السيرة الذاتية
البيانات الشخصية
•

االسم :ناعمة عبدهللا سعيد الشرهان

•

اإلمارة :رأس الخيمة

•

رقم التواصل05064713333 - 0551563333 :

•

البريد اإللكترونيNaama_55@hotmail.com :

•

جهة العمل :متقاعد بوزارة التربية والتعليم

املؤهل العلمي
•

املؤهل العلمي  :بكالوريوس تربية وعلم نفس  -جامعة اإلمارات 1989- 1990
املؤهل التربوي  :دبلوم تأهليل تربوي 1983- 1985

•

املؤهل التربوي  :دبلوم دراسات عليا في اإلدارة املدرسية من جامعة اإلمارات 1998 -1997

•

الخبرات العملية
•
•

مساعدة مديرة في مدرسة الكواكب للتعليم األساس ي للبنات ح )1995 -1993 ( 1

•

مديرة مدرسة الوداي للتعليم األساس ي للبنات ح)2000 - 1995 ( 2

•

موجهة إدارة مدرسية في املناطق التعليمية التالية ( أم القيوين ورأس الخيمة وعجمان ) ( )2010 -2006
موجه أول إدارة مدرسية في وزارة التربية والتعليم 2015- 2010

•

مدرب معتمد

•

معلمة مجال في مدرسة اإلسراء بالشارقة  -مكتب االحتياط برأس الخيمة  -ملحق روضة الرمس 1993 - 1985

االنجازات على صعيد املجلس الوطني االتحادى من عام  2015وحتى تاريخه:
•

عضو مجلس وطني (تعيين) من قبل حاكم امارة راس الخيمة .2019

•

عضو مجلس وطني (انتخاب) عام .2015
املرأة الوحيدة الفائزة على مستوى الدولة في عام  2015باالنتخاب.

•

املرأة الحاصلة على أعلى عدد أصوات في انتخابات املجلس الوطني عام .2019
أول عضو نسائي منتخب في تاريخ إمارة راس الخيمة عن انتخابات املجلس الوطني االتحادي . 2015
ً
صنفت العضوة النسائية األكثر طرحا لألسئلة داخل الدورة البرملانية من عام  2015حتى .2019

•

النائب الثاني لرئيس املجلس الوطني االتحادي.

•

عضو في لجنة «وثيقة تطوير التعليم» في العالم العربي.

•

رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة.

•

رئيسة لجنة شؤون التعليم والرياضة والشباب والثقافة واالعالم باملجلس الوطني االتحادي من العام  2015وحتى العام 2019

•

عضو في البرملان العربي .

•

رئيس الشؤون االجتماعية والتربوية والثقافية واملرأة والشباب في البرملان العربي سابقا.

•
•
•
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العضويات /اللجان/املشاركات:
•

متحدث رسمي في جلسة تطوير التعليم 2019
عضو في جمعية حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات .

•

النائب الثاني لرئيس جمعية املعلمين في الدولة حتى2015

•

عضو لجنة املقابالت الشخصية للمتقدمين لوظيفة مدير ومساعده  2012/2011م
عضو لجنة االشراف الفني واإلداري على مراكز تعليم الكبار 2012/2011م

•

عضو لجنة مراجعة كتيب أولويات مدير املدرسة للعام الدراس ي 2012/2011م
الترشيح ضمن فريق التقييم لبرنامج االعتماد األكاديمي

•

عضو في لجنة مقابالت اإلداريين واملعلمين الجدد من ( (2008-20005

•

رئيسة مجلس املديرات في منطقة عجمان التعليمية من ( (2008-2006

•

عضو في لجنة تقييم مشروعات خطة املنطقة من ( (2006-2005

•

عضو في لجنة تدريب العاملين على الجودة الشاملة في أم القيوين من ( (2006-2005

•

عضو في لجنة تحكيم جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي املتميز من ( (2006-2004

•

عضو في مركز الوطنية الصيفي من ( (2005-2004
رئيسة املؤتمر اإلداري التربوي الثالث ( القيادات النسائية ترتقي  ..بأم اإلمارات تقتدي

•

املشاركة في الشركة العربية لإلعالم العلمي "شعاع"  -خالصات كتب املدير واملختار.
َّ
للمرشحين الجدد في اإلدارة أو األكاديمي.
املشاركة في لجنة املقابالت داخل وخارج الدولة

•

املشاركة في لجنة التوجيه والرقابة على املدارس املتخصصة(تعليم الكبار) وقمنا بترصيع قالدة من االجتماعات املثمر ة بلغ قوامها أحد عشر اجتماعا
منذ  2014/1/4وحتى يومنا

•

املشاركة في لجنة "تطوير القيادات.

