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الهاتف 

 الشبكي

8255 

 تاريخ املنح الجهة املانحة التخصص العام الدرجة العلمية

 دكتوراة
املناهج وطرق تدريس 

 لغة انجليزيةال
 2012 جامعة طيبة

 ماجستير
 تدريساملناهج وطرق 

 لغة انجليزيةال
 2006 جامعة نورة

 بكالوريوس
اللغة االنجليزية 

 وقواعدها
 1998 جامعة امللك فيصل

عنوان رسالة 

 الدكتوراة

The Effectiveness of Mental Imagery in Developing Secondary 

Schoolgirls Skills of Literary Texts Reading Comprehension and 

Creative Thinking. 

 مناهج وطرائق تدريس لغة انجليزية التخصص الدقيق

مجاالت االهتمام 

 العلمية

االهتمام بمجال التدريس ، وبناء املناهج وتطويرها، وتصميم التدريس وطرقه 

واستراتيجياته، الجودة في التعليم، التربية العملية، دمج التقنية في التعليم، 

 التخطيط االستراتيجي.

 املؤهالت العلمية
 

 الخبرات العملية
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدرج الوظيفي

 استاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس -محاضرة / بقسم اللغة االنجليزية,-معيدة

 الطالبات ألقساممنسقة مكتب التربية العملية بكلية التربية 

 اإلدارية بالجامعةاللجان واألعمال 

  حاليا"-ه1439 لجنة االستراتيجية بوكالة الجامعة ألقسام الطالباتالعضو 

 ه1438-1437رئيسة لجنة االختبارات النهائية بكلية التربية اقسام الطالبات 

  ه1438-1436  الطالبات.ألقسام منسقة مكتب التربية العملية بكلية التربية    

  ه1437- ه1436    التدريس بلجنة الجودة.ممثلة قسم املناهج وطرق 

 .هـ1439-هـ1419 لجان االختبارات و الكونترول  

 .ه1434-1433  رئيسة لجنة االرشاد االكاديمي بكلية التربية 

 ه1434-1433 . بالجامعة عضو اللجنة التنفيذية للجودة  

 

 

  خبرات العمل خارج الجامعة

 ه1418-1417االهلية معلمة لغة انجليزية بمدارس دار العلوم

 ه.1426-1421معيدة بقسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب سابقا  بالدمام 



 

 

 

 الدورات التدريبيةاملؤتمرات وامللتقيات و 
 



داخلية /  جهة التدريب تاريخها اسم الدورة التدريبية

 خارجية

 امللتقيات واملؤتمرات

 نوع املشاركة الجهة املنظمة تاريخه اسم املؤتمر

امللتقى العلمي الثالث للمركز الوطني ألبحاث 

 املوهبة واالبداع .

 ه28-29/6/1437

 
املركز الوطني ألبحاث 

املوهبة واالبداع 

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

 حضور 

 23/5/1437-21 التكامل بين التعليم العام والعالي مؤتمر

 

الجمعية السعودية 

للعلوم التربوية 

 والنفسية )جستن(

 الرياض

 حضور 

 بجامعة كلية التربية ه19/8/1437 امللتقى االكاديمي االول)الواقع والتمكين(

 امللك فيصل

 

 داخلية

 حضور 

 ملتقى الطفل االول 

 " تشخيص الواقع واستشراف املستقبل"

 ه20/3/1438

 م19/11/2016

جمعية البر باملنطقة 

 الشرقية بالتعاون مع

 جامعة امللك فيصل

 داخلية

 حضور 

امللتقى العلمي الثالث للمركز الوطني ألبحاث 

 .املوهبة واالبداع

 ه25-26/3/1439

 م13-14/12/2017

املركز الوطني ألبحاث 

املوهبة واالبداع 

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

 حضور 

 ه5/3/1439-3 مؤتمر التعليم املدمج

21-23/11/2017 

الجامعة السعودية 

 لكترونيةاال

 الرياض

 حضور 

املؤتمر الدولي الخامس للتعليم املدعوم 

 .(CSEDU 2013بالحاسب اآللي بدولة أملانيا )

