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هـ ۱٤٤٤ السٍشج الزاذٍح  

C. V. 9109  
 

 0 الثٍاًاخ الطخصٍح
 

 ساًٍا تٌد عوش عثذهللا تي دهٍص
 

 اإلسن

 فً الفلسفحدكرىساج 

 

 الشذثح العلوٍح

 الوسوى الىظٍفً أسرار هساعذ

rbindahaish@kfu.edu.sa ًالثشٌذ الجاهع 

  

علوٍحالوؤهالخ ال  2 
 

 الراسٌخ الجهح الواًحح لها الرخصص العام الذسجح العلوٍح

 هـ 8341 جامعة الملك سعود اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها جدكرىسا

 هـ 8341 جامعة الملك سعود اللغة اإلنجلٌزٌة وآدابها هاجسرٍش

 تكالىسٌىط

هشذثح هع  هوراص

 الطشف األولى

 هـ 8381 كلٌات التربٌة للبنات باألحساء اإلنجلٌزٌة وآدابهااللغة 

 

عنوان رسالة 

 الدكتوراة
 

Arabo-Islamic Cultural Manifestation in the Works of Leila 
Aboulela, An Arab Writer in English 

 اإلنجلٌزٌةإسالمٌة فً أعمال لٌلى أبو العال، كاتبة عربٌة باللغة -تجلٌات ثقافٌة عربٌة

التخصص 

 الدقيق
English Literature – Narrative Prose (Novel, Short Story, Memoir) 

 السٌرة الذاتٌة(، القصة القصٌرة ، )الرواٌة  النثري السرد –أدب اللغة اإلنجلٌزٌة 

مجاالت 

الاهتمام 

 العلمية
  )عشتً/إًجلٍضي( القصح القصٍشج، السٍشج الزاذٍح، األدب الوقاسى،  اٌحوالش
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 ٌرثع

 3 الوهاساخ اللغىٌح
 

 ثٌائٍح اللغح هٌز الطفىلح  هوراص    )ذحذثا، قشاءج، كراتح(           اللغح العشتٍح

Bilingual since childhood راص وه )ذحذثا، قشاءج، كراتح(       اللغح اإلًجلٍضٌح 
 

اإلداسٌحٌاصة الو  4 
 

 الراسٌخ جهح العول الوٌصة

 هـ 8341 هـ 8341 كلٌة التربٌة للبنات باألحساء رئٌسة قسم اللغة اإلنجلٌزٌة

 

الرذسٌسٍح خثشجال  5 

 

 تجاهعح الولك فٍصل

فوا دوى( 9107)دفعح  خطح القسن القذٌوح  
322 English Thought and Culture 

الفكش والثقافح اإلًجلٍضٌح ٢٣٣  

381 17
th

 Century English Literature 

م ۱١أدب إًجلٍضي فً القشى  ٢٨٣  

382 Rise of the Novel 

ظهىس الشواٌح ٢٨٣  

383 Modern Novel 

الشواٌح الحذٌثح ٢٨٢  

384 English Poetry from the Romantics to 

the Moderns 

الطعش اإلًجلٍضي هي العصش الشوهٌسً الى  ٢٨٣

 الحذٌث

485 Literary Criticism 

الٌقذ األدتً ٣٨٤  

488 Short Story 

القصح القصٍشج ٣٨٨  

فوا فىق( 9108)دفعح   خطح القسن الجذٌذج  
251 Introduction to English Literature 

هقذهح فً  األدب اإلًجلٍضي٣٤٣  

 

 ٌرثع
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 6 الذوساخ الرذسٌثٍح ووسش العول

 

 

 دوساخ ووسش عول عمبدة التطوير وضمبن الجودة تجاهعح الولك فٍصل
 

 

  اسن وسضح العول اللغح الراسٌخ

31/1/2018  

1/2/2018 

 Active & interactive learning اإلًجلٍضٌح
۱ 

 ٢ Course specification & report اإلًجلٍضٌح 3/11/2018

 ٣ Preparation of community service initiatives اإلًجلٍضٌح 10/11/2018

 ٤ Incorporating concept maps into teaching strategies اإلًجلٍضٌح 17/11/2018
 

 

"البرنبمج اإلثرائي ألعضبء هيئت التدريسوسش عول "  

9109 - 9108لعاهً  الوٌظن هي قثل عوادج الرطىٌش وضواى الجىدج تجاهعح الولك فٍصل  
 

 

  اسن وسضح العول اللغح الراسٌخ

 Teaching methods based on modern educational اإلًجلٍضٌح 30/7/2018

technologies 
۱ 

 Faculty member as leader-manager: essential اإلًجلٍضٌح 31/7/2018

leadership and management skills 
٢ 

 ٣ Course design اإلًجلٍضٌح 1/8/2018

 ٤ Infusing skills in academic courses اإلًجلٍضٌح 2/8/2018

 ٥ Project-based learning اإلًجلٍضٌح 5/8/2018

 ٦ Flipped learning اإلًجلٍضٌح 6/8/2018

 Flipping the classroom: maximizing in-class practice اإلًجلٍضٌح 20/08/2019

and opportunities for collaborative learning 
١ 

 ٨ Enhancing student learning through interteaching اإلًجلٍضٌح 25/08/2019

 ٩ Teaching and learning in the modern era اإلًجلٍضٌح 26/08/2019

 


