الممـلـكـــة العـربـيــــة السـعـوديــــة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

وزارة الـتـعــلــيـــــــــــــــــــــــم

MINISTRY OF EDUCATION

جـامـعـــة الـحــــدود الشمـاليـــــــة

NORTHERN BORDER UNIVERSITY

عـمـــادة السـنـــة التحضـيــريـــــة

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR

والـــدراســـــــات المــســــانــــــــدة

& SUPPORTIVE STUDIES

)(054

)(054
www.nbu.edu.sa

السيرة الذاتية
بياانت شخصية
االسـ ـ ـ ــم
األول
رشيقة

األوسط
عبد الجليل

First

Middle

التخصص العام
التخصص الدقيق

اجلنسية
األخري

محمدصالح
Last

العائلة /اللقب

سودانية

مكان امليالد
السودان

ابراهيم

اتريخ امليالد
يوم
5

شهر
5

1973

لغة إنجيزية
تدريس اللغة االنجليزية
مقره ـ ــا

معلمة

الوظيفة احلالية ومقره ــا
أستاذ

أ .مشارك

جامعة الحدود الشمالية:
أ .مساعد

أعلى درجة علمية واترخيها

دكتوراه 2016

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

Family

الوظيفة
اللقب العلمى

اجلنس

حماضر
القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

أخرى حدد استاذ مساعد
اللغة االنجليزية

انثي

احلالة
متزوجة
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بياانت االتصال
العنوان كامالا

الربيد اإللكرتون

السنه التحضرية -عرعر

Rasheega.salih@gmail.com
اليوجد

املوقع الشخصى

هاتف العمل

ـــــ

هاتف املنزل

0535118929

رابط صفحتك عرب الشبكة االجتماعية

جوال

0548112314

فاكس

-

صندوق بريد

linkedin.com/in/rasheega-salih57297783

-

الرمز الربيدي

املؤهالت العلمية (البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراه)
#
1
2
3
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املؤهل

اترخيه

التقدير

بكالريوس

1999

جيد جدا

ماجستير

2004

جيد جدا

دكتوراه

2016

ممتاز

اجلامعة  /املعهد

التخصص

الكلية

القسم العلمى

كلية التربية

قسم اللغة االنجليزية

اللغة االنجليزية

جامعة جوبا

كلية التربية

قسم اللغة االنجليزية

اللغة االنجليزية

جامعة السودان للعلوم

كلية الدراسات

والتكنولوجيا

العليا التربية

قسم اللغة االنجليزية

اللغة االنجليزية

جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا

عام

دقيق
اللغة االنجليزية
تدريس اللغة االنجليزية
كلغة اجنبية TELL
تدريس اللغة االنجليزية
ELT
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اخلربات الوظيفية
الوظيفة

مسمى الوظيفة

الدرجة اجلامعية

مساعد تدريس

بكالوريوس

الفرتة الزمنية

مكان العمل
جامعة

كلية

قسم

مــن

إىل

السودان

اللغات

اللغة

2001

2004

محاضر

ماجستير

السودان

اللغات

اللغة

محاضر

ماجستير

الباحة

العلوم واألدآب

اللغة

بالمخواة

اإلنجليزية

أستاذ مساعد

دكتوراه

القصيم

كلية العلوم

اللغة

محاضر

املؤسسة/الشركة

أكادميية

طبيعة العمل

سنوات اخلربة

تدريس اللغة

 3سنوات

اإلنجليزية

اإلنجليزية
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واألدآب باألسياح
مكان العمل

اإلنجليزية

اإلنجليزية

2004

2009

2009

2016

تدريس اللغة
اإلنجليزية
تدريس اللغة
اإلنجليزية

2016

2019

من

إىل

تدريس اللغة
اإلنجليزية

 5سنوات
 7سنوات
 3سنوات
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أخرى

دكتوراه

شركة التعليم النوعي الجامعة العربية المفتوحةالدمام

-9-8

2020

-20

تدريس اللغة

 5شهور

االنجليزية

-1
2020

املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية
#

مساع

عنوان املؤمتر أو الندوة

مكان االنعقاد

السنة

الدور

1

طرق ومناهج التدريس

مشارك

حضور

الشارقة

2018

✓

✓

2

Remote : The Connected Faculty Summit

Online

2020

✓

✓

االهتمامات العلمية
االهتمامات العلمية

#
1
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البحث العلمي
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التطوير والتدريب والتكنولوجيا

