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 : (  ، الماجستير ، الدكتوراه كالوريوسالب )المؤهالت العلمية 
 

 
 

# 
 

 المؤهل
 

 

 

 التقدير
 

 الجامعة / المعهد
 

 الكلية
 

 القسم العلمي
 التخصص

 دقيق عام

جيد جدا مع مرتبة  البكالوريوس 1
 اللغة اإلنجليزية وآدابها اإلنجليزي األدب اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب نورة األميرة جامعة الشرف

 والفلسفة النقد اإلنجليزي األدب اإلنجليزية اللغة اآلداب كلية نورة األميرة جامعة ممتاز الماجستير 2

التوصية بطباعة  الدكتوراه 3
 والفلسفة النقد اإلنجليزي األدب اإلنجليزية اللغة اآلداب كلية نورة األميرة جامعة البحث

 

 

 الخبرات الوظيفية : 
 

لطبيعة العم الفترة الزمنية مكان العمل عيةالدرجة الجام مسمى الوظيفة الوظيفة  

 

سنوات 
 الخبرة

سبب ترك 
 العمل

 
 أكاديمية
 

 دكتوراه أستاذ مساعد

 إلى مــن قسم كلية جامعة

و  التدريس
التكليف بمهام 

  إدارية
 سنة 20

 
 
 
 

 على رأس العمل
 
 

 اآلداب  األميرة نورة
اللغة 

اإلنجليزية 
 وآدابها

 اآلن هـ 1419



 
 

 

 سنة واحدة التعليم العام هـ1419 هـ1418 - - - بكالوريوس معلمة ميةتعلي
الترشيح لوظيفة 

االنتقال معيدة و 
 لجامعةللعمل با

 
  : العلميةالمؤتمرات والندوات  في المشاركة 

 
 

# 
 

 عنوان المؤتمر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 السنة

1 Textual Strategies and Postcolonial Readings 

 
 
 

 2004 جامعة الدمام

 الطموحات والتحديات ندوة طالبات الدراسات العليا في اللغات والترجمة 2
 

 2006 كلية اللغات والترجمة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 هـ1434 الدمامجامعة  المؤتمر الدولي الثالث للجودة في التعليم العالي 3

 هـ1435 الرياضلتعليم بوزارة ا مؤتمر التعليم العالي 4

وكالة الشؤون التعليمية في جامعة األميرة نورة بنت  ملتقى الشراكات األكاديمية تجارب وتطلعات 5
 عبدالرحمن

 هـ1435

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  ية الوطنية للجودة الندوة التعريفية والتحضيرية لمشروع االستراتيج 6
 الرياض

 هـ1435

المؤتمر العلمي" قياس االداء وتطبيق نظام المؤشرات الرئيسية ودورة في تعزيز الجودة الشاملة في جامعات  7
 هـ1436 جامعة طيبة والجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة استراتيجيات المستقبل " –التحديات  –الوطن العربي : التجار 

 1436 تمت االستضافة في جامعة قطر في الدوحة QSمجال التعليم العالي" التابع لمؤتمر التصنيف الدولي مؤتمر " االبتكار والتعاون العالمي في  8

 هـ1437/ 6/1 جامعة األميرة نورة –عمادة التدريب وتنمية المهارات  مؤتمر التدريب والتطوير 9



 
 

 

10 The Work of Art in the Age of Networked Society - A Common Ground 
Conference Imperial College in London - UK 1436هـ 

11 Advancing Female Leadership in Higher Education QS Asia for Ranking Universities - Italy 1-3 Feb. 
2016 

12 
QS Asia and North Africa Leadership Conference 

ل افريقيا بعنوان " القيادة المحترفة في " السادس لدول الشرق االوسط وشماQS"معرض ومؤتمر ال "
 التعليم

االمارات العربية المتحدة -العين   3-5 /8 /
 هـ1437

13 Qs Asia-Pacific Professional Leaders in Education-Qs-APPLE 
 ماليزيا )القيادات المحترفة في التعليم(

22-
-نوفمبر24

2016 

14 IREG forum :Subject and Discipline Related Rankings- a More Inclusive 
Approach to University Performance. )14-12 قطر )الدوحة March 

