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ميرة جامعة التربية بكليةالمساعد  االنجليزية اللغة تدريس طرق  و مناهج استاذ
أ
 عبدالرحمن بنت نورة اال

 تنمية و التطويرعمادة , التعلم و التعليم في التميز بمركز الحياة مدى التعلم ةمبادر  رئيسة و واالبداع التعلم دعم وحدة رئيسة
ميرة جامعة المهارات

أ
 عبدالرحمن بنت نورة اال

 

 الوظيفي المركز

 اآلن –  1-1341
 المهارات تنمية و التطوير عمادة/  االبداع و التعلم دعم وحدة رئيسة

 الحياة مدى التعلم مبادرة رئيسة

 ناآل – 1341 -5
 التربية كلية/  مساعد استاذ

 االنجليزية اللغة تدريس طرق و مناهج تخصص

5-1345 – 5- 1341  
  التربية كلية/  محاضر

 االنجليزية اللغة تدريس طرق و مناهج تخصص

 

 العلمي المؤهل

6112  
 بريطانيا في شيفلد جامعة/  الفلسفه في دكتوراه

 .  انجليزية لغة:  العام التخصص -

 (Mobile-Assisted-Language-Learning)  االنجليزية اللغة تعليم في النقال التعلم أستخدام: قيقالد التخصص -

6111  
 بريطانيا في ساوثهابتون جامعة/  ماجستير

 التميز درجة مع ممتاز تقدير – اللغة تعليم في تطبيقية لغويات

 6111 
 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة/  بكالوريس

 .الشرف مرتبة مع جيدجدا بتقدير- التربية كلية – نجليزيةاال اللغة قسم -
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 التدريب

 

 :العربية باللغة تدريبية برامج

 

 (6111) حمنرعبدال بنت نورة األميرة امعةج( االبتدائية بالمرحلة األولية الصفوف لمعلمات العمل سوق تياجحا) عمل ورشة

 (6112) حمنرعبدال بنت نورة األميرة امعةج( الرقمية المواطنة) بعنوان مقدمة عمل ورشة

 (6112) حمنرعبدال بنت نورة األميرة امعةج  (IQ) عمل ورشة

 (6112) حمنرعبدال بنت نورة األميرة امعةج الرقمي العصر معلم لملتقي المصاحبة العمل ورش

 (6112) حمنرعبدال بنت نورة األميرة امعةج التعيين حديثي التعليمية الهيئة ألعضاء االكاديمي االبداع برنامج

 

 :االنجليزية باللغة تدريبية  برامج

 
 

Workshop on Instructional Handbook for the Teaching of Diploma programme of the College 
of Education (2017) 

Teaching: Design & Delivery  (2016) 

Small Group Teaching: Seminar Facilitation  (2016) 

Large Group Teaching: Lecturing  (2016) 

Presentation Skills: A Masterclass (2015) 

Assessment & Feedback (2015) 

Speaking Skills for Research Purposes (2015) 

‘Net Children Go Mobile’ (Giovanna Mascheroni,  2015, University of Sheffield) 

Introduction to Academic Publishing   (2014) 

Introduction to Communication and Presentation Skills (2014) 

First Steps with NVivo  (Jean Russell, 2014) 

AHRC Workshop 3: Videogame Designers Perspectives (2014, University of Sheffield) 

Getting Published (Cristina Irving, Emerald Publishing) (2013, University of Sheffield) 

'Points of View: reflections on a virtual world in a classroom (or was it a classroom in a 
virtual world)’? (Cathy Burnett & Guy Merchant, 2013, Sheffield Hallam University) 

Creativity in Research workshop (2013, University of Sheffield) 

Online Research methods session. (Julia Davies, 2013, University of Sheffield) 

Advanced Internet Searching for High Quality Research Information (2013) 

 Research Ethics and Integrity. (2012, University of Sheffield) 

 Qualitative Methods for Social Science Research. (2012, University of Sheffield) 

 Foundations of Social Science Research. (2012,  University of Sheffield) 

Quantitative Methods for Social Science Research. (2012 University of Sheffield) 

Becoming an Effective Social Science Researcher. (2012, University of Sheffield)  

Social Science Research and Career Skills. (2012 University of Sheffield) 

Social Science Subject Training. (2012 University of Sheffield) 
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 التدريب و الخبرة
 

 6111 بريطانية ابتدائية مدارس في علميين بحثين تطبيق 

 6111 .بحثي طاقم من كجزء ساوثهامبتون جامعة في اإلنجليزية اللغة طلبة على علمي بحث تطبيق 

 العملي للبحث دشيفل جامعة في الجامعي األول الصف طالب لتهيئ تعليمي مشروع في العمل :Working as a 
Facilitator for Achieve More 'The State of Sheffield' Faculty of Social Sciences Challenge 

( 2015) 

 

  المؤتمرات

 

 LEARNING TECHNOLOGY & INNOVATION CONFERENCE (ATTENDING, MAY 2013, 

BIRMINGHAM) 

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERACTIVE MOBILE COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES AND LEARNING IMCL (PRESENTING A PAPER, THESSALONIKI, GREECE 

NOVEMBER 2014) 

 EIGHTH ANNUAL LEARNING & TEACHING CONFERENCE "DIGITAL POSSIBILITIES: 

INSPIRING LEARNING THROUGH TECHNOLOGY" (ATTENDING, JANUARY 2014, 

UNIVERSITY OF SHEFFIELD) 

 STUDENTS’ RESEARCH CONFERENCES (UNIVERSITY OF SHEFFIELD, UNIVERSITY OF 

LEEDS, 2013, 2014) 

ورةالمنش بحوثال  

 

 ALHINTY, M. (2015). ENGLISH-LANGUAGE LEARNING AT THEIR FINGERTIPS: 

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE AND BLENDED LEARNING, 7(2), 45–63. 

DOI:10.4018/IJMBL.2015040104 

 ALHINTY, M. (2015). YOUNG LANGUAGE LEARNERS’ COLLABORATIVE LEARNING AND 

SOCIAL INTERACTION AS A MOTIVATIONAL ASPECT OF THE IPAD. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES, 10(2), 24–30. 

 واالنجازات األنشطة

 منشأه احدهما موقعين في فردية وبجهود بريطانيا في نوعه من األول هو السعودية عن تعريفي ثقافي معرض نظيمت 
 .6111 -6111 اجتماعية منشأة واألخرى تعليمية

 الدكتورة مع مشاركة بريطانيا في السعودية المرأه النجازات الوثائقي الفيلم مسابقة في األول المركز على لحصولا 
 .6111 الحمود ساره

 6111 في بريطانيا ساوثهامبتون مدينة في السعودي النادي منسقة نائبة  

  6113-6114ة السعودية في بريطانيا يعلى جائزة التفوق من الملحقالحصول 

  6115-6113 ة السعودية في بريطانيايعلى جائزة التفوق من الملحقالحصول 
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 البحثية الهتماماتا

 االنجليزية اللغة تعليم  

 االنجليزية اللغة تعليم ومناهج طرق  

 االنجليزية للغة ثةالحدي التعليم تقنيات 
 
 
 


