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 ماجستير

اللغويات 

التطبيقية: تدريس 

اللغة االنجليزيه 

 كلغة اجنبيه

 2007 امللك فيصلجامعة 

 2014 جامعة امللك فيصل اإلنجليزيةاللغة  بكالوريوس

عنوان رسالة 

 الدكتوراة
- 

 Applied linguistics التخصص الدقيق

 العلميةالخبرات 
 معلمة + منسقة البرنامج الدولي في مدارس االنجال االهليه  -2007

 معيد في قسم اللغة االنحليزيه في جامعة امللك فيصل – 2007-2014

  فيصل امللك جامعة في االنحليزيه اللغة قسم في  محاضر – االن حتى  2014

 التدرج الوظيفي

 محاضر –معيد 

 اللجان واألعمال اإلدارية بالجامعة

 

 1429/ 1428 الجامعي للعام التربية بكلية العامة العالقات لجنة .1

 1429تنظيم االختبارات النصفية لقسم الدراسات االسالمية في الفصل الصيفي  .2

 1429لجنة تنظيم االختبارات النهائية بكلية التربية في الفصل الصيفي  .3

 1429/ 1428لجنة المعيدات بكلية التربية للعام الجامعي  .4

 13/5/1429يوم األحد الموافق لجنة حفل التخرج التاسع والعشرون الذي اقيم  .5

 لجنة تنظيم سير العمل اتناء تقديم المحاضرات للزائرة اليناجرا جينكو. .6

 1429/ 1428لجنة تنظيم االختبارات النهائية بكلية التربية للعام الجامعي  .7

 العلمية املؤهالت
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1429/ 1428لجنة العالقات العامة بكلية التربية للعام الجامعي  .8

 9/4/1430قيم يوم األحد الموافق لجنة حفل التخرج الثالثون الذي ا .9

  1433الى  1431تنسيق االختبارات النصفية لقسم اللغة االنجليزية لعامين متتالين في الفترة من   .10

 1436/1437تنظيم االختبارات النهائية بقسم اللغة االنحليزية للفصل األول للعام الجامعي لجنة    .11

 1436ربعون لتـأسيس الجامعة والمقام في رئيسة اللجنة الخاصة بكبار الشخصيات لحفل األ .12

 1436والمقام عام  89رئيسة لجنة االشراف على األركان في حفل اليوم الوطني السعودي ال  .13

 1436/1437لجنة حفل التخرج لكلية االداب للعام الجامعي  .14

 1437/1438تنظيم االختبارات النهائية بقسم اللغة االنحليزية للفصل الثاني للعام الجامعيلجنة     .15

 1438/1439تنظيم االختبارات النهائية بقسم اللغة االنحليزية للفصل االول للعام الجامعي لجنة     .16

لجنة الخريجات في قسم اللغة اإلنجليزية ابتداءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي   .17

1438/1439 

 1439/1440ام الجامعي لجنة التعليم االكتروني )البالك بورد( للفصل الدراسي األول للع .18
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  خبرات العمل خارج الجامعة

 2007معلمة + منسقة البرنامج الدولي في مدارس االنجال االهليه 

 

داخلية /  جهة التدريب تاريخها اسم الدورة التدريبية

 خارجية
يم معايير التقوالبرنامج التدريبي : 

ساعة(  12بواقع ) االدائي للطالبة

 تدريبية.

 خارجية مدارس االنجال االهلية 1428/  7/ 30بتاريخ 

 الالتواصل الفعالبرنامج التدريبي : 

 بواقع )ساعتان( تدريبية.

 خارجية االهليةمدارس االنجال  1428/  7/ 28بتاريخ 

نظريات البرنامج التدريبي : 

ساعات (  6بواقع )  التعزيز

 تدريبية .

