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 اإلسم: إيمان عبدالقادر عبدالحي كمال

 الجنسية: سعودية

 مكان الميالد: الطائف ، المملكة العربية السعودية

 الحالة االجتماعية: متزوجة

 

 المؤهالت العلمية:

 

 ه الفلسفة في اللغويات. دكتورا1

 ، جامعة الملك سعودوآدابهامكان الحصول عليها: قسم اللغة اإلنجليزية 

 1241الحصول عليها: تاريخ 

 

 التخصص الدقيق: تحليل الخطاب

 

 عنوان الرسالة: 

 "بنية األسلوب الجدلي في افتتاحيات الصحف اإلنجليزية والعربية: دراسة تحليلية مقارنة"

 

 . ماجستير في علم اللغة التطبيقي4

 ، جامعة الملك سعودوآدابهامكان الحصول عليها: قسم اللغة اإلنجليزية 

 1211حصول عليها: تاريخ ال

 

 عنوان الرسالة:

 "ترجمة أدوات الربط اإلنجليزية إلى العربية: دراسة نصوص مترجمة"

 

 . ماجستير في الدراسات الشرق أوسطية3

 التخصص: اللغويات العربية

 مكان الحصول عليها: قسم دراسات الشرق القريب ، جامعة ميشجان ، الواليات المتحدة األمريكية

 

 بكالوريوس اآلداب. 2

 التخصص: علم اللغة / علم األديان

 مكان الحصول عليها: كلية اآلداب والعلوم ، جامعة غرب ميشجان ، الواليات المتحدة األمريكية

 

 الخبرة العملية:

 

  1111جامعة الملك سعود ‘ وآدابها. عينت معيدة بقسم اللغة اإلنجليزية 1

 4112إلى  1111. عينت محاضرة بالقسم 4

 4112. تم تعييني كأستاذ مساعد في القسم 3

 4114-4111. عينت مديرة مركز بحوث الدراسات اإلنسانية 2

الى الوقت الحالي )مساعد وكيل كلية -4111. عينت مشرفة التطوير والجودة في كلية اآلداب عام 1

 اآلداب للتطوير والجودة(.
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 اللجان:

 قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

 

  سنة اإلشراف على تسجيل الطالبات وحل المشكالت  11منذ تعييني كمعيدة ولمدة توليت

 المتعلقة بذلك

  لجنة الجداول الدراسية: عملت على إعداد الجدول الدراسي للقسم لسنوات عديدة )تزيد على

 سنوات( 11

 

 (4112-1111) لجنة اإلرشاد األكاديمي 

 

 (4111-1111) لجنة جدول االمتحانات النهائية 

 

 (4111-1111) لجنة اإلشراف علي سير االمتحانات النهائية 

 

  (4111، 4114)لجنة المعيدات والمتفوقات 

 

 حتى االن( -4112) وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 ( 4112-4113لجنة مقرر التدريب الميداني) 

 

 )لجنة تحديث الخطط الدراسية )حتى االن 

 

 :اآلداب كلية

 

  التنظيمية للجامعة )عضوا(لجنة مراجعة اللوائح 

 

 )لجنة امتحانات اإلعداد العام )عضوا 

 

 )لجنة الجداول ومنسقة القاعات بكلية اآلداب )مقررا 

 

  4114-4111لجنة اإلعداد لالعتماد األكاديمي في الكلية في الفترة بين 

 

 :الجامعة

 

 المعيار التاسع(المؤسسي ماد األكاديمي لالعت لجنة الدراسة الذاتية( 

 لجنة الخطة االستيراتيجية للجامعة 
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 الدورات التدريبية:بعض 

ساعات تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك  1. التعليم النشط والتدريس للشعب الكبيرة: 1

 41/2/4112سعود( 

 

 1/1/4112-3ساعة تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود(  41. تنمية الذات: 4

 

ساعات تدريبية )عمادة تطوير المهارات،  7دورة أساليب تقويم الطالب داخل القاعات الدراسية:  . 3

 42/1/4112  جامعة الملك سعود(

 

ساعة تدريبية )عمادة تطوير  41. دمج تقنية المعلومات واالتصال في التدريس الجامعي: 2

  2/1/4112-4المهارات، جامعة الملك سعود( 

 

ساعات تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود(  2واالزدهار: . النشر العلمي 1

31/3/4111 

 

 ساعات تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود( 11. الجودة في التعليم الجامعي: 1

 2-1/2/4111 

 

المهارات، جامعة ساعة تدريبية )عمادة تطوير  11. دمج مهارات التفكير في المقرر الدراسي: 7

 1/1/4111-2الملك سعود( 

 

 ساعة تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود(  14. مهارات االتصال الفعال: 2

11-12/1/4111 

 

 ساعة تدريبية )جامعة كلية لندن ، لندن ، المملكة المتحدة(  71. دورة التدريس الجامعي: 1

1-17/7/4111 

 

 ساعة تدريبية )الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي( 12: . قياس مؤشرات األداء

 

ساعة تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك  14. مهارات التدريس الجامعي الفعال: 11

 2/1/4111-4سعود( 

 

 ساعات تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود( 11. بناء االختبارات التحصيلية: 14

11-41/1/4111 

 

ساعة تدريبية  12. تقويم البرامج وفقاً لمعايير ووثائق الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي: 13

 42/1/4111-43)الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي( 

 

 EFQM 42-41/2/4111)ساعة تدريبية ) 42. الطريق نحو التميز: 12
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ساعات تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود(  1التعلم: . تحفيز الطالب على 11

11-14/1/4111 

 

ساعات تدريبية )كلية التربية  والتنمية البشرية في 2. التعليم المتميز: من التدريس إلى التعلم: 11

 13/1/4111جامعة دار العلوم( 

 

ة )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك ساعات تدريبي 1. تعليم الطالب مهارات التفكير الناقد: 17

 12/11/4111سعود( 

 

ساعة تدريبية )معهد جامعة ويلز ،  11منظور دولي للجامعات المتطورة:   :. إدارة الجودة12

 31/7/4111-11كارديف، المملكة المتحدة( 

 

عمادة ساعة تدريبية ) SPSS    :11. أساسيات اإلحصاء وتجهيز البيانات باستخدام برنامج 11

 13/11/411-11تطوير المهارات، جامعة الملك سعود( 

 

ساعة  SPSS    :11. االختبارات اإلحصائية البارامترية  والالبارامترية  باستخدام برنامج 41

 41/11/411-12تدريبية )عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود( 

 

ساعة تدريبية )مركز  31عليم والتعلم: جامعة أوبرن في تعزيز الت-. برنامج جامعة الملك سعود41

 41-12بيجيو لتعزيز التعليم والتعلم، جامعة اوبرن، أوبرن، ألباما، الواليات المتحدة األمريكية( 

/7/4114 

 

 المؤتمرات:

 

 عنوان المؤتمر: الثقافة واللغة والممارسة االجتماعية.

 مكان انعقاد المؤتمر: جامعة كلورادو في بولدر

 2/4111-4التاريخ: 

 في افتتاحيات الصحف اإلنجليزية والعربية"‘ المناورة‘عنوان الورقة المقدمة: " 

 
 


