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 الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 
 

 التخصص البلد الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 تخصص اللغة إلانجليزية مصر اسيوط 7891 ليسانس آلاداب و التربية 

 مناهج وطرق تدريس اللغة إلانجليزية مصر كفرالشيخ 7889 التربية تعليم اللغة إلانجليزية ماجســــتيـر 

 مناهج وطرق تدريس اللغة إلانجليزية مصر عين شمس 4002 الفلسفة فى التربية  دكـتــــوراه

 
 

 

 الخبرات العلمية واإلدارية

 
 جهة التكليف التاريخ النشاط م

 السعودية -جامعة تبوك  6002-6002 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية واالجتماعيات  1

 السعودية -جامعة تبوك  6016-6002 (هـ1340حتى نهاية العام )رئيس قسم اللغات والترجمة  6

 السعودية -جامعة تبوك  6011-6002 (هـ1340حتى نهاية العام )رئيس قسم الدبلومات  4

 السعودية -جامعة تبوك  6002-6002 (هـ1340حتى نهاية العام )رئيس قسم البرامج التدريبية  3

 السعودية -جامعة تبوك  6015 -6002 رئيس لجنة المناهج بقسم اللغات والترجمة 5

 السعودية -جامعة تبوك  6015 -6002 عضو لجنة المناهج بالكلية التربية واآلداب 2

 السعودية -جامعة تبوك  6002 عضو لجنة إعداد  الالئحة المالية واإلدارية مركز التدريب والتعليم  2

 السعودية -جامعة تبوك   6011-6002 عضو اللجنة الدائمة للبرامج التدريبية والدورات 2

 السعودية -جامعة تبوك  6002 "التعلم اإللكتروني وتعليم اللغة اإلنجليزية" رئيس المؤتمر السنوي  2

 السعودية -جامعة تبوك  6002 عضو لجنة إعادة هيكلية كلية التربية واآلداب بجامعة تبوك 10

 السعودية -جامعة تبوك  6002 مترجم كتب الجودة والوثائق العلمية 11

 السعودية -جامعة تبوك  6002 معد الخطة الدراسية  لقسم اللغات والترجمة بجامعة تبوك 16

 السعودية -جامعة تبوك  6002 معد مقرر اللغة اإلنجليزية لطالب االنتساب المطور ج تبوك 14

 السعودية -جامعة تبوك  6002 مشرف إدارة البعثات بجامعة تبوك 13

 السعودية -جامعة تبوك  6013-601 مدير وحدة المناهج والخطط الدراسية بجامعة تبوك 15

 السعودية -جامعة تبوك  6016 منسق برنامج التجسير بالجامعة  12
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 السعودية -جامعة تبوك  6015-6013 االستراتيجى بجامعة تبوكمشرف وحدة التخطيط  12

 السعودية -جامعة تبوك  6015 "مؤسسي"عضو لجنة اعداد تقرير الدراسة الذاتية  12

حتى   6012 أكتوبر 2ج   -مدير مركز التدريب والتعليم المستمر كلية التربية 60

   6012يوليو

 أكتوبر 2جامعة 

 أكتوبر 2جامعة   6012 أكتوبر 2ج   -كلية التربية_ المعلم العربى مستقبل"أمين مؤتمر  61

 أكتوبر 2جامعة  حتى اآلن -6012 أكتوبر 2رئيس قسم المناهج وطرق التدريس جامعة  66

 أكتوبر 2جامعة  حتى اآلن -6012 منسق برنامج االتحاد االوروبى لتعليم الالجئين 64

 أكتوبر 2جامعة  حتى اآلن -6012 كلية التربية( جودة)منسق برنامج اللغة اإلنجليزية  63

 المجلس األعلى للجامعات حتى اآلن -6012 لجنة القطاع –للمشارك فى إعداد برنامج اللغة اإلنجليزية " دعوة " 65

 

 الدورات والمؤتمرات وورش العمل

 

 المشاركة التاريخ جهة التدريب الدورة م

 متدرب م64/5/6010-66 جامعة تبوك كتابة حصيلة التعلم للبرامج والمساقات  1

 متدرب م12/16/6016 جامعة تبوك تنفيذ مشروع التقويم التطويري لجامعة تبوك 6

 متدرب م6016 جامعة تبوك مشروع الدراسة التطويرية لجامعة تبوك 4

 متدرب م13/2/6014 جامعة تبوك مشروع إعداد إستراتيجية جامعة تبوك  3

 متدرب م6014 جامعة تبوك مشروع الدراسة التطويرية لجامعة تبوك 5

 متدرب م6012 جامعة تبوك ورشة عمل إستخدام نظام موودل 2

 متدرب م4/10/6012 أكتوبر 2جامعة  االرشاد االكاديمي 2

 متدرب م14/10/6012 أكتوبر 2جامعة  المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية 2

 متدرب م12/10/6012 أكتوبر 2جامعة  حقوق الملكية الفكرية 2

 متدرب م60/10/6012 أكتوبر 2جامعة  التخطيط االستراتيجي 10

 متدرب م63/11/6012 أكتوبر 2جامعة  كيفية التعامل مع الكوارث واألزمات 11

 متدرب م2/16/6012 أكتوبر 2جامعة  توصيف وتقارير المقررات 16

 متدرب م62/3/6012 أكتوبر 2جامعة  فنيات المراجعة الداخلية والخارجية 14

 متدرب م12/5/6012 أكتوبر 2جامعة  قانون الجامعات الخاصة 13

 متدرب م62/2/6012 أكتوبر 2جامعة  التعامل مع الضغوط واالزمات 15

 متدرب م62/2/6012 أكتوبر 2جامعة  المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  12

