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المؤهالت العلمية:
١٤٢٥
١٤٣١

البكالوريوس
الماجستير

اللغة االنجليزية مع إعداد تربوي
األدب االنجليزي

جامعة ام القرى ،كلية العلوم االجتماعية
جامعة ام القرى ،كلية العلوم االجتماعية

اللغات:
العربية (اللغة األم)

اإلنجليزية (مستوى متقدم)

الفرنسية (مستوى متسوط عالي)

الدرجات العلمية:
معيد
محاضر

جامعة أم القرى /كلية االداب والعلوم االدارية /قسم اللغة االنجليزية
جامعة ام القرى /كلية العلوم االجتماعية /قسم اللغة االنجليزية

١٤٢٨ /١١ /١٧
١٤٣٤ /٦ /١٠

اإلنتاج العلمي (المنشور /المقبول للنشر):
 ١٤٣٠محرم  -ربيع االول
يناير ٢٠١٥
فبراير ٢٠٢١

"المدينة الواقع ،المدينة الحلم :قراءة في قصيدة االرض اليباب للشاعر تي اس اليوت" (باللغة العربية)
صورة المرأة السعودية في الرواية االمريكية المعاصرة (كتاب باللغة اإلنجليزية)
"هولدن كولفيلد واضطراب الشخصية الحدية" (باللغة اإلنجليزية)

دورية مكة الثقافية ،العدد السابع
دار نشر المبرت ،المانيا
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل

المؤتمرات والندوات:
المشاركة بورقة علمية
المشاركة بورقة علمية
حضور

المؤتمر العالمي للعلوم اإلنسانية الطبية ،مركز لندن لألبحاث البينية بالتعاون مع جامعة بيدفوردشير.
عبر االفاق :وجهات نظر مقارنة حول األدب ،مركز لندن لألبحاث البينية.
توسيع نطاق التعلم خارج الفصول الدراسية في التعليم العالي ،مركز اللغة اإلنجليزية بجامعة البحرين.

 ٣٠ /٢٩رجب ١٤٤٢
 ٢٥ /٢٤شوال ١٤٤٢
 ٧/٦ديسمبر ٢٠٢٠

اللجان التي شارك فيها العضو:
لجنة البحث العلمي
رئيسة لجنة اإلرشاد األكاديمي
لجنة االعتماد األكاديمي والجودة
عضو في لجنة سير االختبارات
لجنة نشاط األدب واللغويات والترجمة
لجنة النشاط العام

 -١٤٤٢حتى تاريخه
١٤٣٨ -١٤٣٣
١٤٣٢ – ١٤٣٠
١٤٣٣ -١٤٢٩
١٤٣١
١٤٣٠

االهتمام بتطوير البحث العلمي في قسم اللغة اإلنجليزية
اإلشراف على عملية اإلرشاد األكاديمي في القسم وإدخال إضافة وحذف المواد لجميع طالبات القسم
تقديم التقارير والدراسات للحصول على االعتماد األكاديمي
اإلشراف على سير عملية االختبارات النهائية
إعداد وتنسيق النشاط المنهجي الخاص بجميع مواد اللغة واالدب واللغويات بالقسم
نشاط القسم الطالبي

الدورات التدريبية:
الفرنسية
اإلنجليزية

اللغة الفرنسية (من المستوى المبتدئ الى المتقدم)
ماذا يتعلم المدراء من الفلسفة؟
سيكولوجية الشعبية

لنقودا لتعليم اللغات
سنترال سوبليك
جامعة نورث كاروالينا تشابل هيل

عند بعد
عند بعد
عند بعد
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 ١٨شهر
 ٦اسابيع
 ٦اسابيع