•

املشاركة في لجنة إعداد امللتقيات.

•

املشاركة بتحكيم مشاريع مسابقة ابتكار العلمية الكويتية مسابقة (فادية السعد ) بتاريخ األربعاء2014/2/19ممن قبل إدارة األنشطة الطالبية بمبنى
الوزارة ضمن فريق

•

املشاركة في مبادرة (التدريب أثناء الخدمة وتستهدف فئات (مدير املدرسة ومساعد املدير وأمناء السر وفق جدولة معينة تستثمر الوقت والجهد وتمتد
ٌ
نخبة َّ
ّ
تخيرتها من أفضل الكوادر املهنية في تدريب
تدريبية قام بوضعها واإلشراف عليها من خالل
طوال الفصول الثالثة بال كلل وال ملل من خالل برامج
َّ
املدرسية أبريل 2013
اإلدارة

•

•
•

•
•

االنجازات:
•

اإلشراف ومتابعة تنفيذ السياسة التطويرية للوزارة في اإلدارة املدرسية والرقابة على املدارس ،لقاءات تربوية  ،متابعات  ،ملتقيات ،مؤتمرات  ،ندوات ،
تقارير.
تنفيذ الدراسات امليدانية والبحوث التربوية في اإلدارة املدرسية بما يثري امليدان التربوي وتساهم في تطوير األداء -دراسات ميدانية  /بحوث تربوية
أوأجرائية.

•

املشاركة في عملية تقييم أداء موجهي اإلدارة املدرسية
تنفيذ حلقات نقاشية للمرشحين لوظيفة موجه تربوي للعام الدراس ي 2012/2011م

•

التدريب على نظام إدارة األدلة 2012/1/26م

•

االشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لتوجيه اإلدارة املدرسية 2012/2011م

•

إعداد آلية برنامج الرقابة للمدارس

•

•
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•

املتابعة امليدانية ملشروعات وأنشطة وفعاليات موجهي اإلدارة املدرسية

•

نقل الخبرات والتجارب الناجحة واملتميزة في اإلدارة املدرسية وتعميمها على امليدان التربوي
تطوير مستوى الكفايات املهنية ) القدرات واملهارات السلوكية والفنية ( ملوجهي اإلدارةاملدرسية

•

دراسة املشكالت التربوية وامليدانية واقتراح الحلول املناسبة بالتعاون مع موجهي اإلدارة املدرسية في املناطق التعليمية.
املشاركة في لجان اختيار املرشحين لتوجيه اإلدارة املدرسية ومديري املدارس

•

اتباع مبادئ املدرسة البنائية في التدريب.

•

بناء الدورات على نوعين من األهداف تعليمية وتثقيفية(

•

تنفيذ استراتيجيات وأهداف الوزارة وفق املعطيات الجديدة في امليدان وخطة الدعم والتحسين.
ووضع خطة تدريب على مستوى الفصول الثالثة ودعوة الفئات املختلفة لدورات نوعية عالجية أو إثرائية والتحفيز على الزيارات املتبادلة

•

أوراق عمل تدريبية عن إرادة التغيير وثقافة التغيير وبث روح االبتكار التى أطلقتها قيادتنا الرشيدة من خالل املدرسة الذكية وإعداد القيادة االستثنائية )
ملتقى املواطنة الرقمية( مدرسة الظيت ) مشروع رسائل ذهبية مدرسة زينب تشجي –مشروعات تنمية األداء في توظيف اللغة االنجليزية مدرسة الوادي
نشر ثقافة ال للعنف األسري ال لشرود ذهن الطلبة

•

االشراف على الخطة االستراتيجية لفريق عمل املؤسسات التربوية خالل الفترة من  2005إلى  2008م مكونة من  14هدف استراتيجي