2017 

15 7thQs-MAPLE:Middle East and North Africa Professional Leaders in 
Education Conference and Exhibition. 4-1 دبي May2017 

: تنمية مهارات المستقبل 2018المؤتمر الدولي لتقويم التعليم  16  Dec 2018 6-4 الرياض 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 : العلميةاالهتمامات 
 
 
 
 

 العلمية االهتمامات #
 األدب اإلنجليزي واألمريكي والنقد واآلداب المقارنةمجال التخصص :  1
 مجال الجودة 2
 الترجمةمجال  3
  الكتابة األدبية 4
 القيادة في مؤسسات التعليم العالي 5
 التصنيفات الدولية 6

 

 :عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة

 المكان الفترة الزمنية اللجنة أو الجمعية #

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن سنوات 4 رئيسة لجنة المعادالت في القسم 1
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هـ QMS 1435لجنة دليل نظام الجودة عضوية  2
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هـ1435 وية لجنة التأهيل البرامجي الرئيسيةعض 3
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ه 1436 –هـ  1435 لجنة االبتعاثعضوية  4



 
 

 

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 2/9/1435إلى  17/11/1433 لجنة الجودة في كلية اللغات والترجمةعضوية  5
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هـ 1435 للجامعة االستراتيجيةعضوية  لجنة الخطط  6
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هـ1436 عضوية لجنة معايير جائزة الكلية المتميزة 7
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هـ1436 عضوية لجنة التصنيف 8
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ه1436 في مشروع االعتماد المؤسسي رئاسة لجنة المعيار الثالث 9
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن هـ1436 عضوية لجنة تطوير الحقائب التدريبية 10
عضوية اللجنة العلمية لتحكيم بحوث الطالبات في قسم اللغة  11

 د الرحمنجامعة األميرة نورة بنت عب ه1436 اإلنجليزية وآدابها

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ 1436 عضوية لجنة دراسة عروض المشاريع في عمادة ضمان الجودة 12
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ه1437 عضوية لجنة استحداث برنامج األدب االنجليزي 13
 بنت عبدالرحمنجامعة األميرة نورة  ه1437 عضوية لجنة متطلبات االعتماد المؤسسي 14
عضوية لجنة العلمية للبرامج التثقيفية في مجال البحوث  15

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ1437 واالعتماد األكاديمي 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ1437 عضوية لجنة التصنيفات الدولية 16

ة بنت لجنة جائزة التميز لكليات جامعة األميرة نور عضوية  17
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ1437 عبدالرحمن

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ1437 عضوية لجنة وضع برنامج األدب اإلنجليزي 18

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ1438 عضوية لجنة التحكيم لجائزة التميز لكليات جامعة األميرة نورة 19

جودة البرامج األكاديمية في كلية اللغات )المراجع عضوية لجان  20
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ 1439- 1438 الداخلي للجنة(



 
 

 

عضوية لجنة االعتماد األكاديمي لبرامج الترجمة في كلية اللغات  21
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ 1439 )مستشارة اللجنة (

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هـ1439 – 1438 غة العربية لغير الناطقين بها عضوية مجلس معهد الل 22

 :  وورش العمل الدورات التدريبية المتخصصة
 السنة مكان االنعقاد التخصص  عنوان الدورة / ورشة العمل  #
 هـ26/5/1429 لية اآلدابك -جامعة األميرة نورة  أكاديمي األستاذ الجامعي: أخالقيات المهنة والبحث العلمي 1

 هـ25/10/1423 كلية إعداد المعلمات -جامعة الرياض  التقييم إعداد االختبارات الموضوعية واستخدام التصحيح اإللكتروني في االمتحانات 2

 هـ6/5/1429 جامعة الرياض للبنات )كلية التربية األدبية( المقابالت الشخصية فن إجراء المقابالت الشخصية 3

