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بياانت االتصال
حي النصب ,أبها

العنوان كامالا
هاتف العمل

amalalziadi@gmail.com

الربيد اإللكرتون
املوقع الشخصى

+966549340243

رابط صفحتك عرب الشبكة االجتماعية

هاتف املنزل
جوال

فاكس

+966557796765

صندوق بريد

62521

الرمز الربيدي

املؤهالت العلمية (البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراه)
#

املؤهل

اترخيه

التقدير

اجلامعة  /املعهد

1

ماجستير

2018

8.7

جامعة مايسور

2
3
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بكالوريوس

2013

جامعة تعز

الكلية
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كلية

االدآب

آداب انجليزي
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اخلربات الوظيفية
الوظيفة

مسمى الوظيفة

الدرجة اجلامعية

مكان العمل
جامعة

كلية

الفرتة الزمنية
قسم

مــن

طبيعة العمل

سنوات اخلربة

إىل

أكادميية

أخرى

معلمة

املؤسسة/الشركة

مكان العمل

مدرسة الرواد

من

إىل

سنة واحده

2016 2015

املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية
#
1
2
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عنوان املؤمتر أو الندوة

مكان االنعقاد

السنة

الدور
مشارك

حضور
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االهتمامات العلمية
#

االهتمامات العلمية

1
2
اإلشراف على الرسائل اجلامعية
#

عنوان الرسالة

الدرجة العلمية
ماجستري

دكتوراه

اجلامعــة

الكلية

السن ــة

1
2

عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة
#
1
2
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اللجنة أو اجلمعية

الفرتة الزمنية

املكان

القسم
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الدورات التدريبية املتخصصة وورش العمل
#

عنوان الدورة  /ورشة العمل

1

National workshop on coarticulation

2
3
4
5
6

املهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة
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التخصص

لغويات

مكان االنعقاد

السنة

مايسور

2017
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املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية يف جمال التخصص
#

طبيعة النشاط

املسامهة  /النشاط

الفرتة الزمنية

1
2

اجلوائز التقديرية
#

مسمى اجلائزة

الدولة واجلهة املاحنة

التخصص

الفرتة الزمنية

1

املناصب اإلدارية
#
1
2
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املنصب اإلدارى

اجلهة

الدولة

الفرتة الزمنية
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اللغات
اللغة الىت جتيدها

كتابة

حتدث

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها

قراءة

العربية

✓

✓

✓

االجنليزية

✓

✓

✓

معلومات أخرى
املعلومات

#
1

اإلنتاج العلمى:
#
1
2
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عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