 ٢٠ساعة
 ٢٠ساعة

 ٤٠٠ساعة
نوفمبر/ديسمبر
نوفمبر /ديسمبر

٢٠١٧ - ٢٠١٦
٢٠١٥
٢٠١٥

العربية

اللغة اإلنجليزية ألغراض التدريس
األسس األخالقية للسياسة
فهم اإلرهاب وخطره
تاريخ االستعباد في جنوب الواليات المتحدة
فهم وتقدير السونيتات
التعليم التعاوني
اآلداب واالخالقيات
الشعر الرومانسي
الشعر :ماهية وطريقة تحليله
كالسيكيات األدب األمريكي :تي اس أليوت
مقدمة في الفلسفة
الحداثة وما بعد الحداثة
الطاعون والساحرات والحرب في الرواية التاريخية
حاالت الحرب والسالم
دراسة العالقات في الرواية
مقدمة في الرسم :مفاهيم وأساليب
الشعر األمريكي الحديث والمعاصر
مهارات التفكير
االدب السردي
ادارة الوقت
كيفية النشر في الدوريات العلمية
مهارات التعامل في بيئة العمل
تصميم وانتاج المقررات االلكترونية
مهارات البحث العلمي
السبورة الذكية
الورشة االبداعية
انماط الشخصية باألشكال الهندسية
التخطيط االستراتيجي
الدروة التأسيسية للمعيدات والمحاضرات
ادارة الجودة الشاملة
اساليب التقويم الحديثة

جامعة برشلونة
جامعة ييل
جامعة ميريالند كولج بارك
جامعة بنسلفانيا
يودمي
جامعة ام القرى
جامعة ييل
يودمي
يودمي
يودمي
جامعة ادنبره
جامعة ويسليان
جامعة فيرجينيا
جامعة طوكيو
جامعة براون
جامعة والية بنسلفانيا
جامعة بنسلفانيا
رواق
رواق
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى
رواق
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى
جامعة ام القرى

عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد
عند بعد

عند بعد

 ٤اسابيع
 ٧اسابيع
 ٥اسابيع
 ١٠اسابيع
يوم واحد
يوم واحد
 ٦اسابيع
يومان
يومان
يومان
 ٧اسابيع
 ١٤اسبوع
 ٧اسابيع
 ٤اسابيع
 ١٢اسبوع
 ٧اسابيع
 ١٠اسابيع
 ٧اسابيع
يومان
يومان
يوم واحد
يومان
 ١١اسبوع
يوم واحد
يوم واحد
يومان
يوم واحد
يومان
يوم واحد
 ٣أيام
يومان

 ١٦ساعة
 ٣٥ساعة
 ٢٠ساعة
 ٤٠ساعة
 ٦ساعات
 ٥ساعات
 ١٨ساعة
 ١٠ساعات
 ١٠ساعات
 ١٠ساعات
 ٢٨ساعة
 ٤٠ساعة
 ٤٠ساعة
 ١٦ساعة
 ٤٠ساعة
 ٢٨ساعة
 ٤٠ساعة
 ٢٠ساعة
 ٧ساعات
 ١٠ساعات
 ٥ساعات
 ١٠ساعات
 ٢٢ساعة
 ٥ساعات
 ٥ساعات
 ١٠ساعات
 ٥ساعات
 ١٠ساعات
 ٥ساعات
 ١٥ساعة
 ١٠ساعات

فبراير /مارس
اكتوبر /نوفمبر
يناير /مارس
يناير /مارس
ديسمبر
 ١٦محرم
اكتوبر /نوفمبر
اكتوبر
مارس
فبراير
اكتوبر/ديسمبر
فبراير /مايو
اكتوبر  /ديسمبر
اكتوبر/نوفمبر
يونيو /اغسطس
يوليو /مايو
سبتمبر /نوفمبر
ديسمبر /فبراير
 / ٢٠١٤يناير
٣-٢ربيع األول
 ٣صفر
 ٢٣-٢٢اكتوبر
فبراير /يوليو
١٤ربيع الثاني
١٩جماد االول
١٢-١١جماد االول
 ٤محرم
 ٢٥-٢٤ربيع الثاني
 ٤ربيع الثاني
 ١٤-١٣-١٢ربيع االول
نوفمبر