4 
Stream Author المركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم  التقنية

 هـ13/1/1430 عن بعد

5 
Shaping the Way We Teach English السفارة األمريكية بالتعاون مع جامعة  التعليم والتعلم

 م3/7/2009 األميرة نورة )كلية اآلداب(

 م20/10/2008 أكاديمية الفيصل اسبح 4اإلصدار -الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 6

7 Overcoming Obstacles in Implementing Quality Assurance 

Systems in Higher Education 
 كلية البنات –جامعة سلطان  الجودة

 
 
 
 2008شهر ابريل 
 
 
 

 --- جامعة األميرة نورة –كلية اآلداب  التقنية التواصل اإللكتروني 8

مشروع تنمية اإلبداع والتميز لدى أعضاء  التعليم والتعلم ودمجه في المناهج والمقررات الدراسيةهندسة التفكير  9
 هـ28/5/1430 -هيئة التدريس في الجامعات السعودية 



 
 

 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 --- إدارة الجامعة –جامعة األميرة نورة  جودة الخطط الدراسية توصيف المقرر 10

11 
 الجودة ان البرامج األكاديميةلج

عمادة التطوير وتنمية  –جامعة األميرة نورة 
المهارات بالتعاون مع المجلس الثقافي 

 البريطاني
 هـ24/11/1433

عمادة التطوير وتنمية  –جامعة األميرة نورة  الجودة التوظيف األمثل للمساحات التعليمية في الحرم الجامعي 12
 هـ4/1/1434 المهارات

13 

 الجودة جودة التخطيط و التنظيم واإلدارة

عمادة التطوير وتنمية  –جامعة األميرة نورة 
المهارات بالتعاون مع المجلس الثقافي 

 البريطاني
 

 هـ5-6/2/1434

14 
Establishing Data Analysis الجودة 

عمادة التطوير وتنمية  –جامعة األميرة نورة 
في المهارات بالتعاون مع المجلس الثقا

 البريطاني

 
 هـ6-7/1/1434

 هـ1/1/1434-5 جامعة األميرة نورة –كلية اللغات والترجمة  الترجمة حرية المترجم 15

عمادة التطوير وتنمية  –جامعة األميرة نورة  الجودة جودة ملف ميزانية البرامج األكاديمية 16
 هـ1434-2-19 المهارات

 هـ1434/ 10/4-9 ئة الوطنية لالعتماد األكاديميالهي الجودة توصيف المقررات والبرامج 17
 هـ24/4/1434-23 الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي الجودة مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية 18

 
 هـ17/4/1434-13 عمادة التطوير وتنمية المهارات التعليم والتعلم الحوار التعليمي –االمتياز في التعليم والتعلم  19



 
 

 

  عمادة التطوير وتنمية المهارات التخطيط االستراتيجي ضع اإلطار االستراتيجي للبرنامج ووضع الرؤية والرسالةو  20
 هـ1434

 هـ5/5/1434-4 عمادة التطوير وتنمية المهارات التخطيط االستراتيجي الخطة التنفيذية 21
 

كاديمي ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األ التقويم في 22
(NCAAA) هـ19/5/1434-18 عمادة التطوير وتنمية المهارات الجودة 

 هـ29/5/1434-25 عمادة التطوير وتنمية المهارات التعليم والتعلم االمتياز في التعليم والتعلم الحوار التعليمي تصميم التعلم المتقدم 23

24 Program Learning Outcomes هـ10/4/1434-6 الهيئة الوطنية الجودة 

 هـ27/6/1434 الهيئة الوطنية الجودة التدقيق الداخلي 25

 هـ12/6/1434 جامعة االميرة نورة قاعة المؤتمرات التخطيط االستراتيجي مشروع الخطة االستراتيجية 26
 تطوير األداء االداري 27

 هـ2/1/1434 داريةالمنظمة العربية للتنمية اإل الجودة بتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة

سفراء مركز التميز في التعليم والتعلم )تصميم المقرر الدراسي بناء على  28
 هـ10/11/1434-9 عمادة التطوير وتنمية المهارات التعليم والتعلم مخرجات التعليم (

 هـ10/11/1434-9 عمادة التطوير وتنمية المهارات التعليم والتعلم تصميم المقرر الدراسي بناء على مخرجات التعلم 29

