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السيرة الذاتية
بياانت شخصية
االسـ ـ ـ ــم
األوسط

األول
عارفة

زاهد

First
Arifa
التخصص العام

Middle
Zahid

التخصص الدقيق

اجلنسية
األخري

شيخ

العائلة /اللقب

مكان امليالد
يوم

هندية

شيخ
Last

Shaik
اللغة اإلنجليزية

اتريخ امليالد
7

شهر
8

1970

أدب اللغة اإلنجليزية
مقره ـ ــا

محاضر

الوظيفة احلالية ومقره ــا
أستاذ

أ .مشارك

جامعة الحدود الشمالية :عرعر
أ .مساعد

أعلى درجة علمية واترخيها

املاجستري 2009

اجله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الدرسات المساندة
عمادة السنة التحضيرية و ا
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سنة

أنثى

Family
Shaik

الوظيفة
اللقب العلمى

اجلنس

حماضر
القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

أخرى حدد:
اللغة اإلنجليزية

محاضر

احلالة
متزوجة
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بياانت االتصال
العنوان كامالا

 133بالقرب من كلية التربية  ،المحمدية

الربيد اإللكرتون

هاتف العمل

________________

املوقع الشخصى

هاتف املنزل

________________

رابط صفحتك عرب الشبكة االجتماعية

جوال

0556545114

فاكس

صندوق بريد

3048

الرمز الربيدي

arifazahid72@gmail.com
________________
 WhatsAppواتس آب
________________
73315

املؤهالت العلمية (البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراه)
#

املؤهل

1

بكالوريوس

2

ماجستير

اآلداب
اآلداب
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اترخيه

التقدير

اجلامعة  /املعهد

1991

جيد

جلباركا

1998

جيد

كارناتاكا

الكلية

القسم العلمى

SSRG
college

-----

جامعة

كارناتاكا

-----

التخصص
عام

دقيق

---

---

أدب اللغة اإلنجليزية

أدب اللغة اإلنجليزية
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3

ماجستير

4

MPhil

اآلداب

2008

امتياز

مانيو

2009

جيد

VMU

جامعة

-----

مانيو

أدب اللغة اإلنجليزية

أدب اللغة اإلنجليزية

VMU

اخلربات الوظيفية
الوظيفة

مسمى الوظيفة

محاضر

الدرجة اجلامعية

ماجستير

أكادميية

مكان العمل
جامعة
IAU

كلية

كلية

اآلداب

الفرتة الزمنية
قسم
اللغة

مــن
2011

طبيعة العمل

إىل

منسق التعلم

2020

اإللكتروني ،

اإلنجليزية

سنوات اخلربة
 9سنوات

والتدريس

والسنة

التحضيرية
أخرى
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محاضر ومرشد أكاديمي

املؤسسة/الشركة

مكان العمل

AME’s college

Karnataka, Raichur

من

إىل

2011 2003

تدريس طالب
الجامعة ،عضو
لجنة األنشطة

تقريبا 9
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المصاحبة
للمنهج

املشاركة ف املؤمترات والندوات العلمية
#

عنوان املؤمتر أو الندوة

مكان االنعقاد

السنة

Al-Rakkah

Dec 2013
Dec 2014

1

التدريس االستراتيجي لمعلم القرن الواحد والعشرين.

2

صناعة طالب عالميين في فصول اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.

الخبر-المملكة العربية
السعودية

3

مستجدات اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في السياق السعودي.

الخبر-المملكة العربية
السعودية

May
2015

4

إثارة دافعية الطالب لتحسين المهارات المختلفة في اللغة اإلنجليزية.

الدمام -المملكة العربية
السعودية

Oct 2015

5

إثارة التعلم.

الدمام -المملكة العربية
السعودية

Dec 2015

6

العودة للمستقبل:تدريس اللغة اإلنجليزية في القرن الواحد والعشرين

الخبر-المملكة العربية
السعودية

May
2016
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الدور
مشارك

حضور
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عقد من التميزواالبتكار.

7

نقل اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية لألمام نحو رؤية  2030السعودية.

الخبر-المملكة العربية
السعودية

May
2017

ظهران -المملكة العربية
السعودية

January
27th
2018

االهتمامات العلمية
#

االهتمامات العلمية

1

اإلرشاد الطالبي  ،اإلرشاد المهني

2

النقد االدبي المعاصر

اإلشراف على الرسائل اجلامعية
#
1
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عنوان الرسالة

-------------

الدرجة العلمية
ماجستري

دكتوراه

----

اجلامعــة

----

السن ــة

----

الكلية

القسم

----

----
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عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة
#
1

اللجنة أو اجلمعية
لجنة األنشطة الطالبية المصاحبة للمنهج.

املكان

الفرتة الزمنية

AME’s College, Raichur, Karnataka, India

2005-2007

2

الدورات التدريبية املتخصصة وورش العمل
#
1
2

عنوان الدورة  /ورشة العمل
أساسيات البالكبورد
استكشاف استخدامات تدريس الشعر اإلنجليزي على تنمية مهارات القراءة والكتابة في

مكان االنعقاد

السنة

التخصص
---

كلية اآلداب IAU

2012

General Meeting

Al _Mana
College od
Medical
Sciences, AlKhobar, KSA
Al _Mana
College od
Medical
Sciences, AlKhobar, KSA
Al _Mana
College od

Nov 2013

اللغة اإلنجليزية .
3

التنمية المهنية
دينامية الفصول الدراسية.

