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: 
 جامعة األميرة نورة /في قسم اللغويات التطبيقية/ كلية اللغات والترجمة أستاذ مشارك 

 كلية اآلداب بالرياض شهادة الدكتوراة في الفلسفة تخصص اللغويات التطبيقية/  

  تخصههص اللغويههات ا نجلي يههة / كليههة  وآدابهههاشهههادة الماجسههتير فههي اللغههة ا نجلي يههة
 الشرف. بتقدير ممتا  مع مرتبة/  اآلداب بالرياض

  شهادة البكالوريوس في اآلداب والتربية/كلية التربيهة للبنهات بالمدينهة المنورة/صتخصهص
 اللغة ا نجلي ية وآدابها بتقدير ممتا  مع مرتبة الشرف األولـى.

 

 حتى الوقت الحالي. /ويات التطبيقية ك في قسم اللغأستاذ مشار 

  آدابهها/ جامعهة األميهرة نهورة/ كليهة اآلداب فهي وأستاذ مساعد فهي قسهم اللغهة ا نجلي يهة
 ١٤٣٣ـ-- ١٤٢٥الفترة من 

  اإلنجلي يةمحاضر في قسم اللغة 

  اإلنجلي يةمعيدة في قسم اللغة 

 
 

 (٢0١8 عضو فريق العمل الممثل لو ارة التعليم في مجموعة دول العشرين )صيف 

  عضههو اللجنههة ا ستشههارية فههي تطههوير ومراجعههة البههرام  األكاديميههة فههي قسههم اللغويههات
 (١٤٣9/١٤٤0التطبيقية. )

 .عضو اللجنة المكلفة بإعداد وتصميم برام  الدراسات العليا في كلية اللغات والترجمة 

 ١٤٣8/١٤٣9للعام الجامعي وكيلة الشؤون التعليمية في عمادة السنة التحضيرية 

  ١٤٣8/١٤٣9مديرة مرك  اللغة اإلنجلي ية في جامعة األميرة نورة 

  المشرفة العامة على برنام  الشراكة مع جامعة الملك عبدالع ي  في إنشاء مركه  اللغهة
 ١٤٣8/١٤٣9.اإلشراف على وضع السياسات التعليمية الخاصة بالمرك اإلنجلي ية و 

 ١٤٣8ة اإلنجلي ية للعام عضو اللجنة ا ستشارية بشأن إنشاء مرك  اللغ 

 ١٤٣8على درجة معلم لغة إنجلي ية للعام  العليا عضو لجنة التوظيف  

  عضو لجنة التعاقد وا ستقطاب للكفاءات التعليمية في وفد الجامعة فهي مهؤتمر جكسهكو
 /٢0١71438في المملكة المتحدة 

  القيادة في التعليم والتي تم رئيسة فريق تدريب القياديات المبتعث من قبل الجامعة لدورة
  ٢0١7عقدها في المملكة المتحدة يوليو 

 ١٤٣8ـ١٤٣7اد األكاديمي في القسم للعام عضو لجنة ا رش 

  ١٤٣٦للعام الجامعي  في قسم اللغة اإلنجلي ية وآدابها التعليمية للشؤونوكيلة. 

 /٢0١٤عضو اللجنة المنظمة للجامعة في يوم المهنة/ واشنطن 



  التربيههة /جامعههة  اللغويههات كليههة ا نجلي يههة تخصههصمنسههقة البحههث العلمههي بقسههم اللغههة
 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

  ١٤٢8/للعام  كلية التربية بالرياض ا نجلي ية فيرئيسة قسم اللغة 

  هـ١٤٢8هـ ١٤٢7رئيسة النشاط الثقافي بقسم اللغة ا نجلي ية للعام الجامعي 

 

 عضو في جمعية اللغات و الترجمة  بالرياض 

 لمترجمين العرب باألردنعضو في جمعية اللغات و ا 

  عضو في الجمعية األمريكية للغويات التطبيقيةAAAL   

  عضو فيTESOL   بدولة اإلمارات العربية المتحدة العربية 

 عضو المجلس الخليجي للتنمية البشرية 

  عضو معتمد فهي التنميهة البشهرية فهي أكاديميهة التهدريب ا حترافهي البريطهاني للتهدريب
 والتنمية البشرية