 هـ24/12/1434 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة للوضع الراهن للجودة)اإلدارات( (SWOT) تحليل سوات 30
 ه 1434/ 26/12-25 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة ضمان الجودة والتقويم المؤسسي 31
 هـ2/1/1434 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة جودة)البرامج(للوضع الراهن لل (SWOT) تحليل سوات 32
33 Implementing Quality Committees هـ3/1/1435 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة 



 
 

 

 هـ8/1/1435-7 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة التخطيط للبرامج وصياغة توصيفاتها وتقاريرها 34

 هـ11/1435-10 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  الجودة التخطيط االستراتيجي للجودة على مستوى الجامعة 35
 
 هـ18/1435-17 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة استراتيجيات التدريس والتقييم 36 

 هـ5/2/1435 عمادة التطوير وتنمية المهارات التعليم والتعلم أكثر فاعلية التدريس المبني على االستقصاء من أجل تعلم 37

عادة الهيكلة 38  هـ9/2/1435-8 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة نواتج التعلم وخارطة المنهج وا 
 هـ21/2/1435 معهد اإلدارة العامة تقويم األداء تقويم األداء الوظيفي للعاملين 39

 هـ23/2/1435-19 عمادة التطوير وتنمية المهارات التعليم والتعلم حقائب تدريبيةإعداد  40

 هـ27/2/1435-26 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة التخطيط للجودة على مستوى الكليات والبرامج 41
 8/3/1435-7 األكاديمي عمادة ضمان الجودة واالعتماد الجودة ضمان الجودة والتقويم البرامجي 42
عداد تقاريرها 43  هـ29/3/1435-28 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة توصيف المقررات والتدريب الميداني وا 
جراء المقارنات لمؤسسات والبرامج 44  هـ29/3/1435-28 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة قياس األداء وا 
45 

Training Skills Program الهيئة الوطنية بالتعاون مع المجلس الثقافي  التدريب
 هـ4/4/1435-2 البريطاني

 هـ24/4/1435-23 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة االستعداد للتأهل لالعتماد المؤسسي والبرامجي 46
عداد الدراسة الذاتية للجامعة والبرامج 47  هـ2/5/1435-1 مادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديميع الجودة إدارة وا 
 هـ5/5/1435-3 عمادة التطوير وتنمية المهارات الجودة إعداد الميزانيات في البيئة الجامعية واالستخدام األمثل لها 48
 هـ9/1435-8 عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الجودة إقرار البرامج 49
 هـ6/7/1435-5 المكتبة المركزية البحث العلمي ة لألقسام األكاديميةتطوير أجندة بحثي 50



 
 

 

 هـ1435 ـ اسكوتلندا أدنبرة – جامعة الملكة مارجريت التعليم والتعلم الجامعي التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس  51

52 
    Internal Assessor Training Program EFQM م2014/ 11/ 20-18 الرياض الجودة والتميز 

 هـ1436/ 1/ 25-27
53 

External Reviewers Training 2014/ نوفمبر  26-23 الرياض ـ مكارم الجودة 
 هـ1436/  2/ 1-4

54 
Risk Management Planning الرياض ـ مكارم الجودة 

/ ديسمبر 1-/نوفمبر30
2014 

 هـ1436/  2/ 8-9

 ات االعمال المختلفة قياس جاهزية الجودة والتميز المؤسسي بكافة قطاع 55
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس  الجودة الورشة الثانية

 هـ25/2/1436 هوليدي أن  االزدهار-الرياض والجودة 

 هـ1436/ 5/ 27-25 معهد اإلدارة العامة العرض واإللقاء مهارات االلقاء والعرض 56

57 
 المرحلة األولى انسياد -  PEL برنامج

 القيادة داخل المنظمة( األساسيات )
The Fundamentals: Leading Inside the Organization 

  القيادة 
 

 عمادة التطوير وتنمية المهارات
إلدارة  INSEADبالتعاون مع كلية 

 األعمال بفرنسا 

 هـ1436/ 6/ 9-12
 أبريل1 –مارس 29

 القيادة األكاديمية 58
Leadership Foundation for Higher Education  يالهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديم  القيادة 