٢٠١٥
٢٠١٥
٢٠١٥
٢٠١٥
٢٠١٤
١٤٣٦
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٣
٢٠١٣
٢٠١٣
٢٠١٣
٢٠١٣
٢٠١٢
٢٠١٥
٢٠١٥
١٤٣٦
١٤٣٦
٢٠١٤
٢٠١٤
١٤٣٤
١٤٣٣
١٤٣٣
١٤٣٣
١٤٣٠
١٤٣٠
١٤٣٠
٢٠١٥

المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة والمجتمع:
إعداد وتقديم دورة (اللغة الفرنسية للمبتدئين) بالتعاون مع عمادة شئون الطالب (النادي العالمي).
إعداد وتقديم دورة (دليلك الختبار االيلتس) للمعيدين والمحاضرين بكلية العلوم االجتماعية (شطري البنين والبنات).
إعداد وتقديم دورة (دليلك الختبار االيلتس) بالتعاون مع عمادة شئون الطالب (النادي العالمي).
إعداد وتقديم دورة (مبادئ التخاطب باللغة اإلنجليزية) بالتعاون مع عمادة شئون الطالب (النادي العالمي).
إعداد وتنسيق النشاط المنهجي لليوم المفتوح للطالبات المستجدات بقسم اللغة اإلنجليزية.
العمل في لجنة قياس بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.
المشاركة بإعداد وتقديم سمنار (ملخص كتابي) في الملتقى العلمي بقسم اللغة االنجليزية.
المشاركة بإعداد وتقديم سمنار (تجربتي الدراسية) في الملتقى العلمي الثاني بقسم اللغة االنجليزية.
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إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
إعداد وتنسيق وتدريب
مراقبه ثم مشرفة
إعداد وتقديم
إعداد وتقديم

١٤٤١ /٧ /١٦-٩
١٤٤١ /٧ /٢
١٤٤١ /٦ /١٨
١٤٤١ /٣ /٢٢-٨
١٤٣٧
١٤٣٧ - ١٤٣٦
١٤٣٥
١٤٣٣

إعداد وتقديم ورشة عمل (قصص متبادلة) لطالبات قسم اللغة االنجليزية كجزء من نشاط نادي قسم اللغة االنجليزية.
تقديم فقرة حول (عجائب االرقام في جسم االنسان) ضمن نشاط (عجائب االرقام) لقسم اللغة االنجليزية.
المشاركة في الفرز والتحكيم لمسابقة الكتابة االبداعية واإللقاء باللغتين العربية واالنجليزية ضمن نشاط (اللغة االنجليزية وحضارتك :نافذتين للعالم).
تقديم حفل تكريم العميدة السابقة للكلية في قاعة الجوهرة.
اعداد وتقديم ورشة عمل (أوجه الشبه بين اللغتين اإلنجليزية والفرنسية) لطالبات قسم اللغة االنجليزية كجزء من نشاط نادي قسم اللغة اإلنجليزية.
المشاركة في اعداد وتقديم فقرة (شيء من الجمال) ضمن نشاط (الجمال احساس بالخمس الحواس) لقسم اللغة االنجليزية.
إعداد وتنسيق أسبوع نشاط األدب واللغويات والترجمة بقسم اللغة االنجليزية.
اعداد وتقديم ورشة عمل (إدارة الوقت) لطالبات قسم اللغة االنجليزية كجزء من نشاط نادي قسم اللغة اإلنجليزية.
المشاركة بقرة في الحفل الختامي المقام في كلية اآلداب والعلوم اإلدارية.
مشاركة بعنوان (دور الطالبة في تطبيق الجودة الشاملة) في االحتفال بيوم الجودة العالمي بكلية اآلداب والعلوم اإلدارية.
اعداد وتقديم ورشة عمل (اآلية التي غيرت حياتي) لطالبات قسم اللغة االنجليزية كجزء من نشاط نادي قسم اللغة اإلنجليزية.
اعداد وتقديم ورشة عمل (قصص بالتبادل) لطالبات قسم اللغة االنجليزية كجزء من نشاط نادي قسم اللغة اإلنجليزية.
اعداد وتقديم ورشة عمل (قل لي ما ذا تقرأ؟) لطالبات قسم اللغة االنجليزية كجزء من نشاط نادي قسم اللغة اإلنجليزية.
المشاركة في نشاط قسم اللغة االنجليزية (انجليزيتي ال تنسيني عروبتي).
المشاركة في اعداد وتقديم المسابقة الثقافية لكلية اآلداب والعلوم اإلدارية.
تقديم الحفل الختامي لكلية اآلداب والعلوم اإلدارية.
المشاركة بفقرة في حفل اليوم الوطني

إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
إعداد وتحكيم
تقديم
إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
تنسيق واعداد
إعداد وتقديم
تقديم فقرة
إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
مشاركة بقصيدة
إعداد وتقديم
إعداد وتقديم
إعداد

١٤٣٢
١٤٣٢
١٤٣١
١٤٣١ /١١/١٨
١٤٣١
١٤٣١
١٤٣١
١٤٣١
١٤٣١ /٧ /٨
١٤٣٠
١٤٣٠
١٤٣٠
١٤٣٠
١٤٢٩
١٤٢٩
١٤٢٩
١٤٢٩

المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
مقررات االدب
الشعر

الرواية

المسرحية
ادب عام

الشعر
الشعر االمريكي الحديث
الشعر البريطاني الحديث
الشعر الرومانسي والفيكتوري
الشعر الميتافيزيقي وما قبل الرومانسية
مقدمة في الشعر
الرواية في القرن الثامن عشر
الرواية في القرن التاسع عشر
الرواية في القرن العشرين
مقدمة في النثر
المسرحية الحديثة
االدب األمريكي

٧٣١٤٧٨
٢٥٠٣٤٢٤
٢٥٠٣٤١٠

الكتابة

٢٥٠٣٣٢٥
٢٥٠٣٣٢٠
٢٥٠٣٢١٦
٢٥٠٣٢٢١
٧٣١٣٧٦
٧٣١٤٧٥
٢٥٠٣١١٢
٧٣١٤٧٧

القراءة

٧٣١٣٧٠

تراكيب
اللغة
التحدث
واالستماع

مقررات اللغة
االنشاء
مبادي الكتابة
كتابة لمقال ١
كتابة المقال ٢
تدريبات على الكتابة ١
تدريبات على الكتابة ١
الكتابة ٣
كتابة المقال
تدريبات على القراءة ١
تدريبات على القراءة ٢
القراءة ٣
تراكيب اللغة ١
تراكيب اللغة ٢
تراكيب اللغة ٣
المحادثة ١
التحدث واالستماع ١
التحدث واالستماع ٢
التحدث واالستماع ٣

االسم :دالل تركي علي الشريف

٢٥٠٣١٢١
٢٥٠٣١١٧
٢٥٠٣٢١٢
٢٥٠٣٢٢٤
٧٣١١٣٢
٧٣١١٣١
٧٣١٢٣٢
٧٣١٢٣٣

مقررات أخرى
لغة انجليزية ( ١٠١لقسم اللغة االنجليزية)
مهارات التخاطب باللغة االنجليزية ( ٢لقسم الحاسب االلي)
نصوص انجليزية لإلقسام العلمية
لغة انجليزية  ١٠١لألقسام االدبية
لغة انجليزية  ١٠١لألقسام العملية
اللغة اإلنجليزية للسنة التحضيرية
طرق البحث
الترجمة ٣

٧٣١١٤٠
٧٣١١٤٢
٧٣١٢٤٢
٧٣١١١٠
٧٣١١١١
٧٣١٢١٢
٢٥٠٣٢١٢
٧٣١١٢٠
٧٣١١٢١
٧٣١٢٢٢

التاريخ ١٤٤٢ /١٠/١٠ :ه
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٧٣١١٠١
٧٣١١٠٣
٧٣١١٠٢
٧٣١١٠١
٧٣١١٠١
٤٨٠٢١٧٠٠
٢٥٠٣٣٢٠
٢٥٠٣٣١٥

