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امان عبداله حمد
مدرسة لغة عربية ودراسات اسالمية

ف وزارة التربية والتعليم

تبوك, المملة العربية السعوديةالموقع:
بالوريوس, لغة عربية ودراسات اسالميةالتعليم :

اتصل

تبوك, المملة العربية السعوديةالموقع:

امان عبداله حمداالسم:

249.0917819900+رقم الهاتف الجوال:

تبوك, المملة العربية السعوديةالدولة:

:ترونالبريد اإللtfsaad2@gmail.com

CV34211041 :الرقم المرجع آخر فاعلية: 20-01-2019

الوظيفة المرغوبة

اللقب الوظيف للوظيفة المرغوبة: معلم

المستوى المهن: إدارة

منطقة الوظيفة المرغوبة: السعودية

الهدف المهن: التعليم هو وظيفت وشغف وعمل اجيده ف كل االوقات وه عمل االنبياء والرسال وه رسالة سامية تشعرك بالرض من خالل
التام واناري االطفال ينشدون ويرددون ما حفظوا حيمنها تعلم انك اديت واجبك وانك مصدر التغير ف كما اجد الرض االطفال ونتائجهم الدورية ف

حياتهم
كافة المجاالت نتيجة اتقان اللغة وهذا سر حب اداء افضل ف كلما حصل الطالب عل الثقافة والتميز ولغة االبداع وقيمتها تتجل واللغة العربية ه

لها ولتدريسها

نوع التوظيف: توظيف مؤقت; دوام كامل; عقود; عمل حر

SAR 5,000 (≈ USD 1,333) :الراتب الشهري المطلوب

فترة اإلشعار: فوراً

mailto:tfsaad2@gmail.com
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المعلومات الشخصية

تاريخ الميالد 1 يناير 1984 (العمر: 35)

الجنس أنث

الجنسية السودان

بلد اإلقامة تبوك, المملة العربية السعودية

حالة التأشيرة تأشيرة زيارة

االسم (باللغة العربية) امان عبداله حمد

الحالة اإلجتماعية متزوج

عدد المعالين 2

رخصة السياقة صادرة من السودان

الخبرة (8 سنوات, 11 أشهر)

Present - 2010 مارس

مدرسة لغة عربية ودراسات اسالمية
ف وزارة التربية والتعليم

الموقع: أم درمان, السودان
قطاع الشركة: التعليم، التدريب، المتبات

الدور الوظيف: التدريس والشؤون األكاديمية

اعمل ف التدريس منذ الدارسة بالجامعة بدأت بالمرحلة الثانوية ومن ثم انتقلت ال التعليم االبتدائ بالمدارس الخاصة
دوما اكون مسئولة عن ادارة الفصل السادس وتون العالقة بين والتالميذ ممتازة واحظ بثير من الهدايا الطالب واولياء االمور وتم تريم من قبل ادارة
المدرسة مرتين انتقلت ال التعليم الحوم بعد منح وظيفة بالدرجة الثامنة حيث اعمل بمعسر السالم الذي يقطنة الالجئين من دارفور وجنوب السودان
ويثر التنوع العرق والعقدي والثقاف ولم اجد صعوبة ف توصيل المعلومات رغم ان الفصل يحتوي عل ٦٦ طالب واعمارهم كبيرة وذلك من خالل نسبة
اللغة العربية والداسات االسالمية نسبة ٩٣% للغة العربية و١٠٠% للدراسات االسالمية نجاح جميع الفصل ف مادت حققها الطالب ف بيرة التالنجاح ال

احتفال رسم جائزة المعلمة المثالية من قبل المحافظ بمحلية امبدة ف امتحان االنتقال للمرحلة الثانوية تم منح

Present - 2010 مارس

معلم الدرجة الثامنة
ف وزارة التربية والتعليم

الموقع: أم درمان, السودان
قطاع الشركة: التعليم، التدريب، المتبات

الدور الوظيف: التدريس والشؤون األكاديمية

اقوم بجميع المهام التربوية والتعليمية للمرحلة االبتدائية الحلقة الثانية وه تع الصف السادس والسابع والثامن المؤهل لالنتقال للمرحلة الثانوية
واعمل مع كافة المستويات العقدية مسلمين مسيحين والدينيين

ومستويات فهم مختلفة عرب وغير ناطقين باللغة العربية واعمار مختلفة سن المدرسة وفاقد تربوي او محو االمية اتمتع بقبول كبير لدي الطالب واجيد
التواصل مع فريق العمل

يونيو 2013 ‐ ابريل 2016
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مدرس مادة دراسات اسالمية
ف مدرسة الشام الثانوية الخاصة للبنات

الموقع: السودان
قطاع الشركة: التعليم، التدريب، المتبات

الدور الوظيف: التدريس والشؤون األكاديمية

تدريس مادة الدرسات االسالمية للفصل الدراس االول والثان للمرحلة الثانوية

التعليم

بالوريوس, لغة عربية ودراسات اسالمية
ف جامعة السودان المفتوحة

الموقع: السودان
ابريل 2013

دبلوم, دراسات اسالمية
ف جامعة االمام الهادي

الموقع: أم درمان, السودان
مايو 2006

المعدل : 4.5 من 5

درست دبلوم الدراسات االسالمية لمدة ثالثة سنوات بتقدير جيد جدا

دبلوم, علوم سياسية
ف جامعة النيلين

الموقع: الخرطوم, السودان
يوليو 2005

المعدل : 4 من 5

درست دبلوم وسيط ف العلوم السياسية من جامعة النيلين لمدة ثالثة سنوات وحصلت عل تقدير جيد جدا

المهارات

الحاسوب
المستوى: (متوسط)

االدارة التعليمية
المستوى: (متوسط)

النشاط الطالب
المستوى: (متوسط)
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اللغات

االنجليزية
المستوى: (متوسط) | الخبرة: أكثر من عشر سنوات

العربية
) | الخبرة: أكثر من عشر سنوات المستوى: (اللغة األم

الهوايات واالهتمامات

كرة الطائرة
ال ش

القرأة
الش