 متدرب م6012 الهيئة القومية لضمان الجودة  التقويم الذاتي لكليات ومعاهد التعليم العالي 12

 متدرب م61/11/6012-2 أكتوبر 2جامعة  أخالقيات البحث العلمي 12

 مدرب م11/11/6012 األكاديمية المهنية للمعلمين اعتماد مدرب عام تربوي 12

 مدرب م11/11/6012 األكاديمية المهنية للمعلمين ترخيص مدرب تربوي عام 60

 متدرب م12/3/6012 أكتوبر 2جامعة  فنيات كتابة الدراسة الذاتية 61

 متدرب م63/3/6012 أكتوبر 2جامعة  (1)استراتيجيات التعليم والتعلم 66

 مدرب م63/3/6012 أكتوبر 2جامعة  أساليب تقويم االداء 64

 متدرب م63/3/6012 أكتوبر 2جامعة  أساليب تقويم االداء 63

 متدرب م6/5/6012 أكتوبر 2جامعة  (6)استراتيجيات التعليم التعلم  65

 متدرب م2/5/6012 أكتوبر 2جامعة  توصيف المقرر والبرنامج 62

 متدرب م4/2/6012-6 جامعة القاهرة نظم االمتحانات وتقويم الطالب 62

 متدرب م4/2/6012-6 جامعة القاهرة إدارة ضغوط العمل 62

 متدرب م2/2/6012-2 جامعة القاهرة إدارة التغيير 62

 متدرب م2/2/6012-2 جامعة القاهرة تنظيم المؤتمرات العلمية 40

 متدرب م16/2/6012-11 جامعة القاهرة النشر الدولي للبحوث العلمية 41
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 األبحاث المنشورة: رابعاً 
 

No. Research Title Journal Date ISSN Remarks 
1 Developing Pedagogical Cultural 

Awareness and Cultural Attitudes of 

the Arab EFL Teachers 

مجلة دراسات في المناهج، العدد 

جامعة عين ( 60-1. ص) 163

.شمس  

6002  Single 

2 Investigating EFL Prospective 

Teachers' Ability to Translate 
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CDELTتدريس اللغة  . ص) 

.،جامعة عين شمس(155-120  

6002  Single 
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المؤتمر الثامن والعشرين  لمركز 
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، جامعة عين (120-155. ص)

 .شمس

6002  Single 

4 The Effect of Using Memory-Aided 

Strategies on Vocabulary Retention 

of EFL Primary School Children 

. ص)  4مجلة كلية التربية، العدد 

 .، جامعة قناة السويس(54-24

6002  Single 

5 Teachers' Perception of E-learning 

at the University of Tabuk 

 . مؤتمر التعلم اإللكتروني،  أمريكا

G. Richards (Ed.), 

Proceedings of World 

Conference on E-Learning 

… November 17, 2008 (pp. 

2434-2448).  

6002  Co-author 

6 Using Blended Learning for 

Enhancing EFL Prospective 

Teachers' Pedagogical Knowledge 

and Performance 

المؤتمر التاسع والعشرين لمركز 

،  CDELTتطوير تدريس اللغة 

 جامعة عين شمس

6002  Single 

7 A Sensory-Based Program for 

Developing EFL Majors’ Sensory 

Vocabulary Knowledge and 

Descriptive Writing Performance  

Arab Studies in Education 

& Psychology. Vol. 71. 

Part 2 March. Pp.427-468 

2016 Print:2090-7605 

Online: 2537-0650 
Single 

8 Using Collaborative Lesson-

Preparation for Developing EFL 

Prospective Teachers’ Lesson Plan 

Quality and Pedagogical 

Performance  

Arab Studies in Education 

& Psychology. Vol. 87. 

Part 2 July. Pp.451-480. 

2017 Print:2090-7605 

Online: 2537-0650 
Single 

9 The Effect of Massed and Spaced 

Instruction on EFL College Majors’ 

Acquisition and Retention of 

English Collocations: 

مجلة كلية التربية جامعة حلوان 

. دراسات تربوية واجتماعية

  6012يناير. 1:العدد. 63:مجلد

42-1ص  

2018 - Single 

10 The Effect of Explicit English 

Morphology Instruction on EFL 

Secondary School Students’ 

Morphological Awareness and 

Reading Comprehension 

English Language 

Teaching.  

Vol. 12, No. 4.  

Pp. 166-178 

2019 Print:1916-4742 

Online: 1916-4750 
Single 

11 The Development of an 

Internationalized Curriculum for 

Egyptian Prospective EFL Teachers  

Occasional Papers CDELT.  

Vol.66. (A) April 2019.  

Letter of Acceptance 

2019 Print:1110-2721 Single 

12 Identifying EFL Prospective 

Teachers’ Competencies Required 

for Teaching English to Refugee 
Learners 

 –كلية التربية  -مجلة العلوم التربوية

العدد الخامس . جامعة جنوب الوادى

.6012، أغسطس   

Letter of Acceptance 

2019 Print:25352334 Single 
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 : االشراف على ومناقشة الرسائل العلمية
 

 

 الدرجة العدد التاريخ الجهة

 ماجستير 2 2972-2972 جامعة تبوك المملكة العربية السعودية

 (دكتوراة 2+ماجستير  73) 78 2970-2973 أكتوبر 3جامعة 

 ماجستير 8 2970-2973 جامعة القاهرة

 ماجستير 7 2978-2973 الغردقة -جنوب الوادى

 ماجستير 7 2978-2973 قنا -جنوب الوادى

 

 

 االردن  –بجامعة البلقاء -عضو محكم بلجنة ترقية االساتذة المشاركين في مجال تعليم اللغة االنجليزية  
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