•

االشراف على خطة مشروع التوأمة بين املناطق التعليمية من عام  2002إلى  2008بين منطقتي رأس الخيمة وأم القيوين وبين منطقتي رأس الخيمة
وعجمان

•

 45شهادة شكر و تقدير و 35درع من مدارس وإدارات املناطق التعليمية (رأس الخيمة ،أم القيوين و عجمان)

•

15شهادة مشاركة في عدد من امللتقيات والدورات التدريبية واملناسبات التعليمية

•
•

•

املبادرات:
•

التخطيط االستراتيجي 2007 –2004م.

•

مسابقة بصمة تطوع  2008—2007م.

•

مسابقة ولي األمر املتطوع 2011 - 2010م.

•

مسابقة تاج الوالدين 2011 - 2010م.
سجل اإلشراف واملتابعة ( مديري املدارس ) 2011 - 2010م

•

مسابقة ابتكار العلمية الكويتية مسابقة (فادية السعد ) بتاريخ األربعاء2014/2/19ممن قبل إدارة األنشطة الطالبية بمبنى الوزارة ضمن فري ضم
عضوية موجهتين أخريين.

•

مسابقة أفضل التجارب املدرسية 2014/6/4م.
إعداد بحث إجرائي حول مشكلة إدارية تواجه اإلدارة املدرسية خالل العام 2015/2014

•

تعميم  3تجارب مدرسية ناجحة في مجال اإلدارة املدرسية على اإلدارات املدرسية الجديدة بنهاية الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي 2015/2014
يشرف  /يشارك في تنفيذ مبادرتين أو نشاطين على األقل يرتبطان بواحد أو أكثر من األهداف االستراتيجية للوزارة خالل العام 2015/2014
تدريب  %50من مدراء املدارس و مساعدي املدراء في كل منطقة تعليمية على كيفية بناء الخطط التشغيلية خالل شهري أبريل ومايو  2015بنسبة انجاز
 4ساعات تدريبية لكل منها.

•

التحقق من تطبيق مبادرات إبداعية باملؤسسات التربوية بنسبة 2015/2014 %60
بحث تربوي بعنوان :توظيف أسلوبي:
حل املشكالت ّ
َّ
اإلدارية2015.م
واتخاذ القرار في مواجهة املشكالت
ِّ

•

•
•
•

•
•
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املشروع ــات التطويرية:
•

مشروع قيم املواطنة.

•

مشروع بالدي جنة الدنيا.

•

مشروع والئي لقادة اإلمارات.
مشروع تطويري مهاراتي مستقبل حياتي.

•

مشروع ميكنة السجل العام.

•

مشروع العهدة اإللكترونية.

•

مشروع صدى املوهبة والتفوق .

•

مشروع نلتقي لنرتقي.

•

مشروع التنمية املهنية املستدامة.

•

املدير املدرب.

•

مشروع التوأمة بين منطقتي رأس الخيمة وعجمان .

•

نتجدد كي ال نتبدد.
نخترق كي ال نحترق.

•

بيئات التعلم.

•

مشروع ضع بصمتك.
ً
مشروع (لنصنع النجاح معا).
مشروع (طريقك إلى التفوق).

•

مشروع تستاهل امتياز .للغة اإلنجليزية

•

مشروع الحديقة املنتجة.

•

مشروع القراءة بنكهات مختلفة
مشروع (نعم للحضور مستقبلي أهم).

•

مشروع :البطاقة اإللكترونية

•

مشروع :تحويل األفكار إلى تطبيقات بأنامل طالبية.

•

أرشفة وفهرسة التعميمات الواردة والصادرة.

•

) 25مشروع غذاء امللكات.

•

مشروع روضتي بالقيم أحلى.

•

مشروع الرسائل الذهبية.

•

مشروع أفضل التجارب اإلدارية.

•

مشروع أفضل املمارسات التعليمية واإلدارية .

•

•

•
•

•

املؤتم ـ ــرات وامللتقيـ ــات(التي تم إعدادها واالشراف عليها)
•

املؤتمر اإلداري التربوي األول ( صناعة املربين حرفة العظماء ) 17/3/2004م .
املؤتمر اإلداري التربوي الثاني ( فكر خطه زايد ) 29/3/2005م.

