
          سيرة ذاتيّة
            (خاص بأعضاء هيئة التدريس)

                

االسم 
"رباعي"

بشرى هادي سعود شيطه آل 
عباس

البريد 
الجامعي

                       
bsheetah@kfu.e

du.sa

املسمى 
الوظيفي

الرقم محاضر
الوظيفي

102346

رقم 
الهاتف 
"املنزل"

رقم الهاتف الجوال: 0550727372
الشبكي

التخصص الدرجة العلمية
العام

تاريخ املنحالجهة املانحة

دكتوراة

ماجستير
اللغويات 
التطبيقية 

2014جامعة امللك فيصل

بكالوريوس
اللغة 

االنجليزية
2007جامعة امللك فيصل

التخصص 
Language Testingالدقيق

البيانات الشخصية

املؤهالت 

mailto:bsheetah@kfu.edu.sa


الخبرات 

التدرج الوظيفي

معيد - محاضر 

اللجان واألعمال اإلدارية بالجامعة

لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي كممثلة لقسم اللغة االنجليزية لعامي ١٤٣٧و ١٤٣٨هـ 

لجنة كنترول اختبارات قسم اللغة االنجليزية في كلية اآلداب للفصل الدراسي االول  لعام ١٤٣٦ هـ

لجنة كنترول اختبارات قسم اللغة االنجليزية في كلية اآلداب للفصل الدراسي االول لعام ١٤٣٧ هـ 

لجنة كنترول اختبارات قسم اللغة االنجليزية في كلية اآلداب للفصل الدراسي االول  لعام ١٤٣٨ هـ

لجنة كنترول اختبارات قسم اللغة االنجليزية في كلية اآلداب للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٣٨ هـ 

لجنة االختبارات الفصلية للفصل الدراسي االول لعام ١٤٣٩ هـ

لجنة االختبارات الفصلية للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٣٩ هـ

خبرات العمل خارج الجامعة



الدورات 

تاريخهاسم الدورة التدريبية
ا

داخلية / جهة التدريب
خارجية

Learning Outcomes, Teaching 
Strategies and Outcomes 
Assessment According to 

NCAAA Standards.  

Dec 
2014

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

داخلية

 Decالبحث العلمي من الفكرة إلى النشر
2015

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

داخلية

 Marمهارات التواصل الفعال
2016

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

داخلية

Teaching to touch the heart and 
the mind. 

Aug 
2019

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

داخلية

Teaching and learning in the 
modern era.

Aug 
2019

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

داخلية

عمليات التسجيل باالطار السعودي 
(سقف)

Aug 
2019

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

داخلية

Mind mapping and concept 
mapping and their use for 

academic thinking and writing.

Aug 
2019

عمادة تطوير التعليم 
الجامعي

داخلية



اللغة اإلنجليزيةاللغة العربية-

تحدثًا
ضعي
ف

جيد
جيد 
جًدا

ممتاز
ضعي
ف

ممتازجيد جًداجيد

√√

كتابًة
ضعي
ف

جيد
جيد 
جًدا

ممتاز
ضعي
ف

ممتازجيد جًداجيد

√√

املهارات 

املبادرات املقدمة 

فردية / هدفهااسم املبادرة
مشتركة

حالة التنفيذ

 English“ حدث بعنوان
 Language

 Department (ELD)
 ”Talk Event

منح طالبات القسم 
منصة للتعبير عن  

نجاحاتهم وسبل 
الوصول إليها.

فردية -بمشاركة 
من طالبات 

مقرر مهارات 
التحدث

تم بمسرح الكلية 
الفصل الدراسي 
االول لعام ١٤٣٨ 

هـ

 English“ حدث بعنوان
 Language

 Department (ELD)
 ”2nd Talk Event

منح طالبات القسم 
منصة للتعبير عن 

نجاحات املرأة 
السعودية.

فردية -بمشاركة 
من طالبات 

مقرر مهارات 
التحدث

تم بمسرح الكلية 
الفصل الدراسي 

الثاني لعام ١٤٣٩ 
هـ


