االسم الشخصي و العائلي  :عمر الشركً عبودة
 تارٌخ و مكان االزدٌاد  1979/11/22 :بطنجة
 الحالة االجتماعٌة  :متزوج
 عنوان السكن  :البرانص سناء  3شارع المسك رقم  77طنجة .المغرب
 رقم الهاتف :

(+212)627527279

 البرٌد اإللكترونًchrgiomar@gmail.com:

المؤهالت التعلٌمٌة
 : 2774 شهادة اإلجازة فً اآلداب العصرٌة شعبة الدراسات اإلسالمٌة بتطوان
 : 2777 شهادة الباكلورٌا فً اآلداب العصرٌة من ثانوٌة فهد بن عبد العزٌز بطنجة

الخبرات المهنٌة




 12سنوات مدرس لغة عربٌة و تربٌة إسالمٌة و اجتماعٌات بمستوٌات االبتدائً.
 3سنوات مدرس تربٌة إسالمٌة و لغة عربٌة بمستوٌات الثانوي اإلعدادي.
أستاذ الدروس الخصوصٌة الداعمة الخاصة باللغة العربٌة و التربٌة اإلسالمٌة لمستوٌات الباكالورٌا.

الدورات التكوٌنٌة و الخبرات الشخصٌة
 : 2721دبلوم مهارات التفوق الدراسً
 :2727/2718مشرف على مشروع تحدي القراءة العربً بالمؤسسة التعلٌمٌة البخاري الخاصة.
 :2727دبلوم إدارة األزمات النفسٌة من المركز العام لالستشارة و التكوٌن بمدٌنة طنجة.
موجه و مستشار فً المجال التربوي و الدراسً بمختلف الجمعٌات و المدارس من  2010إلى 2019
 :2717شهادة المشاركة فً دورتً :إعداد القائد الناجح و األسرار العشرون لألشخاص األكثر نجاحا
 :2717شهادة المشاركة فً اللقاء التواصلً لمنسقً أندٌة القرآن الكرٌم و السٌرة النبوٌة
 :2717شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً الدورة التكوٌنٌة فً المسرح المدرسً/الدرجة األولى

 : 2715/2713شهادة تقدٌرٌة على المشاركة فً تأطٌر و توجٌه تالمٌذ الثانوي اإلعدادي
 : 2717شهادة المشاركة فً الدورة التدرٌبٌة " الذاكرة التصوٌرٌة "مع المدرب فً التنمٌة البشرٌة ٌوسف
الخضر
 :2717شهادة المشاركة فً الدورة التكوٌنٌة لتدرٌس منهج "مهارات الحٌاة الوجدانٌة " مع الدكتور
مصطفى أبو السعد
 : 2779دبلوم ممارس معتمد فً البرمجة اللغوٌة العصبٌة من المركز الكندي التابع للدكتور إبراهٌم الفقً
 : 2779شهادة المشاركة فً دورة " طرق إبداعٌة فً حفظ القرآن الكرٌم" مع الدكتور ٌحٌى الغوثانً
باحث ومحاضر فً مجال التنمٌة البشرٌة و تطوٌر الذات منذ عام 2778
 :2778شهادة التكوٌن البٌداغوجً من معهد ( مٌاج طنجة) بشراكة مع Anapec

االهتمامات و الهواٌات
 ـ القـراءة ـ الرٌاضة ـ السفر ـ


 إعداد دروس اللغة العربٌة ،و مشارٌع خاصة على موقع ٌوتٌوب ( طرقك للنجاح ) SUCCESS .
تنشٌط اللقاءات الثقافٌة و الفنٌة و المحاضرات و المهرجانات.

اللغات و المهارات
ـ العربٌة الفصحى( متمٌز) .و الفرنسٌة و اإلنجلٌزٌة (مستوى متوسط).
ـ التواصل الفعال ـ سرعة التكٌف ـ روح الفرٌق  .استعمال الحاسوب بمهارة.

