min (2010- 2017) wakanat bidayat taeyiniun w eamaliun fi saltanat eamman 

sibtambar eam 2000 m. 

- muealam lughat earabiat fi madrasat 'anwar alhudaa (2008- 2010) 

- muealam lughat earabiat fi madrasat aleasimat alkhasat min (2002 - 2008 ) 

- muealam lughat earabiat fi madrasat 'usamat bin zayd alkhasa (2000 - 2002) 

 

almahaarat:: 

- alqudrat ealaa aleamal taht daght . 

- alqudrat ealaa tawaliy mahamin mutaeadida . 

- alqudrat ealaa 'iidarat fariq aleamal watawjihih 'iilaa al'afdal . 

- muhtamun bialtatwir w alaitilae ealaa kli mahw jadid biaistimrar litatwir aleamal lamaa hu 

'afdal. 

- alqudrat ealaa aleamal aljamaeii dimn fariq 'aw munfaridaan hsb ahtyaj aleamal walmahami 

almusanadat 'iilaya . 
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- alqudrat ealaa altakhtit wa'iidarat almaharat bishakl munasib mimaa yuhaqiq aleayid 

almarghub lisalih aleamal . 

- maharat mumtazat fa alaitisal waltaeamul mae alakharin . 

- 'iijadat altaeamul mae alhasib alalii bial'iidafat 'iilaa altamayuz fi sureat alkitaba . 

allghat : 

- 'iijadat allughat alearabiat 'iijadat tama . 

- 'iijadat allughat al'iinjlizia " jayi" 

 

First teacher of Arabic language 

Job objective 

Academic qualifications 

 Bachelor of Arts, Department of Arabic Language, 1992 

    * General Diploma in Education - in 1994. 

Certificates obtained: 

 Holds a BA in Arabic Literature in 1992 and a diploma 

 Educational from من

Mansoura University in 1994 

  

Practical experiences:. 

   - Arabic language teacher at the Ibn Khaldun Private School in the Sultanate of Oman 

2018 / until now. 

   - An Arabic language teacher at Al-Manhal Private School (bilingual) in the Sultanate of 

Oman from (2010-2017) and it was the beginning of my appointment and work in the 

Sultanate of Oman in September 2000 AD. 

- An Arabic language teacher at Anwar Al-Huda School (2008-2010) 

    - An Arabic language teacher in the private capital school (2002 - 2008) 
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- Arabic language teacher at Osama bin Zaid Private School (2000 - 2002) 

          

Skills :: 

    Ability to work under pressure. 

- The ability to take on multiple tasks. 

    - The ability to manage the team and direct it to the best. 

    - Interested in developing and reading all that is constantly new to develop the work for 

the better. 

    - The ability to work collectively within a team or individually according to the business 

need and the tasks assigned to me. 

   - The ability to plan and manage skills appropriately to achieve the desired benefit for 

work. 

    Excellent interpersonal and communication skills. 

   - Proficiency in dealing with computers in addition to excellence in writing speed. 

Languages: 

    - Fluent in Arabic. 

     Fluency in English is "good". 
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