•

املؤتمر اإلداري التربوي الثالث ( القيادات النسائية ترتقي...بأم اإلمارات تقتدي )

•
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•

امللتقى التربوي األول ملساعدات املديرات بأم القيوين ( دور فاعل = انجاز مميز )
امللتقى التربوي الثاني ملساعدات املديرات بعجمان ( إنجازات ذات تأثير للمساعد .

•

امللتقى التربوي الثاني ( انطالقة التغير ملساعد املدير ) لتأصيل التوأمة بين منطقتي أم القيوين ورأس الخيمة التعليميتين 2004/2005م.

•

ملتقى اشراقات تربوية في الشخصية الطالبية2005 ،م.
امللتقى التربوي الثاني لفريق عمل املؤسسات التربوية برأس الخيمة ( لقاءات تربوية لصالح املنظومة التعليمية ) 6/2/2005م.

•

ملتقى التقويم املستمر واقع التطبيق والنظرة املستقبلية 2008/ 4/ 29م.لجنة تعليم الكبار.

•

ملتقى أفضل التجارب املدرسية 2014/4/27

•

ملتقى تطوير القيادات االستثنائية (قيادة بال حدود) 2014/5/12م

•

ملتقى املرشحين للتوجيه 2014/5/28

•

ملتقى رد الجميل برعاية الشيخ طالب بن صقر القاسمي بتاريخ 2014/6/3
َّ
الحكومية
امللتقى الثاني لفرق الرقابة على املدارس

•

ملتقى تطوير رياض األطفال بروضة الزهور األربعاء 8أكتوبر 2014

•

ملتقى التدريب على تفعيل وتوظيف برنامج بياناتي و sisالخميس اكتوبر 2014

•

ملتقى أفضل املمارسات اإلدارية والتعليمية 2015/4/22
املشاركة في ملتقيين ( :ال للغياب الفكري ) بمدرسة قباء و( ال للعنف األسري ) بمدرسة الغب صور وتعميمات وفيديو لكل منهم مع برنامج امللتقى ودعوات
للمحاضرين من الكويت وسائر اإلمارات وملف كامل إلجراءات امللتقيين.

•

•

•

•

فعاليات خارجية دولية:
•

تنظيم زيارة لوفد من مديرات منطقتي رأس الخيمة وأم القيوين التعليميتين ملدارس والية البريمي بسلطنة ُعمان 21/4/2004 -م

•

تنظيم زيارة لوفد من إداريات وموجهات منطقة رأس الخيمة للمدارس املستقلة في دولة قطر 5/5/2005 -م.
تنظيم زيارة لوفد من مديري ومديرات مدارس منطقة عجمان التعليمية ملكتبة اإلسكندرية – من23/6/2007م إلى 28/6/2007م.

•

تنظيم زيارة لوفد من موجهات وإداريات منطقة رأس الخيمة التعليمية لدولة الكويت  -من  2008 / 2 / 7إلى  2008 / 2 / 11م.

•

ملتقى الريادة في إعداد املعلم الشرعي بالكويت في (  22-20من يناير 2014م)

•

مؤتمر العمل الدولي في دورته األربعين بجنيف – سويسرا املنعقد يونيو 2013م
َّ
مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية واألربعين املنعقد بالقاهرة – جمهورية مصر العربية في الفترة  21-14من سبتمبر2014

•

امللتقى النقابي للمرأة العربية العاملة بمملكة البحرين ( 2-1ديسمبر2014م).

•

مؤتمر العمل العربي في دورته :الحادية واألربعين في القاهرة املنعقد في الفترة من 2014/9/21-9/14م
َّ
العربية العاملة في اليومين األولين من ديسمبر تعميمات 2014رسالة شكر–
املشاركة في امللتقى النقابي للمرأة

•

حضور دور اآلليات الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان بجمعية املحامين القانونيين املشاركة في مبادرة إنجاح املجالس القانونية املشاركة في
فعاليات مؤتمر بناء الهوية االقتصادية لسيدات األعمال  -مسابقة الشارقة للتميز على املستوى القيادي (شخصية العام)

•

•

•
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.

