
 2016يٍدانٍح أٔائم اإلياراخ كأصغز كاذثح  َاند عهى 

 ٔكزيد يٍ قثم صاحة انسًٕ انشٍخ دمحم تٍ راشد آل يكرٕو 

 



، صاحة انسًٕ انشٍخ سهطاٌ انقاسًًشًم 

حاكى انشارقح؛ تزعاٌرّ انطفهح األعهى عضٕ انًجهس 

حفصح سزٔر جاسى خالل ذشزٌفّ تشٌارج نًعزض 

  2016َٕفًثز  10ٌٕو انسثد انشارقح نهكراب يساء 
قديد نّ انطفهح حفصح شالز قصص يٍ ذأنٍفٓا حٍس 

ٔقد أشُى سًِٕ عهى َثاْرٓا ٔذٕجٓٓا َحٕ انقزاءج 

اٌ حفصح سزٔر ذعد أصغز يؤنفح ٌذكز .. ٔانكراتح

 2016قديد يُجشاخ أدتٍح فً يعزض انشارقح 



ْايش يعزض حفصح سزٔر ذٕقع إصداراذٓا األدتٍح عهى 

ٔحضٕر صاحة انسًٕ انشٍخ سٍف تٍ  2018أتٕظثً نهكراب 

 ساٌد آل ٍَٓاٌ 

 



 عوضحفصة سرور جاسم  :االسى

 2010-12-16 : ذارٌخ انًٍالد

 الصف الثالث االبتدائي :انًسرٕي انرعهًًٍ

 مدرسة البحث العلمي :انًدرسح

 (دبي -اإلمارات )

 



، الكتابة، القراءة :الهوٌات

، بالرملاللعب ، التلوين، الرسم
 اللعب مع الدالفين ،السباحة



، الرسم، الكتابة، القراءة :الهوٌات

 ،السباحة، بالرملاللعب ، التلوين
 اللعب مع الدالفين واألرانب



كأصغر مدرسة االتحاد الخاصة من لبل حفصة سرور تكرٌم 

 2016نوفمبر  13مؤلفة فً اإلمارات بتارٌخ 



 :  المبادرات
والتعلٌم، التً أطلمتها وزارة التربٌة حملة وطنً ٌمرأ المشاركة كمساعدة للمدربة فً 

 2015-8-21بتارٌخ 

 

 

 

 

 
aY&feature=youtu.5X79R4R4www.youtube.com/watch?v=thttps://

be 

التً نظمته مدرسة االتحاد الخاصة بدبً لتعزٌز عام المراءة ٌوم االبتكار فً المشاركة 
 2016-3-17بتارٌخ لؤلطفال، ولراءة لصص  2016
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للمدربة فً المكتبات العامة بدبً كمساعدة فً ورشة كتابة لصة لؤلطفال المشاركة 
 (فرع الراشدٌة وأم سمٌم) 2016-4-4و    2016-4-3فً التوارٌخ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فً روضة العبٌر برأس الخٌمة ومساعدة " مرحباً روضتً"المشاركة فً فعالٌة 
 2015-9-1المدربة فً تفعٌل األنشطة وتمدٌمها بتارٌخ 

 



المشاركة فً ورشة لرائٌة لؤلطفال كمساعدة للمدربة فً مركز سمو للتدرٌب 

وتمدٌم لراءات فً لصص لؤلطفال مع بعض  2016-5-14بدبً فً تارٌخ 

 األنشطة





ولراءة فعالٌة حكواتً المشاركة فً 

لصص لؤلطفال والعمل كمساعدة 

معرض المراءة طالة للمدربة فً 

 فً تارٌخ إٌجابٌة فً حدٌمة زعبٌل 

، بتنظٌم من المجلس 22-6-2016

 الوطنً اإلعبلم



ولراءة لصص لؤلطفال والعمل لصتً االولى : ورشة كتابة إبداعٌة بعنوانالمشاركة فً 

 ٌومً األحد واالثنٌن( الشارلة)مراكز الطفل فً الرلة للمدربة فً كمساعدة 

 2016ٌولٌو  18 – 17





حفصة تمرأ للطبلب مراكز 

 الشارلةالطفل فً 

 2016ٌولٌو  18



 روضة طفال ألحفصة تمرأ وتوزع لصصها 

 (مركز تطوٌر رٌاض األطفال ) 
 9 – 3 – 2017   



حفصة تمرأ ألطفال المدارس فً معرض 

 المراءة طالة إٌجابٌة

19-03-2018 



حفصة توزع أوراق العمل على أطفال المدارس 

 فً معرض المراءة طالة إٌجابٌة

19-03-2018 



 حفصة فً معرض المراءة طالة إٌجابٌة

19-03-2018 



المنطاد العجٌب، : لرائٌة ألبناء موظفً محاكم دبً بعنوانالمشاركة فً تمدٌم ورشة 

 بتارٌخفً معرض المراءة طالة إٌجابٌة ضمن أسبوع إدارة المعرفة 

 2016سبتمبر   29



 2016مشاركة حفصة فً معرض الشارلة الدولً للكتاب 



 2016مشاركة حفصة فً معرض الشارلة الدولً للكتاب 



مشاركة حفصة فً معرض أبوظبً 

 2018للكتاب 

حفصة مع األدٌب 
 علً أبو الرٌش

حفصة مع الناشر 
 والكاتب جمال الشحً



 2017حفصة فً معرض المراءة طالة إٌجابٌة 



  2017مشاركة حفصة فً حملة رمضان أمان 



  2018مشاركة حفصة فً حملة رمضان أمان 



بتنظٌم من وزارة الثمافة وتنمٌة " ملتمى المعرفة"المشاركة فً 

بحضور   2017ابرٌل  16المعرفة وذلن ٌوم األحد الموافك 

 نهٌانورعاٌة معالً الشٌخ نهٌان بن مبارن آل 



حفصة مع سعادة سعٌد دمحم الطاٌر العضو المنتدب الرئٌس التنفٌذي 

 لهٌئة كهرباء ومٌاه دبً فً معرض المراءة طالة إٌجابٌة

 
28 – 12 - 2018 



 حفصة مع سعادة الدكتور راشد خلفان النعٌمً 

 مساعدة المدٌر العام للمجلس الوطنً لئلعبلم 



حفصة مع سعادة سامً 

الرٌامً رئٌس تحرٌر 

صحٌفة اإلمارات الٌوم 

فً مهرجان طٌران 

 اإلمارات لآلداب
4-3-2017 

حفصة مع رجل األعمال 

اإلماراتً خلف الحبتور فً 

مهرجان طٌران اإلمارات 

 لآلداب
4-3-2017 

حفصة مع المستشار الخاص 

لصاحب السمو رئٌس دولة 

اإلمارات العربٌة المتحدة معالً 

الدكتور مانع سعٌد العتٌبة فً 

 مهرجان طٌران اإلمارات لآلداب
4-3-2017 



 جلسة معرفٌة لحفصة سرور فً هٌئة تنظٌم االتصاالت

 2016نوفمبر  20 



 شهادات 



 شهادات 





 :منجزات لادمة
قصة منها  بنشرهاتعمل على كتابة قصص لألطفال، وبعد انتهائها ستقوم 

 (أنا والفضاء)

 :منجزات منشورة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 00917508888145 :هاتف

@i.hafsah االنستغرام  :  

 Hafsah.suroor@hotmail.com: االٌمٌل

 www.hafsa.me :المولع
  

mailto:Hafsah.suroor@hotmail.com

