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جهات االتصال يقــدم  حيــث  للتعليــم  ريتــش  مركــز  فــي  وإستشــاري  مؤســس 

والمعلميــن  ا�مــور،  وأوليــاء  للطلبــة،  والتوجيــه  االستشــارات 

التدريبيــة،  والــورش  التعليميــة،  الرحــالت  خــالل  مــن  والمعلمــات، 

ومهارات وطرق تربية ا�طفال، وتعليمهم. (تأسس ٢٠١٣)

 (AUK) هيئة تدريس في وحدة طرق التدريس, الجامعة ا�مريكية في الكويت

دولة الكويت. (٢٠١٣ - الوقت الحالي)

ممثــل طلبــة الدراســات العليــا للمحفظــة التكنولوجيــة بجامعــة فلوريــدا 

ــة  ــنوات، بميزاني ــدة ٣ س ــة (FIU)  لم ــدة ا�مريكي ــات المتح ــة بالوالي الدولي

اجماليــة للمحفظــة بقيمــة ١٧ مليــون دوالر أمريكــي صرفــت فــي مجــال  

التكنولوجيا داخل الجامعة. (٢٠١٠-٢٠١٢)

هيئــة تدريــس ســابقًا لتعليم اللغــة االنجليزية كلغــة ثانية  (TESOL ) قســم 

التعليم ، كلية التربية جامعة (FIU) الواليات المتحدة ا�مريكية. (٢٠٠٧-٢٠١٢)

هيئــة تدريــس فــي تدريــس اللغــة االنجليزيــة المكثفــة ، الجامعــة 

ا�مريكية في الكويت (AUK) دولة الكويت. (٢٠٠٤-٢٠٠٥)

هيئــة تدريــس (منتــدب ســابق) اللغــة ا³نجليزيــة ، كليــة العلــوم ا³داريــة ، 

جامعة الكويت ، دولة الكويت .(٢٠٠٣)

هيئــة تدريــس (منتــدب ســابق) اللغــة ا³نجليزيــة ، الهيئــة العامــة للتعليــم 

والتدريب (PAAET) كلية التكنولوجيا، دولة الكويت . (٢٠٠٣)

هيئــة تدريــس (منتــدب ســابق) اللغــة ا³نجليزيــة ، الهيئــة العامــة للتعليــم 

والتدريب (PAAET) الدورات الخاصة  بنات ، دولة الكويت .(٢٠٠٣)

هيئــة تدريــس (منتــدب ســابق) اللغــه االنجليزيــه جامعــة الخليــج للعلــوم 

والتكنولوجيا ، دولة الكويت . (٢٠٠٣)

ــطة  ــر المتوس ــعان الخضي ــة مش ــة ، مدرس ــة االنجليزي ــابق اللغ ــدرس س م

بنين ، وزارة التربية والتعليم / دولة الكويت . (١٩٩٩-٢٠٠٠)

ــة  ــافعي االبتدائي ــام الش ــة االم ــة ، مدرس ــة االنجليزي ــابق اللغ ــدرس س م

بنين ،  وزارة التربية والتعليم / دولة الكويت .(٢٠٠١-٢٠٠٢)

• دكتــوراه فــي المناهــج وطــرق التدريــس 

الواليــات   ، التكنولوجيــا  باســتخدام 

المتحدة ا�مريكية ، ٢٠١٢ .

• ماجســتير فــي تدريــس اللغــة انجليزيــة)  

المملكــة   Surrey University ( TESOL

المتحدة ، ٢٠٠٣ .

وا�دب  اللغــة  فــي  بكالوريــوس   •

االنجليزي ، جامعة الكويت ، ١٩٩٨ .

 الخبرات

التعليم



ــات  ــين والمدرس ــور، والمدرس ــاء ا�م ــة، وأولي ــل للطلب ــم وش عم تقدي

في دولة الكويت ودول مجلس التعاون.

ــة ،  ــي اللغ ــدا لثنائي ــة فلوري ــة TESOL ورابط ــل لرابط ــم ورش عم تقدي

الواليات المتحدة االمريكية ٢٠٠٦ .

ــات  ــة والدراس ــة التربي ــاث ، كلي ــر ا�بح ــي مؤتم ــل ف ــم ورش عم تقدي

العليا (FIU) الواليات المتحدة ا�مريكية ٢٠١٠ .

تقديــم ورش عمــل فــي المؤتمــر ا³قليمــي (TESOL) ميامــي ، الواليــات 

المتحدة ا�مريكية ٢٠١٠ .

تقديــم ورش عمــل فــي مؤتمــر اتحــاد الطلبــة الكويتييــن فــي الواليــات 

المتحدة (NUKS) – ميامي – فلوريدا – الواليات المتحدة ا�مريكية ٢٠١٠ .

تدريــس فــي وحدة طــرق التدريس فــي الجامعــة ا�مريكية فــي الكويت 

(AUK) دولة الكويت (2 سنة). 

 (AUK) تدريــس مقــررات طرق التعلــم – الجامعــة ا�مريكية فــي الكويت

دولة الكويت (3 سنوات).

تدريــس مقــررات طرق التدريــس – كلية التعليــم (FIU) الواليــات المتحدة 

ا�مريكية (5 سنوات).

تدريس اللغة االنجليزية للمرحلة المتوسطة وزارة التربية والتعليم ، دولة 

الكويت (2 سنة) .

تدريــس اللغة االنجليزية للمرحلة االبتدائيــة ، وزارة التربية والتعليم ، دولة 

الكويت (2 سنة) .

تدريس انتداب بكل من جامعة الكويت، كلية التربية ا�ساســية، وجامعة 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا (1 سنة).

 خبرات التدريس

  منشورات / دورات / ورش عمل

اللغات

اللغة العربي

اللغة ا³نجليزية

الهوايات

• عضــو وممثل ســابق لطلبة الدراســات 

العليا فــي لجنة التكنولوجيــا – جامعة 

((FIU)) الواليات المتحدة ا�مريكية .

ــدا  ــة فلوري ــي جمعي ــابق ف ــو  س • عض

الثنائية اللغــة وجمعية ميامي لتدريس 

. (TESOL) اللغة االنجليزية كلغة ثنائية

ــداد  ــدا لالرت ــة فلوري ــي جمعي ــو ف • عض

البيولوجي .

• عضــو  فــي جمعيــة البحــوث التربوية 

. (AERA) االمريكية

ا³نتماءات