2

اإلشراف على الرسائل اجلامعية
#

عنوان الرسالة

1

ال يوجد

2

ال يوجد

الدرجة العلمية
ماجستري

دكتوراه

اجلامعــة

الكلية

السن ــة

القسم

عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة
الفرتة الزمنية

املكان

اللجنة أو اجلمعية

1

لجنة الخريجات

سنتان

جامعة القصيم – كلية العلوم واآلداب باألسياح

2

لجنة االبتعاث

سنة

جامعة القصيم – كلية العلوم واآلداب باألسياح

3

لجنة الترجمة والتطوير

سنتان

جامعة القصيم – كلية العلوم واآلداب باألسياح

4

لجنة الجودة

 3سنوات

جامعة القصيم – كلية العلوم واآلداب باألسياح

#
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5

رئيس لجنة قياس جودة امتحان عضو هيئة التدريس

جامعة القصيم – كلية العلوم واآلداب باألسياح

سنة

الدورات التدريبية املتخصصة وورش العمل
#

عنوان الدورة  /ورشة العمل

1

Teaching knowledge test

2

ترقية اداء االستاذ الجامعي

3

توكيد ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي

4

تدريب مدربين

التخصص
اللغة االنجليزية

الجودة والتدريب لغة

انجليزية
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اللغة االنجليزية-
القيادة والتدريب

اللغة االنجليزية

مكان االنعقاد

السنة

السودان المركز
البريطاني
جامعة السودان -
وحدة الجودة
واالعتماد االكاديمي

2007

جامعة القصيم
مركز بيت المعرفة

5

دورة التعلم الطبيعية (الفورمات)

-

جامعة القصيم

6

ادرة الفصول االفتراضية البالك بورد

-

جامعة القصيم

7

بناء وتحليل فقرات االمتحان من متعدد

-

دولة االمارات
الشارقة

2016

2017

2017
2017
2019
2018
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2918
2019
2020

2020

2020

جامعة القصيم
-المعهد الريطاني
الخبر اللملكة العربية
السعودية
Cambridge
Assessment
English
,
Cambridge
Assessment
English
Cambridge

-

بتاء وتصميم المقررات االلكترونية علي نظام البالك بورد

8

ورشة عمل تدريبية في االيلتس لتجهيز الطالبة الختبار االيلتس

9

-

,Future Learners need Learning Strategies, Cambridge University

10

-

Digital Tools for Improving Speaking Skills, Cambridge University

11

.
Planning for Learning or Writing Lesson Plans: What is Difference,
,Cambridge University

2020

King Khalid
University

2020

University of
King Abdelaziz

.

12

Selection of Journals Class for Humanitarian & Social Science,

13

Mechanisms for Writing Research Plans and Thesis, Abdelaziz

14

املهارات
ممتاز يف استخدام احلاسب وامليكروسوف والتكنولوجيا يف التعليم البور بوينت واخري

مهارات متخصصة
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التعامل مع االخرين والعمل حتت الضغط والعمل اجلماعي والتتطوعي والتدريب والتطوير

مهارات متقدمة

املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية يف جمال التخصص
#

املسامهة  /النشاط

طبيعة النشاط

الفرتة الزمنية

1

خدمة المجتمع

دورات تدريبية للخريجات والمعلمات

219-2018

اجلوائز التقديرية
#

مسمى اجلائزة

الدولة واجلهة املاحنة

التخصص

الفرتة الزمنية

1

شهادة تقديرية

جامعة الباحة

اللغة االنجليزية

2014

2

شهادات تقديرية

حامعة القصيم

لجنة الخريجات

2019-2018

3

درع

جامعة القصيم

اللغة االنجليزية

2019

املناصب اإلدارية
#

املنصب اإلدارى

اجلهة

الدولة

الفرتة الزمنية

1

منسق اللغة االنجليزية في كلية

جامعة السودان-كلية اللغات

السودان

 2003الي 2009
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التربية
منسق لجنة االبتعاث

جامعة القصيم

المملكة العربية السعودية

2019-2018

2

منسق وحدة متابعة الخريجات

جامعة القصيم

المملكة العربية السعودية

2019 -2018

اللغات
حتدث

كتابة

قراءة

اللغة الىت جتيدها
العربية

✓

✓

✓

االجنليزية

✓

✓

✓

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها

معلومات أخرى
املعلومات

#
1

-

اإلنتاج العلمى:
#
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عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر
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1
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استكشاف اساليب التدريس واستراتيجيات التعلم الكتساب المفردات اللغوية

الهند

IJSR

2016