 عضو المرك  العالمي الكندي في إدارة الموارد البشرية 

 عضو في لجنة تحكيم األبحاث العلمية في جامعة الملك خالد / أبها 

 
 

 

  موائمة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي(ورشة عمل بعنوان( 

 دورة الو ء والرضا الوظيفي في بيئة العمل 

 دورة تدريب مدربين مبدعينTOCT 

 دورة تدريب مدربين TOT 

 دورة تحفي  الموظفين 

 دورة اإلدارة ا ستراتيجية 

 دورة ا ستقطاب والتعيين 

 دورة الذكاء اإلداري 

 ت اإلداريةدورة القيادة والمهارا 

 دورة تحليل الوظائف اإلدارية 

 دورة تخطيط الموارد البشرية 

 دورة تصميم الهياكل الوظيفية وتصنيف الوظائف 

 فن التعامل مع شكوى واعتراض العمكء 

 مهارات التخطيط 

 دورة المنه  المتكامل إلدارة الموارد البشرية 

 

  دورة تههدريب و اعههداد المههدربين المبههدعينTOCT  أكاديميههة التههدريب ا حترافههي /
 ٢0١9يناير 

 دورة تدريب و اعداد المدربين TOT ٢0من المؤسسهة العامهة للتهدريب  / معتمدة١٦
 ١٦٦٥٥٦٣٣التقني و المهني/ ترخيص رقم 

  ٢0١7دورة مهارات القيادة الفعالة / أكاديمية التدريب ا حترافي/ بريطانيا 



 معتمههدة مههن أكاديميههة التههدريب ا حترافههي/  إدارة المههوارد البشههرية أخصههائي مديبلههو
  2017 بريطانيا

 /مرك  التدريب المثالي.٢0١٦دورة فن اتخاذ القرار / 

 2017هادة المرك  العالمي الكندي في إدارة الموارد البشريةش  

  شهادةGATD   2017 البريطانية في إدارة الموارد البشرية  

  شهههادة مركهه  التفكيههر المسههاند لاشههراف و التههدريب التربههوي تحههت اشههراف و ارة
  2017 الموارد البشرية ادارةالتربية و التعليم/ برنام  

  دورة اعداد وتصميم الحقيبة التدريبية بنظامIMAS. 

  ٢0١٥ورشة عمل بعنوان "صياغة نوات  التعلم " فبراير. 

 ٢0١٥اص فبراير دورة التخطيط للبرام  وصياغة توصيفه. 

  ٢0١٥دورة في تطبيقات استخدام المدونات اللغوية في تعلم اللغة الثانيةص مارس. 

  ٢0١٥دورة عن بعد بعنوان " البككبورد واستخدامها في العملية التعليميةص مارس 

 (شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليICDL من أكاديمية الفيصل )٢009 

  بههر   -الترجمههة ومشههككتها" المههنظم مههن قبههل شههركة روافههدحضههور مههؤتمر "أهميههة
 ٢00٥الفيصيلية بالرياض عام 

 المشاركة في ورشة عمل لتعليم اللغة ا نجلي ية بعنوان 

  Shape the way we teach English:  

بالتعهاون مهع جامعهة األميهر سهلطان /  من قبل    ٢007
 كلية البنات. 

   ومنظمهة األمهم المتحهدة للطفولهة  المشاركة في برنام
)اليونسههيف(  فههي الورشههة التدريبيههة حههول تع يهه  مهههارات القيههادة ا داريههة للمههرأة 

 ٢007العربية. الرياض / جامعة األمير سلطان / كلية البنات/ ديسمبر 
 

 

  تحكيم بحث علمي لمجلةJLTA  : بعنوان 

Implementing the Principles of Critical Pedagogy in an EFL 

Writing Class 

 :تحكيم بحث علمي لمجلة جامعة الملك خالد بعنوان 
The effect of using motivational strategies on learners' 

achievement in Saudi EFL classes. 

  علمي لمجلة تحكيم بحثINJAL (     International Journal of Applied 

Linguistics :بعنوان 

Reassessing communicative competence: Language and speech 

in participatory engagement. 

 :0٥0٥٣00١٣٣جوال    

 mhsalsoraihy@pnu.edu.sa 

 maha133@gmail.com 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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