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بيانات االتصال
كلية العلوم واالداب

العنوان كامالا

البريد اإللكترونى

Hellokhan3@gmail.com

هاتف العمل

الموقع الشخصى

هاتف المنزل

رابط صفحتك عبر الشبكة االجتماعية

جوال

فاكس

+966557677841

الرمز البريدي

صندوق بريد

المؤهالت العلمية (البكالوريوس ،الماجستير ،الدكتوراه)
#
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3

|P ag e2

التقدير

المؤهل

تاريخه

طالب دكتوراة

-----

ماجستير

1111

الدرجه الثانيه

بكالريوس

1112

الدرجه الثانيه

الجامعة  /المعهد

التخصص

الكلية

القسم العلمى

كلية اللغات

اللغه االنجليزيه

اللغه النجليزيه

هزره
جامعة ا

كلية اللغات

اللغه االنجليزيه

اللغه النجليزيه

جامعة ه ازره

كلية اللغات

اللغه االنجليزيه

اللغه النجليزيه

جامعة السلطان
زين العابدين

عام

دقيق
االدب االنجليزى
اللغه االنجليزيه
واالداب
اللغه االنجليزيه
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الخبرات الوظيفية
الوظيفة

مسمى الوظيفة

محاضر
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قسم

السنه

مــن
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#
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عنوان المؤتمر أو الندوة

مكان االنعقاد

السنة

الدور
مشارك

حضور
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االهتمامات العلمية
#

االهتمامات العلمية

1
2
اإلشراف على الرسائل الجامعية
#

عنوان الرسالة

الدرجة العلمية
ماجستير

دكتوراه

الجامعــة

الكلية

السن ــة

1
2

عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة
#
1
2
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اللجنة أو الجمعية

الفترة الزمنية

المكان

القسم
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الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل
#

عنوان الدورة  /ورشة العمل

1

الجودة فى االختبارات

شعبه االختبارات

طريف

6341

2

استراتيجيات التدريس

اللغه االنجليزيه

طريف

6341

3

EBSCO-IEEE-AskZad

بحث

طريف

4

Search and Retrieval in Digital Library Database

بحث

طريف

5

تدريس اللغه االنجليزيه

6

المهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة
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التخصص

مكان االنعقاد

السنة

اللغه االنجليزيه

طريف

4163
4161
4161
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المساهمات المجتمعية والثقافية والتطوعية في مجال التخصص
#

طبيعة النشاط

المساهمة  /النشاط

الفترة الزمنية

1
2

الجوائز التقديرية
#

مسمى الجائزة

الدولة والجهة المانحة

التخصص

الفترة الزمنية

1

المناصب اإلدارية
#
1
2
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المنصب اإلدارى

الجهة

الدولة

الفترة الزمنية
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اللغات
تحدث

كتابة

قراءة

اللغة التى تجيدها
العربية

نعم

ال

نعم

االنجليزية

نعم

نعم

نعم

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها

معلومات أخرى
#

المعلومات

1

اإلنتاج العلمى:
#
1
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عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

