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• كاتبة وناقدة وباحثة ،وأول إماراتية متخصصة في النقد والبالغة.
• خبير تربوي في الطفولة املبكرة ،في وزارة التربية والتعليم ،منذ .2018
• رئيس فريق تأليف منهج (العربية تجمعنا :سلسلة تعليمية للناطقين بغيرها) ،وزارة التربية والتعليم ،منذ .2018
• مؤسس منهج (عالم األشكال واأللوان) ،أول منهج عربي أصيل ّ
موجه للطفولة املبكرة ،منذ.2018
•
•
•
•

مؤسس دار سما للنشر واإلنتاج والتوزيع ،الشارقة 2015 ،حتى اآلن( .متخصصة في كتب األطفال والكتب التعليمية).
أستاذة جامعية ،قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة اإلما اتً ،
سابقا .2015-1998
ر
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة اإلما اتً ،
سابقا .2014-2012
ر
املنتجة لبرنامج افتح يا سمسم ،منذ.2019-2013
املدير التعليمي والتربوي في مؤسسة بداية لإلعالمِ -

• مدرب معتمد لدى مركز أكسفور للتدريب ،وأكاديمية كاليفورنيا لألعمال ،ومركز سعد هللا لالستشارات والتدريب.
• رئيس فريق ّ
الكتاب ملشروع (سراج) املسلسل الكارتوني التعليمي ،بالتعاون مع إستديو ملترى لإلنتاج الفني.
• رئيس لجنة تأليف منهج اللغة العربية ّ
املطور للصف العاشر -وزارة التربية والتعليم (.)2016
• عضو لجنة تحديث تعليم اللغة العربية ،ضمن مبادرات محمد بن راشد للغة العربية.2013 ،
• املستشار اللغوي ألكاديمية وعد -جدة.2015 ،
• الخبير اللغوي لشركة ليجو العاملية" ،مشروع مواءمة منهج الكتابة اإلبداعية مع مناهج اللغة العربية في عدد من
الدول الخليجية والعربية".2015 ،
• محكم في جوائز إيمي لألطفال ،أبوظبي.2015 ،
• عضو اللجنة الدولية لتحديث تعليم اللغة العربية -دبي.2012 ،
• املدير التنفيذي لالتحاد العربي للنشر اإللكتروني ً
سابقا.2008-
• لها الكثير من اإلصدارات البحثية في النقد والبالغة.
•

حاصلة على كثير من الجوائز املحلية والعربية( .مثل :جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان /2009جائزة أفضل كتاب محلي في مجال
الدراسات/2008جائزة العويس للدراسات واالبتكار العلمي)2005

• لها مشاركات في مؤتمرات علمية عربية ودولية.

ً
• كاتبة قصص أطفال منذ  ،2008ولها ما يزيد على  150قصة ً
ً
مطبوعا ،وعدد كبير من السالسل التعليمية
تعليميا
وكتابا
لتعليم اللغة العربية.
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