 الرياض - فندق مكارم
 هـ23-24/6/1436

 أبريل  12-13

59 
 المرحلة الثانية انسياد -  PEL برنامج

 األساسيات: ) قيادة المنظمة في العالم(
The Fundamentals: Leading the Organization in the World 

 القيادة 
 

 لتطوير وتنمية المهاراتعمادة ا
إلدارة  INSEADبالتعاون مع كلية 

 األعمال بفرنسا

 هـ1436/ 7/ 14-18
 مايو 3-7

60 
 انسياد المرحلة الثالثة-  PELبرنامج 

 قيادة نفسك واالخرين )تدريب(
Leading Yourself and Others (Coaching) 

 قيادة ال
 

 عمادة التطوير وتنمية المهارات
إلدارة  INSEADية بالتعاون مع كل

 األعمال بفرنسا

 هـ1436/ 8/ 20-24
 يونيو 7-11



 
 

 

61 

 انسياد المرحلة الرابعة -  PEL برنامج
 زيارة ميدانية(/قيادة االبتكار)التجريبية

Leading Innovation 
(Experiential/Field Visit) 

  القيادة 
 هـ1436/ 12/ 3-28/11 سنغافورة -كلية إنسياد إلدارة األعمال  

 

ورشة التخطيط االستراتيجي ودورة في االرتقاء باإلنتاجية واالنتماء في  62
 هـ1436/ 23/12-22 جامعة األميرة نورة التخطيط االستراتيجي  المنظمات التعليمية

63 
 انسياد المرحلة الخامسة -  PEL برنامج

 بناء آليات العمل بكفاءة
Building your Business Acumen/Leading Across 

 القيادة
 عمادة التطوير وتنمية المهارات  

إلدارة  INSEADبالتعاون مع كلية 
 األعمال بفرنسا

/ 2/1-هـ 1436/ 28/12
 هـ1437

64 

 انسياد المرحلة السادسة -  PEL برنامج
 عمل القيادة

Leadership in Action  
 

 القيادة
 عمادة التطوير وتنمية المهارات -القيادة 

إلدارة  INSEADبالتعاون مع كلية 
 األعمال بفرنسا

 هـ1437/ 28-30/1
 نوفمبر 10-12

65 

 انسياد المرحلة السابعة -  PEL برنامج
 استعراض القيادة

Leadership Review 
 

 القيادة
 عمادة التطوير وتنمية المهارات-القيادة 

إلدارة  INSEADبالتعاون مع كلية 
 األعمال بفرنسا

 هـ1437/ 24-26/2
 ديسمبر 6-8

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي الجودة واالعتماد ورشة قياس مخرجات التعلم 66
 جدة -

 جمادى األول8-9
 هـ1437

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي الجودة واالعتماد ورشة عمل الدراسة الذاتية للمؤسسة  67
 هـ1437رجب  7-6 الرياض -

68 Assessment of Academic & Administrative Unit Outcomes 
هيئة تقويم التعليم )قطاع التعليم العالي(  الجودة واالعتماد )تقييم مخرجات التعلم في الوحدات االكاديمية واإلدارية(

 هـ1438/ 3-8 الخبر

 هـ2/2/1438 بحاث الواعدة )جامعة األميرة نورة(مركز األ البحث العلمي (Scopusو ISIبرنامج )آلية البحث عن المجالت المصنفة ضمن تصنيفات  69



 
 

 

قرا 70 -جامعة األميرة نورة  )كلية التربية(  بناء البرامج األكاديمية البرامج األكاديمية(  رإقامة ورشة عمل بعنوان )بناء وا 
 هـ30/5/1438 الرياض

 QMS  التدريب على نظام إدارة الجودة 71
 

  نظام إدارة الجودة
 هـ1435  كارديف -لزساوث وي ةجامع

 هـ1440 جامعة األميرة نورة كرسي أدب الطفل ورشة القراءة الجهرية لألطفال 72

 ه1440/ 16/2 جامعة األميرة نورة كلية اللغات ورشة عمل الدراسات البينية لبرامج جامعة األميرة نورة  72