 هـ 26-28/6/1434

 م.6-8/5/2013

 املانيا مدينة اشن باملانيا

 مشاركة

The IAFOR International Conference on 

Education-Hawaii(IICEHawaii2019) 

 The international 2019يناير  3-5

Academic Forum 

(IAFOR) 

امريكا 

 خارجية

 الجودة في التعليمالورش والدورات التدريبية في 

املخرجات التعليمية القياس ومنهجية 

 التنفيذ

 ه27/12/1433

12/11/2012 

عمادة ضمان الجودة 

واالعتماد االكاديمي 

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

 ه20/1/1434 املرجعيةمؤشرات االداء واملقارنة 

4/12/2012 

عمادة ضمان الجودة 

واالعتماد االكاديمي 

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية



 ه29/12/1433 جودة تقييم الطالب

 م14/11/2012

الهيئة الوطنية 

للتقويم واالعتماد 

االكاديمي/املجلس 

البريطاني/جامعة 

 امللك فيصل

 داخلية

Program Learning     Outcomes 10-11/6/1434 

20-21/4/2013 
الهيئة الوطنية 

للتقويم واالعتماد 

 . االكاديمي

 الرياض

توصيف البرامج واملقررات والخبرة امليدانية 

 وتقاريرها.

 ه26-28/7/1437

3-5/5/2016 

عمادة التطوير 

 وضمان الجودة 

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

ورشة العمل املوسعة ملناقشة االطار الوطني 

املرجعي العام ملعايير مناهج التعليم ضمن 

 املعايير الوطنية ملناهج التعليم.برنامج 

Learning outcomes, teaching strategies 

and outcomes Assessment according to 

NCAAA Standards. 

 ه9/1/1437

 م22/10/2015

هيئة تقويم التعليم 

 لعاما

 الدمام

Securing community engagement: 

more than just academic wallpaper 

عمادة التطوير  

وضمان الجودة  

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

Quality of student assessment 29/12/1433ه 

 م14/11/2012

عمادة التطوير 

وضمان الجودة  

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

The Quality of Administration planning 

& management 

 ه4/2/1434

 م17/12/2012

عمادة التطوير 

وضمان الجودة  

بجامعة امللك 

/املجلس فيصل

 البريطاني

 داخلية

KFU Quality Management System 

based on NCAAA 

19/5/1436 

 2015مارس 10

عمادة التطوير 

وضمان الجودة  

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

Course Report based on NCAAA 12/5/1436 

 2015مارس 3

عمادة التطوير 

وضمان الجودة  

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية



Applying Transformational Outcome-

Based Education. 

عمادة التطوير  2016فبراير 16-18

وضمان الجودة  

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

Student Advising and Integrating Soft 

Skills in Teaching and Learning 

-ابريل 14--13

2016 

عمادة التطوير 

وضمان الجودة  

 بجامعة امللك فيصل

 داخلية

 التعليم والتدريس

Student-centered Instruction: Active 

Learning in the Classroom 

عمادة تطوير التعليم  2-3/12/2012

 الجامعي

 داخلية

Applying Transformational Outcome-

Based Education 

عمادة تطوير التعليم  16-18/2/2016

 الجامعي

 داخلية

Student Advising and Integrating Soft 

Skills in Teaching and Learning 

عمادة تطوير التعليم  13-14/4/2016

 الجامعي

 داخلية

جامعة امللك فهد  هTBL 2-6/2/1430دمج مهارات التفكير باملنهاج الدراس ي 

للبترول واملعادن 

ومركز سلطان بن 

عبدالعزيز للعلوم 

 والتقنية

 الخبر

تنمية مهارة صياغة اسئلة االختيار من 

 متعدد

مكتب التخطيط  ه7/8/1426

والتطوير بكلية 

 اآلداب للبنات بالدمام

 الدمام

Designing Courses that motivated and 

engage students for deep     learning 

عمادة تطوير التعليم  م8-9/4/2014

 الجامعي

 داخلية

Student-Centered Learning and 

Teaching: Concept, Theory and 

Application . 