 خارجية مدارس االنجال االهلية 1428/  7/ 29بتاريخ 

المشاريع البرنامج التدريبي : 

ساعات(  6بواقع ) المنهجية

 تدريبية 

 . 1428/  7/ 30بتاريخ 

 

 خارجية مدارس االنجال االهلية

مهارات البرنامج التدريبي : 

البحث عن مصادر المعلومات 

واجراء الدراسات المسحية عبر 

 االنترنت

/ 5/ 21 من الفترة يف

/ 5/ 25 الى 1430

1430 

عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

البحوث البرنامج التدريبي : 

  (spssالكمية وبرنامج )
/ 5/ 27-26في الفترة 

1432  
عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

كيف تعد البرنامج التدريبي : 

 صفحتك االلكترونية 
/ 12/ 26- 25في الفترة 

1432  
عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

البحوث البرنامج التدريبي : 

 ة الكمي
/ 4/ 18- 17في الفترة 

1433 
عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

 الدورات التدريبية
 



صناعة البرنامج التدريبي : 

  البحوث

في الفصل الثاني للعام 

 1433الدراسي 
عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

الجودة البرنامج التدريبي : 

      واالعتماد االكاديمي 

في الفصل الثاني للعام 

 1433الدراسي 
عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

 SPSS البرنامج التدريبي : 

 متقدم  
/ 3/ 24- 23في الفترة 

1434 
عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

Learning Outcomes by 

the Standards of 

NCAAA 

-16في الفتره

17/4/1436 

عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

Learning Outcomes, 

Teaching Strategies 

and Outcomes 

Assessment in NCAAA 

Standard 

عمادة التطوير  11/2014/ 11-12

 الجودة وضمان

 داخلية

مهارات  البرنامج التدريبي : 
 التواصل الفعال

-16في الفتره

17/2/1437 

عمادة التطوير 

 وضمان الجودة

 داخلية

Preparing Course 

Specifications for 

NCAAA 

11/1/1437H  عمادة التطوير

 وضمان الجودة

 داخلية

Preparing Course 

Reports for NCAAA 
25/1/1437H  التطوير عمادة

 وضمان الجودة

 داخلية

Motivating & Engaging 

Students 
عمادة التطوير  8-3-2018

 وضمان الجودة

 داخلية

Infusing Skills in 

Academic Courses 
عمادة التطوير  30-7-2018

 وضمان الجودة

 داخلية

Skills of Successful 

Assessment 

عمادة التطوير  31-7-2018

 وضمان الجودة

 داخلية

عمادة التطوير  01/08/2018 ةالنشط الدراسية الفصول إدارة

 وضمان الجودة

 داخلية

 لدى الريادية العقلية تطوير
 الطلب

عمادة التطوير  08/201802/

 وضمان الجودة

 داخلية

تحفيز الباحثين في كلية اآلداب 
 للنشر في المجالت المصنفة

 

عمادة التطوير  05/2019/02

 وضمان الجودة

 داخلية

الممارسات العالمية في تحكيم 
 البحوث العلمية

عمادة التطوير  08/2019/20

 وضمان الجودة

 داخلية

مليات التسجيل باإلطار ع
 السعودي للمؤهالت )سقف(

عمادة التطوير  08/2019/21

 وضمان الجودة

 داخلية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المهارات المستقبلية والتعليم 
 باستخدام الكفايات

التطوير عمادة  08/2019/22

 وضمان الجودة

 داخلية

 (Fun Theory) ظرية المتعة

 وتطبيقاتها في التعليم والتعلم
عمادة التطوير  08/2019/24

 وضمان الجودة

 داخلية

 االهتمامات املهارات
Windows & Office tools 

 استخدام الويندوز وبرامج االوفيس

 القراءة

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

 SPSSاستخدام برنامج التحليل االحصائي 

 

 اللغة اإلنجليزية اللغة العربية -

ا
ً
 تحدث

 ممتاز جيد جًدا جيد ضعيف ممتاز جيد جًدا جيد ضعيف

   *    * 

 
ً
 كتابة

 ممتاز جيد جًدا جيد ضعيف ممتاز جيد جًدا جيد ضعيف

   *    * 

 املهارات واالهتمامات الخاصة
 

 املهارات اللغوية
 


