
 
 

 د. معصومة علي المطاوعة :االسم
 

 المؤهالت: 

 م.0222، جامعة البحرين من رياضياتعلوم البكالوريوس  -
 م.0222لبنان،  -جامعة القديس يوسفدبلوم عالي في التربية من  -
 –جامعة القديس يوسف  تخصص مناهج وطرق تدريس رياضيات منماجستير تربية  -

 م.0222لبنان، 

 – جامعة القاهرةمن  مناهج وطرق تدريس رياضيات فلسفة التربية تخصص في دكتوراه -

 م.0222، مصر

 

 اية، قصة قصيرة، دراما تلفزيونية.رو مجال التأليف:

 

 نبذة عن المؤلف: 

من مواليد المحرق، تعد رائدة الكتابة الدرامية األنثوية في البحرين كونها أول "سيناريست"   

، ثم مدرسة م0222- م0222من بدأت العمل مدرسة في مدرسة النسيم الدولية في الفترة  بحرينية. 

 م0222منتدبة من وزارة التربية والتعليم لمدرسة بيان البحرين النموذجية الخاصة في الفترة من 

وخالل تلك الفترة تم تعيينها استشارية تربوية في مجموعة تفوق األعمال للتعليم  . م0222 –

وفي  . م0222إلى عام  م0222، ومدرسة للبكالوريا الدولية من عام م0222ريب منذ عام والتد

 عينت أستاذ مساعد في كلية المعلمين بجامعة البحرين.  م0222عام 
 

فقد عملت صحفية وكاتبة في جريدة األيام منذ  كان لها حضورها الخاص في الصحافة المحلية.   

وهي ال تزال طالبة في  م2992ونشرت أول مقالة لها في مجلة ) البحرين( عام   .م0222عام 

 هنا البحرين(. ذت تنشر قصصها القصيرة في مجلة )أخ م2992وفي عام  المرحلة الثانوية. 

وكانت لها صفحة منتظمة خاصة بالقصة القصيرة في مجلة )صدى األسبوع(، وكذلك كانت لها 

ونشرت العديد من القصص القصيرة،  (. ة في مجلة )ليالينات خاصة بالقصة القصيرصفحا

 والتحقيقات، والمقاالت االجتماعية والسياسية والتربوية في مختلف الجرائد المحلية.



 

ما شاركت ك  قامت بتأليف سيناريو وحوار لعدة مسلسالت اجتماعية من إنتاج تلفزيون البحرين.  
وشاركت  . م0229لعام   mbc( من إنتاج قناة م السرابحلقة بعنوان )أيا 022في كتابة عمل من 

في العديد من البرامج التلفزيونية واإلذاعية بمملكة البحرين وهي برامج متنوعة ثقافية، 

 واجتماعية.
 

حضرت العديد من الندوات والمؤتمرات في داخل البحرين وخارجها، فقد تم ابتعاثها من قبل   

للمشاركة في مؤتمر اإلعالميين العرب المقام في  م0222و م0222األمم المتحدة في عامي 

كما حضرت ورش عمل تربوية وتعليمية في تايالند، واألردن، واليونان، والقاهرة،  القاهرة. 

 وهولندا، إضافة إلى موطنها البحرين.  
 

 : واألوسمةوالتكريم جوائز ال

  حازت سهرة تلفزيونية من تأليفها بعنوان "المعلم" على الجائزة الفضية في مهرجان الخليج

 م. 0222عام 

  م.0222تم تكريمها في عيد العلم عام 

  تم تكريمها من قبل وزارة الصحة إلسهاماتها اإلعالمية والصحفية في مجال مكافحة

"االيدز" في حفل خاص المخدرات ونشر الوعي حول مرض نقص المناعة المكتسب 

 م.0222أقامته األمم المتحدة عام 
 

 المؤلفات:

 م.0222..!:رواية. البحرين، وتحطمت القيود -
 م.0220!: مجموعة قصصية. البحرين، ويحها من غفلة -
 م.0220, البحرين،قصصية ةمجموع: لن يعيد التاريخ نفسه -
 م.0222، البحرين، قصصية ةمجموع: األصابع المحترقة -
 م.0222. البحرين، قصصية ةمجموع: المشؤومالفستان  -
 م.0222. البحرين، قصصية ةمجموع: أنثى في رجل -
 م.0222. البحرين، قصصية ةمجموع ..:في ذاكرتي زوجة -
.. ال تسعه الشمس:  -  م.0222. البحرين، قصصية ةمجموعظلٌّ
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