 
 :  مهاراتال

 مهارات المتخصصة

 تحدثا وكتابة إتقان اللغتين العربية واإلنجليزية
 الترجمة للغتين العربية واإلنجليزية

 فرق العمل وبناء التخطيط 
 مهارات التواصل 

 مهارات القيادة واإلدارة
 

 

  :و التكليفات  اإلداريةالمناصب 
 

 الفترة الزمنية الدولة الجهة المنصب اإلداري #
 هـ1432 -هـ 1430 المملكة العربية السعودية كلية اآلداب –ليزية وآدابها قسم اللغة اإلنج وكيلة قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 1
 هـ1432 -هـ 1429 المملكة العربية السعودية كلية اآلداب –قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  رئيسة سير االختبارات بقسم اللغة اإلنجليزية 2



 
 

 

 هـ1432 -هـ 1429 المملكة العربية السعودية كلية اآلداب –ة اإلنجليزية وآدابها قسم اللغ رئيسة المعادالت بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 3
 هـ2/9/1435 -هـ 17/11/1433 المملكة العربية السعودية جامعة األميرة نورة - كلية اللغات والترجمة وكيلة التطوير والجودة 4
 -هـ 2/9/1437 -هـ 2/9/1435 المملكة العربية السعودية نورة جامعة األميرة -عمادة ضمان الجودة  األكاديمي االعتماد وكيلة  5
جامعة  - وكالة الجامعة للتطوير والجودة   مساعدة وكيلة الجامعة للتطوير والجودة 6

 هـ1439/ 29/4 -هـ 25/11/1437 المملكة العربية السعودية األميرة نورة

جامعة  - وير والجودةوكالة الجامعة للتط مشرفة على وحدة المعايير الدولية 7
 هـ1439/ 29/4 -هـ 25/11/1437 المملكة العربية السعودية األميرة نورة

جامعة  - وكالة الجامعة للتطوير والجودة مشرفة على إدارة الدراسات والتطوير 8
 هـ1439/ 29/4 -هـ 25/11/1437 المملكة العربية السعودية األميرة نورة

 هـ 1439 المملكة العربية السعودية جامعة األميرة نورة –للغات كلية ا مستشارة كلية اللغات 9
 

 اللغات : 

 لغات أخــــــــــــرى أذكرها كتابة تحدث اللغة التي تجيدها
 --   العربية

 اإلنجليزية
  

 

 

 أبحاث غير منشورة :



 
 

 

1. An Application of Franz Fanon’s Psychological Diagnostic Analysis of Settler- Native Relationship to Paired Characters in Beckett’s Waiting 

for Godot.(2006) 

2. Dark Fiction and the Textual Production of the Self: A Study of Le Fanu’s “The Murdered Cousin” (1851). (2006). 

3. Translation and Post-colonial Literature: A Grounded Commonality of Multiculturalism. (2006). 

4. Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway and Sylvia Plath’s The Bell Jar: A Quest for Mental Stability and Psychological Integrity. (2005). 

5. Place and Displacement  in W B Yeats and Seamus Heaney’s Poetry. (2005) 

 

 

 ة : معلومات أخرى هام

 خبرات علمية وعملية:

 المعلومات #
 للترجمة عبداهللمحكم خارجي لجائزة الملك  1
 بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامةترجمة قصص أطفال  2
 ةسالمياإلمصطلحات العضو في مشروع ترجمة معجم  3
 محكم داخلي في الجامعة للمؤتمر العلمي السادس للطالبات 4

 لجائزة التميز لكليات جامعة األميرة نورة محكم داخلي 5

 ( (EFQM Assessorمقيم داخلي لنظام التميز األوروبي  6
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 م االستشارات في هذا المجالبناء ومراجعة برامج أكاديمية وتقدي 8

 ترجمة كتيب جائزة األميرة صيتة والمساهمة في مراجعة معايير الجائزة 9
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