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بيانات االتصال
 1333شارع الممك فيصل ,حي البمدية ,حفر الباطن

العنوان كامالً
ىاتف العمل

Norahal-afasy@outlook.com

البريد اإللكتروني

اليوجد

الموقع الشخصي

ىاتف المنزل

9609670050

رابط صفحتك عبر الشبكة االجتماعية

جوال

9609650970

فاكس

صندوق بريد

31991

الرمز البريدي

المؤىالت العلمية (البكالوريوس ،الماجستير ،الدكتوراه)
#
1
2
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الخبرات الوظيفية
الوظيفة
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مكان العمل

من
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وزارة التعليم

المركز الصيفي لعام  0311ه

0311-7-01ىـ
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في حفر الباطن ـ
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معيد عالم المفردات
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حفر الباطن

-01-62

-11-13
1441ه

-8-31
1441ىـ

تدريس المغة اإلنجميزية
في جميع المهارات:
القراءة ,التحدث,

االستماع ,و الكتابة

سنتين
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المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
#

مكان االنعقاد

عنوان المؤتمر أو الندوة

السنة

الدور
مشارك

حضور

1
2

االىتمامات العلمية
#

االىتمامات العلمية

1

تطوير طرق تدريس المغة اإلنجميزية لغير المتحدثين بها

2

كيفية تحفيز الدافعية الداخمية لطالب لجامعي الكتساب المعمومات و المهارات خالل دراسته الجامعية

اإلشراف على الرسائل الجامعية
#
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1
2

عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة
#

اللجنة أو الجمعية

المكان

الفترة الزمنية

1

The Honor Society of Phi Kappa Phi

2116-4-17م

الواليات المتحدة األمريكية

2

Honor Society org

2116-5-7م

الواليات المتحدة األمريكية

الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل

المهارات
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#

عنوان الدورة  /ورشة العمل

1

دورة تدريب المدربين

2

دورة ملف إنجاز اإللكتروني

التعميم

3

دورة االختبارات اإللكترونية

التعميم

عن بعد

4

افضل التجارب في تعلم و تعليم اللغة اإلنجليزية

التعميم -شركة التعميم النوعي

عن بعد

مكان االنعقاد

السنة

التخصص

التدريب

عن بعد

1441هـ

عن بعد

1441هـ
1441هـ
2121-8-18م
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مهارات متخصصة

تدريس اللغة اإلنجليزية في كافة المهارات
ايصال المعلومة بيسر و سهولو لطالب
كتابة االبحاث العلمية

مهارات متقدمة

استخدام تقنيات التعليم
مهارات حاسب اآللي المكتبية

المساىمات المجتمعية والثقافية والتطوعية في مجال التخصص
#
1

المساىمة  /النشاط

مشاركة في اعمال المركز الصيفي لعام 1433ىــ1432/ىـ

طبيعة النشاط

معممة لغة انجميزيو

الفترة الزمنية

1433-7-19ىـ الى -28
1433-8ىـ

2

الجوائز التقديرية
#
1

المناصب اإلدارية
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مسمى الجائزة

الدولة والجهة المانحة

التخصص

الفترة الزمنية
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#

الجهة

المنصب اإلدارى

الفترة الزمنية

الدولة

1
2

اللغات
تحدث

كتابة

قراءة

اللغة التى تجيدىا
العربية

نعم

نعم

نعم

االنجليزية

نعم

نعم

نعم

معلومات اخرى:
0
#
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المعلومات

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرىا
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اإلنتاج العلمي:
#
0

عنوان البحث  /الكتاب

Universal Language

مكان النشر
الواليات المتحدة

جامعة كارولينا الشرقية

2112

المكتبة السعودية الرقمية

2112

األمريكية
المممكة العربية السعودية
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الناشر

سنة النشر

(رقم االيداع )22111