عمادة تطوير التعليم  18-19/11/2015

 الجامعي

 داخلية

"التقويم البديل" توجه حديث في تحسين 

 اداء الطالب

 ه26-27/5/1437

6-7/3/2016 

عمادة تطوير التعليم 

 الجامعي

 داخلية

Course Design 30 وضمان  عمادة تطوير  2018جوالي

 الجودة

 داخلية

Faculty Member as Leader-Manager 

Essential Leadership and Managements 

skills 

تطوير العمادة  م2018جوالي 31

 وضمان الجودة

 داخلية



Teaching Methods Based on Modern 

Educational Technologies 

 تطويرالعمادة  م2018اغسطس  1

   وضمان الجودة

 داخلية

Developing the Enterpreneurial  

Mindest of Students 

 تطويرالعمادة  م2018اغسطس  6

   وضمان الجودة

 داخلية

وكالة التدريب وخدمة  ه1/8/1439 الخيارات الذكية إلثارة الدافعية

 املجتمع

 داخلية

 تقنيات تعليم

 ه24/3/1434-23 االوثروير إلنتاج برامج الوسائط املتعددة

4-5/2/2013 

عمادة تطوير التعليم 

 الجامعي

 داخلية

IT Essentials: PC Hardware and 

Software 

13/1/2013 Cisco: Networking 

Academy          /

العاملية  –الخليج 

 للتعليم والتدريب

 داخلية

 ه20/6/1437-19 تطبيقات قوقل في التعليم والعمل.

28-29/3/2016 

عمادة تطوير التعليم 

 الجامعي

 داخلية

تصميم درس تفاعلي باستخدام برنامج 

Storyline Articulate 

 ه3-5/3/1439

21-23/2017 

الجامعة السعودية 

 االلكترونية

 الرياض

 5/3/1439-3 التعلم الجوال/ املتنقل.

21-23/2017 

الجامعة السعودية 

 االلكترونية

 الرياض

 البرامج الخارجية

Aiming High: Exploring Teaching, 

Learning and Research in The Rocky 

Mountains. 

3/7/2012 Colorado State 

University 

 امريكا

Research Excellence in International 

Higher Education Program for King 

Faisal  University ,Saudi Arabia 

 The University of م23-28/3/2015

Sydney 

 استراليا

 مهارات واساليب البحث

Developing Research Abilities: Idea 

Formulation and Research 

Management 

مدينة امللك  5/12/2012

عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية االدارة 

 العامة ملنح البحوث

 داخلية



EduSearch, 

EcoLink, 

IslamicInfo, AraBase 

 قواعد معلومات دار املنظومة.

شركة دار املنظومة  ه22/4/1434

لخدمات املعلومات 

 وتقنياتها.

 داخلية

 ه18-19/11/1434 (SPSSاحصاء متقدم باستخدام نظام )

 م23-24/9/2013

عمادة تطوير التعليم 

 الجامعي

 داخلية

Research Excellence in International 

Higher Education Program 

عمادة تطوير التعليم  

 الجامعي

 داخلية

مقاييس تقييم املجالت العلمية وإسهام 

 املؤلفين.

 ه21-22/1/1437

 م3-4/11/2015

عمادة تطوير التعليم 

 الجامعي

 داخلية

كيفية التقديم ملشروع بحثي مشترك في اطار 

 التعاون الدولي.

 ه29/1/1439

 م19/10/2017

وكالة الجامعة 

للدراسات العليا 

ادرة -والبحث العلمي

التعاون الدولي 

 والتبادل املعرفي.