4
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أساسيات تدريس القراءة

التنمية المهنية

Feb 2014

March 2014
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5

التنمية المهنية
تحديات مهارات القرن الواحد والعشرون.

6

التنمية المهنية
تدريس الصوتيات

7

اللغويات،علم اإلمالء( التهجي) ،ازدواجية اللسان ،واالستمرارية الشفهية /محو األمية.

التنمية المهنية

8

احترافية تدريسك للغة اإلنجليزية والتخطيط االستراتيجي الشخصي والمهني لمعلمي

التنمية المهنية

اللغة اإلنجليزية .

9

إدارة الفصل الدراسي.

10

اللغة اإلنجليزية في
الجوجل.
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التنمية المهنية
المملكة العربية السعودية :االتجاهات واآلمال الحديثة في عصر

التنمية المهنية

Medical
Sciences, AlKhobar, KSA
Al _Mana
College od
Medical
Sciences, AlKhobar, KSA
رواد الخليج-
,المدارس العالمية-
الدمامالمملكة العربية
السعودية
الدمام -المملكة العربية
السعودية
الدمام -المملكة العربية
السعودية
الدمام -المملكة العربية
السعودية
الدمام -المملكة العربية
السعودية

April 2014

Oct- 2014

March 2015
April 2015

Nov 2015
Feb 2016
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11

القراءة والكتابة في فصول المدرسة اإلبتدائية.

التنمية المهنية

القطيف -المملكة
العربية السعودية

March 2016

12

تمثيل صور النوع (الجنس) في النشر الشرق أوسطي.

التنمية المهنية

الدمام -المملكة العربية
السعودية

April 2016

13

البالكبورد

14

مركز مصادر التعلم المساند

LMS,

15

المقياس العالمي لإلنجليزية حل من النهاية للنهاية للتدريس  ،التعلم

Basics

وتقييم اللغة اإلنجليزية بالتشارك مع

عمادة السنة التحضيرية
والدراسات المساندة
عمادة السنة التحضيرية

2017

والدراسات المساندة

االكاديمية العالمية
للبنات  -الخبر

2018

.KSAALT TESOL

16

الفصل الرقمي للغة اإلنجليزية كلغة ثانية.

التنمية المهنية

االكاديمية العالمية
للبنات  -الخبر

Oct. 2017

17

استخداميات اللغة اإلنجليزية في السياق السعودي.

التنمية المهنية

االكاديمية العالمية
للبنات  -الخبر

Dec. 2017

18

هل أنت معلم نجم ؟

التنمية المهنية

االكاديمية العالمية
للبنات  -الخبر

April 2018

19

التدريس الحديث :وجهان لعملة واحدة

التنمية المهنية

االكاديمية العالمية
للبنات  -الخبر

Oct. 2018
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التنمية المهنية

عمادة السنة التحضيرية

Nov 2019

والدراسات المساندة

املهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة

سوفت وير ،حل املشكالت ،التفكري الناقد ،ادراة الوقت،التفتح الذهين،التكيف ،االبتكارية ،النقد البناء
املهارات الشخصية  ،اإلرادة للتعلم،االتصال اللفظي والغري لفظي ،االتصال الكتاب

املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية ف جمال التخصص
#

املسامهة  /النشاط

1

------------

طبيعة النشاط

الفرتة الزمنية

اجلوائز التقديرية
#

مسمى اجلائزة

الدولة واجلهة املاحنة

التخصص

1

جائزة التدريس وملف

Imam Abdul Rehman Bin
Faisal University, College of
Arts, Dammam

تدريس اللغة

االنجاز
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الفرتة الزمنية
2014-2015
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جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ،
كلية اآلداب  ،الدمام -المملكة العربية
السعودية

املناصب اإلدارية
#

املنصب اإلدارى

1

-----

2

----

اجلهة

الفرتة الزمنية

الدولة

اللغات
اللغة الىت جتيدها
العربية
االجنليزية

حتدث

المستوى

االساسي

√

كتابة

قراءة

√

√

√

√

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها
Urdu, Hindi, Telugu, Kannada

معلومات أخرى
#

املعلومات
-على وشك االنتهاء من " االيلتس" و ال" سيلتا" بعد فترة قصيرة.
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KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الممـلـكـــة العـربـيــــة السـعـوديــــة

MINISTRY OF EDUCATION

وزارة الـتـعــلــيـــــــــــــــــــــــم
جـامـعـــة الـحــــدود الشمـاليـــــــة

NORTHERN BORDER UNIVERSITY

عـمـــادة السـنـــة التحضـيــريـــــة

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR

والـــدراســـــــات المــســــانــــــــدة

& SUPPORTIVE STUDIES

)(054

)(054
www.nbu.edu.sa

 -حاليا اجراء ورقة بحث بعنوان" عوامل ونواتج تعلم اإلرشاد الطالبي".

حاصلة على شهادة المستوى الخامس في " تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية" سبتمبر .2016 حاصلة على شهادة لتدريس االيلتس بتقدير جيد جدا () Band 7+قي ديسمبر .2016 -استكمال االيلتس في يونيو  ( 2011بدرجة . ) 6 Band

اإلنتاج العلمى:
#
1
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عنوان البحث  /الكتاب

انعكاسات فقدان هوية الذات والدافعية للحياة في امريكا ونتائج ذلك على الثقافة.

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

الهند  -دلهي
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