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السيرة الذاتية
بياانت شخصية
االسـ ـ ـ ــم
األول
مريم

األوسط
نايف

First
Maryam

اجلنسية
األخري

زنعاف

Middle
Naief

التخصص العام

العائلة /اللقب

سعودية

مكان امليالد
عرعر

اللعاق
Last

Zenaf

اتريخ امليالد
يوم
9

شهر
1

1409

Family
Al-La’ak
ادب انجليزي
الوظيفة

مقره ـ ــا

مدرس لغة

الوظيفة احلالية ومقره ــا
أستاذ

أ .مشارك

جامعة الحدود الشمالية :عرعر
أ .مساعد

أعلى درجة علمية واترخيها

درجة املاجستري1435-5-22 -

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

لغة انجليزية

التخصص الدقيق

اللقب العلمى

اجلنس

حماضر
القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

أخرى حدد :مدرس لغة
مهارات اللغة االنجليزية

انثى

احلالة
متزوجة
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بياانت االتصال
Maryamnaief@hotmail.com

العنوان كامالا

حي المطار خلف مدرسة رياض الفكر االهلية بعرعر

الربيد اإللكرتوىن

هاتف العمل

0146615380

املوقع الشخصى

-

هاتف املنزل

-

رابط صفحتك عرب الشبكة االجتماعية

-

جوال

0534428215

فاكس
الرمز الربيدي

صندوق بريد

املؤهالت العلمية (البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراه)
#
1

املؤهل

البكالوريس

2

الدبلوم
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اترخيه

-8-12
1431

-7-20
1432

التقدير

جيدجدا

ممتاز

اجلامعة  /املعهد

جامعة الدمام
الغرفة التجارية
الصناعية

بالحدود الشمالية

الكلية

القسم العلمى

التربية في

اللغة

الجبيل
برامج

تدريب

الحاسب

االنجليزية
دبلوم الحاسب
التطبيقي

التخصص
عام

لغة انجليزية

دبلوم الحاسب التطبيقي

دقيق
لغة انجليزية

دبلوم الحاسب
التطبيقي
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3

الماجستير

-7-22
1435

ممتاز

جامعة االمام

محمد بن سعود

كلبة

اللغات و

ادب انجليزي

ادب انجليزي

ادب انجليزي

الترجمة

اخلربات الوظيفية
الوظيفة

مسمى الوظيفة

مدرس لغة

الدرجة اجلامعية

ماجستير

أكادميية

مكان العمل
جامعة

جامعة

الحدود

كلية

السنة

أخرى
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قسم

مهارات

التحضيرية اللغة

الشمالية
املؤسسة/الشركة

الفرتة الزمنية
مــن

2014

االنجليزية
مكان العمل

إىل

تدريس مهارات

مستمر اللغة االنجليزية

حتى

االن
من

طبيعة العمل

إىل

لطالبات السنة

التحضيرية

سنوات اخلربة
5
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املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية
#
1

عنوان املؤمتر أو الندوة

مكان االنعقاد

السنة

ثقافة البحث و النشر العلمي النوعي و أهميته للجامعات

جامعة الحدود

-2-22

الشمالية

2017

2

االهتمامات العلمية
#

االهتمامات العلمية

1

تفعيل استخدام النصوص االدبية لتعليم اللغة االنجليزية

2

تدريس طالبات ذوات االحتياج الخاص باألسلوب المناسب لقدراتهم
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الدور
مشارك

حضور

*
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عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة
#

اللجنة أو اجلمعية

املكان

الفرتة الزمنية

1

عضو لجنة االشراف على المسابقة الوظيفية

1438-8-28\27

جامعة الحدود الشمالية

2

عضو لجنة التحقيق و االنضباط في السنة

من  -1438حتى االن

عمادة السنة التحضيرية في جامعة الحدود

عضو لجنة تنظيم حفل التخرج

2019-2018

جامعة الحدود الشمالية

عضو لجنة تنظيم زيارة المشروع الوطني للوقاية

2016

مستشفى االمل للصحة النفسية

للوظائف االدارية و الفنية

التحضيرية
3
4

من المخدرات (نبراس)
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5

رئيسة اللجنة التنظيمية للبرنامج التعريفي للسنة

التحضيرية شطر الطالبات بعرعر

1438/12/29-26

جامعة الحدود الشمالية

الدورات التدريبية املتخصصة وورش العمل
#

مكان االنعقاد

السنة

1

دورة اعداد مدربين ()TOT

جامعة الحدود الشمالية

2019

1

ورشة عمل في تعليم اللغة االنجليزية ELT

جامعة الحدود الشمالية

2016-2017

2

التعلم النشط واستراتيجياته في التدريس

جامعة الحدود الشمالية

1437
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عنوان الدورة  /ورشة العمل
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3

كيفية استثارة الدافعية للتعلم

جامعة الحدود الشمالية

4

اعداد المواد التعليمية

شركة امكان التعليمية
المحدودة

1437
2016

5

اساسيات الدعم النفسي

منصة رواق التعليمية

2016

6

دورة في السكرتارية و ادرة المكاتب الحديثة

كلية المجتمع بعرعر

2011

7

الية البحث في الموسوعة االكاديمية Britannica

المكتبة الرقمية

2018

8

توصيف و تقرير (المقرر-البرنامج -الخبرة الميدانية)

السعودية
جامعة الحدود الشمالية

2019

املهارات
مهارات متخصصة

استخدام برامج املايكروسوفت اوفيس – تشجيع العمل اجلماعي – مهارة التخاطب .
استخدام اللغة االجنليزية مبهارة

مهارات متقدمة

استخدام التقنيات التعليمية يف التدريس مثل البالك بورد و برانمج روزيتا ستون
مدرب دويل معتمد

املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية يف جمال التخصص
#

املسامهة  /النشاط

طبيعة النشاط

الفرتة الزمنية

1

تقديم دورة لتطوير اللغة االنجليزية للمبتدئين

خدمة مجتمع

2019
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2

املناصب اإلدارية
#

املنصب اإلدارى

اجلهة

الفرتة الزمنية

1

وكيلة منسقة قسم اللغة االنجليزية

عمادة السنة التحضيرية

2020-2018

2
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