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بياانت االتصال
عرعر -حي المحمديه – ش ماريا القبطيه

العنوان كامالا

Little_cattie@yahoo.com

الربيد اإللكرتون
املوقع الشخصى

هاتف العمل
هاتف املنزل

00966547965081
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جوال

00966546378622

فاكس

صندوق بريد

00911

الرمزالربيدي
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االنجليزية
ممتاز-
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دكتوراه

مرتبة

شرف
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اللغة

االداب

انجليزي

االنجليزية

لغويات

اولي

اخلربات الوظيفية
الوظيفة

مسمى الوظيفة
استاذ مساعد

أكادميية

الدرجة اجلامعية

دكتوراه

مكان العمل
جامعة

الحدود

الفرتة الزمنية
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العلوم

الشمالية واالداب

قسم

مــن

اللغات

2012

و

الترجمة
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أخرى

محاضر

املؤسسة/الشركة

مكان العمل

كلية العلوم المنصورة

مركز اللغة االنجليزية

من

إىل

2011 2008

تدريس غير

3

المتخصصين

املشاركة ف املؤمترات والندوات العلمية
#
1

مكان االنعقاد

عنوان املؤمتر أو الندوة
8th International conference on humanities, psychology and social science

2

االهتمامات العلمية
#

االهتمامات العلمية

1

اللغويات االجتماعيه -الترجمه باستخدام الكمبيوتر

2

علم اللغة النفسي -استخدام الكمبيوتر في تعلم اللغه

اإلشراف على الرسائل اجلامعية
|P a g e 4

Munich, Germany
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مشارك
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#

عنوان الرسالة

1

A Critical Perspective on Racist Discourse in
Tom Paine’s Rights of Man

2

Ideological Discourse of the Muslim
Brotherhoods in Egyptian Revolution and the
Shiite in the Iranian Revolution : A Comparative
Study

الدرجة العلمية
ماجستري

اجلامعــة

دكتوراه

ماجستير
دكتوراة

الكلية

السن ــة

القسم

المنصورة

2011

االداب

اللغة

بنها

2015

االداب

اللغة

االنجليزية
االنجليزية

عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة
#

اللجنة أو اجلمعية

املكان

الفرتة الزمنية

1
2

الدورات التدريبية املتخصصة وورش العمل
#
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عنوان الدورة  /ورشة العمل

التخصص

مكان االنعقاد

السنة
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1

LOCAL TOEFL TEST

لغة انجليزية

جامعة بنها

2014-6-25

2

International Computer License

كمبيوتر

Ministry of
communications
and technology

2009-10-5

3

اخالقيات البحث العلمي

بحث علمي

مركز تنمية قدرات
اعضاء هيئة
التدريس-بنها

2014 -8 -5

4

منهجية البحث العلمي

بحث علمي

مركز تنمية قدرات
اعضاء هيئة
التدريس-بنها

3 -8 -2014

5

التحليل االحصائي باستخدام برنامج spss

لغويات

عمادة التطوير
الجامعي جامعه
الحدود الشماليه

1436-7 -17-14

6

الدورة التدريبيه الستخدام مصادر المعلومات الرقميه

بحث علمي

المكتبه الرقميه
السعوديه SDL

1434-11-11

7

كيفية استخدام مصادر المعلومات االلكترونيه

بحث علمي

جامعة الحدود الشمالية 1434 -11 -11

8

SAGE Knowledge eBook

بحث علمي

المكتبه الرقميه

2017 -9 -9
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السعوديه SDL

9

Passport database training

بحث علمي

المكتبه الرقميه
السعوديه SDL

2017- 12- 8

10

SpringerLink Journals and eBooks Training

بحث علمي

المكتبه الرقميه
السعوديه SDL

2017-11-9

11

A journey through Oxford journal Online

بحث علمي

المكتبه الرقميه
السعوديه SDL

2017-12-11

املهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة

املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية ف جمال التخصص
#
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املسامهة  /النشاط

طبيعة النشاط

الفرتة الزمنية

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

جمعية الجوف

1

تطوعي

2020-2019

2

اجلوائز التقديرية
#

مسمى اجلائزة

الدولة واجلهة املاحنة

الفرتة الزمنية

التخصص

1

املناصب اإلدارية
#

املنصب اإلدارى

اجلهة

الدولة

الفرتة الزمنية

1

منسقة االرشاد االكاديمي بالقسم

جامعة الحدود الشمالية

السعودية

2020-2019

2

منسقة البحث العلمي

جامعة الحدود الشمالية

السعودية

2020-2019

اللغات
اللغة الىت جتيدها
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حتدث

كتابة

قراءة

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها
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العربية

نعم

نعم

نعم

االجنليزية

نعم

نعم

نعم

االتينيه -الفرنسية

معلومات أخرى
املعلومات

#
1

اإلنتاج العلمى:
#

عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

1

Pedagogic Effectiveness of Digital Storytelling in Improving Speaking Skills of
Saudi EFL learners

Arab World
English Journal
INTERNATIONAL
PEER REVIEWED
JOURNAL ISSN:
2229-9327

2
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الناشر

هيام محمد
سالمة
عيسى

سنة النشر

2018