 داخلية

املكتبة الرقمية  م5/11/2018 االخطاء الشائعة في البحوث التربوية

 السعودية

 خارجية

Publishing in High Impact International 

Journal 

عمادة التطوير  28-30/1/2019

 وضمان الجودة

 داخلية

 وتفكير مهارات شخصية

 الدمام كلية اآلداب للبنات ه1426/ 3/ 18-17 مهارات االتصال وفن التحدث مع االخرين

 

 TOTاعداد املدربين

29/4/1437 

 ه1/5/1437

 م8-10/2/2016

وكالة كلية التربية 

للتدريب وخدمة 

املجتمع  بجامعة 

 امللك فيصل.

 داخلية

 

 دور القائد في خلق بيئة عمل محفزة.

وكالة كلية التربية  ه24/7/1439

للتدريب وخدمة 

املجتمع  بجامعة 

 امللك فيصل.

 داخلية

Infusing instruction in thinking skills 

into content instruction 

 The National م28/2/2009

Center for 

Teaching Thinking 

Newton Center, 

MA, USA. 

 الظهران



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االرشاد االكاديمي

 التوجيه واالرشاد الطالبي.

 

كلية اآلداب للبنات  ه3-5/1/1426

 بالدمام

 الدمام

متطلبات االرشاد االكاديمي وكيفية تفعيله في 

 االقسام.

كلية اآلداب للبنات  ه26/7/1426

 بالدمام

 الدمام

 اوهايو لتدريب اعضاء هيئة التدريس بالجامعة جامعة برامج

 داخلية جامعة امللك فيصل  2018 برنامج اوهايو لتدريب اعضاء هيئة التدريس

Developing Desired College and 

Program Learning Outcomes. 

May 2014 داخلية كلية التربية 

Developing Desired Course Restructure 

with College and Program Core 

Competencies. 

May 2014  داخلية التربيةكلية 

Final Course Alignment with College 

and Program Core Competencies. 

May 2014 داخلية كلية التربية 

Assessment. May 2014 داخلية كلية التربية 

CAEP  Introduction. May 2014 داخلية كلية التربية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة اإلنجليزية العربيةاللغة  -

ا
ً
 تحدث

 ممتاز جيد جًدا جيد ضعيف ممتاز جيد جًدا جيد ضعيف

   *   *  

 
ً
 كتابة

 ممتاز جيد جًدا جيد ضعيف ممتاز جيد جًدا جيد ضعيف

   *    * 

فردية /  هدفها اسم املبادرة

 مشتركة

 حالة التنفيذ

مبادرة التعاون مع قسم 

 التربية الفنية بإدارة التعليم

التعريف بقسم -1

التربية الفنية بكلية 

 التربية ومقرراته.

استقطاب طالبات -2

التعليم العام 

لالنضمام الى هذا 

 التخصص الجديد.

راء الخبرات اث-3

 .والتعاون بين الجهتين

 تمت فردية

التربية الفنية معرض 

 باملتوسطة الخامسة عشر

تفعيل الشراكة 

املجتمعية بين 

الجامعة وادارة 

رئاسة بالتعليم 

 تمت مشتركة

 املهارات اللغوية
 

 خدمة املجتمع
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتمثيل وفد الجامعة 

 باملعرض

 برنامج يشرف فملشاركة كما

للمدارس  تربية العمليةال

 الحكومية واالهلية والدولية

 سالبكالوريو  ملتدربات

 والدبلوم التربوي.

االشراف وتوجيه 

الطالبات اثناء التربية 

 العملية.

 تمت          مشتركة     

استضافة نماذج متميزة من 

 التعليم العام

 منتقديم نماذج متميزة 

ودروس التعليم العام 

تفاعلية إلثراء طالبات 

يل , وتفعالتربية العملية

الشراكة املجتمعية 

 مع ادارة التعليم.

 تمت           فردية      

تفعيل الشراكة  قصة نجاحي

املجتمعية مع ادارة 

التعليم وتقديم بعض 

املمارسات الناجحة في 

 التعليم العام.

 مشتركة      

عضو اللجنة ) 

 (التنظيمية

 تمت          

عرض ملفات االنجاز  معرض ملف االنجاز املتميز

ة املتميزة في مقرر التربي

العملية لالستفادة 

ومحاكاتها منها 

 وتقييمها.

         

 رديةف         

 

 تمت         

برامج اثرائية لطالبات التربية 

 العملية  قسم رياض  اطفال.

تنسيق املشاركة 

والحضور للبرامج 

اإلثرائية التي تقدمها 

بعض الروضات 

 الخاصة.

 تمت          فردية        

 تاريخ العضوية مكان الهيئة / الجمعية / الجمعية اسم الهيئة

الجمعية السعودية للعلوم 

 التربوية والنفسية جستن

 ه حتى االن1437 الرياض

 العضويات في الهيئات والجمعيات العلمية املهنية
 



 

 

 

 البحوث املنشورة
 

 Tweeters on Campus: Twitter a Learning Tool in Classroom? 

Amandeep Dhir, Khalid Buragga, Abeer A Boreqqah 

Journal of Universal Computer Science 19 (5), (2013) 672-691 

 Designing Educational Interfaces for Saudi Students 

Abeer A Boreqqah, Amandeep Dhir, K Buragga 
HCI International 2013-Posters’ Extended Abstracts,  
Communications in Computer and Information Science, Vol. 374, 2013, pp 13-17 

 Facebook an Open Education Platform: Exploring Its Educational Uses 

K Buragga, Amandeep Dhir, Abeer A Boreqqah 
HCI International 2013-Posters’ Extended Abstracts,  
Communications in Computer and Information Science, Vol. 374, 2013, pp 18-22 

 iPad 2013: A Leaning Tool for Students with Special Needs 

K Buragga, Amandeep Dhir, Abeer A Boreqqah 
HCI International 2013-Posters’ Extended Abstracts,  
Communications in Computer and Information Science, Vol. 373, 2013, pp 211-215 

 

 

 االهتمامات املهارات
 االتجاهات الحديثة في التدريس مهارات البحث

 املناهج وادواتهتقويم  مهارات التفكير االبتكاري 

مهارات التعامل مع االخرين من رؤساء 

 ومرؤوسين

 بناء املناهج وتطويرها

 تدريس اللغة االنجليزية مهارات االرشاد االكاديمي واملنهي

 الورش التي تم تقديمها

 تاريخها الجهة املنظمة لها عنوان الورشة

 ه1437 مكتب التربية العملية بكلية التربية العمليةماهية التربية 

 ه 1438 مكتب التربية العملية بكلية التربية التربية العملية طموح وانجاز

 ه1438 مكتب التربية العملية بكلية التربية تقييم ملف االنجاز

-اعداد معايير تقويم الطالب املعلم

واقع التربية العملية بجامعة امللك 

 فيصل(

 ه 14/7/1438 كلية التربية

 ه1440 مكتب التربية العملية بكلية التربية التقويم البديل استراتيجيات وادوات

 شهادات الشكر والتقدير

 املهارات واالهتمامات الخاصة
 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=0MODEjEAAAAJ&citation_for_view=0MODEjEAAAAJ:ufrVoPGSRksC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=0MODEjEAAAAJ&citation_for_view=0MODEjEAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=0MODEjEAAAAJ&citation_for_view=0MODEjEAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=0MODEjEAAAAJ&citation_for_view=0MODEjEAAAAJ:roLk4NBRz8UC


 

االطار الوطني املرجعي العام ملعايير 

مناهج التعليم ضمن برنامج املعايير 

 الوطنية ملناهج التعليم

 ه1437 هيئة تقويم التعليم العام

 

 ه1439 قسم املناهج وطرق التدريس حيملتقى قصة نجا في تنظيم  املشاركة

لجنة ضمان الجودة واالعتماد بكلية  املشاركة في معرض الجودة

 التربية

 ه 4/7/1439

 ه1438 كلية التربية رئاسة لجنة االختبارات النهائية


