
 1 د. رشا العودان

العودان محمد رشا د.   
rmaa500@yahoo.com 

ralaudan@ksu.edu.sa 
00966505477392 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 معلومات شخصية: 

ودؤوبة في  عالية الهمة شغوفة بالثقافة ومهتمة ببناء جسور التواصل بين مختلف الثقافات، ذات شخصية إيجابية باحثة تربوية 

لتعليمية. تطوير العملية الالعملية والبحثية  خبرتها به من علم ومهارات اكتسبتها من خالل هاأنعم هللا علي استعمال ما  

 التعليم:   

2014إلى 2010 المملكة المتحدة، جامعة يورك،   

عض اإلضافات البسيطة التي  بدون تصحيح أي خطأ سوى بو  أتممت المناقشة بحمدهللا بنجاح لقدنجليزية واللغة اإل في  دكتوراة

.بفضل هللا في يوم واحد نجازهاتم إ  

 

2009إلى 2008 المملكة المتحدة، جامعة يورك،  

ومكافأة مالية من الملحقية    تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها. وقد حصلت على شهادة تقدير فصلي طرق ماجستير في

 الثقافية السعودية ببريطانيا. 

 

1997إلى 1993 الرياض، المملكة العربية السعودية،  جامعة األميرة نورة،  

.4.4 بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها من كلية التربية بمعدل  

 

 البعثات: 

حصلت على بعثة من وزارة التربية والتعليم لدراسة الدكتوراة.: 2014إلى  2010من   

 

من 2008 إلى 2009: حصلت على بعثة من فلبرايت األمريكية و التي تهدف الى تعزيز التبادل الثقافي و الدبلوماسية الثقافية 

 بين البلدان وبعثة من وزارة التربية والتعليم لدراسة الماجستير.   

 

 الخبرة العملية: 

حتى اآلن:  2017جامعة الملك سعود، يوليو    

الجمعية السعودية عضوة في  كذلكالتدريس مسار اللغة اإلنجليزية، و أعمل كأستاذ مساعد في كلية التربية قسم المناهج و طرق

.)جستن( للعلوم التربوية و النفسية   

 

: 2020حتى   2019دارة الملك عبدالعزيز، إبريل   

تأليف و مراجعة كتب االجتماعيات و الوطنية لتعكس ثقافة المجتمع السعودي ماضيه و حاضره بشكل يفخر به كل مواطن  

 سعودي.

 

: 2018دورة التواصل الثقافي، نوفمبر     

قمت بعمل دورة تدريبية بعمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود لنشر الوعي و توسيع المدارك و  تعزيز التواصل بين  

 مختلف الثقافات.
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: 2018ديسمبر حتى   2018هيئة تقويم التعليم، إبريل    

عضو في فريق عمل  لكتابة وثيقة مواصفات المناهج العالمية و البرامج الدولية في المملكة و التي تأخذ باالعتبار التنوع الثقافي  

و قد تم إقرارها و هلل الحمد من قبل اللجنة اإلشرافية و التي يتراسها سمو رئيس الهيئة األمير د. فيصل لطالب المدارس العالمية 

 https://twitter.com/ETEC_SA/status/1090972501507756032?s=08آل سعود. 

 

: 2018إبريل حتى   2017مركز التميز البحثي أكتوبر    

 عملت بحث مشترك تم بحمد هللا االشادة به مبدأيا من قبل اليونسكو و سوف يتم نشره قريباً بإذن هللا تعالى. 

 

: 2018، مارس مؤتمر الهوية و متطلبات التنمية  

 منظمة اساسية للمؤتمر  والذي يعكس الهوية الوطنية و متطلبات التنمية في مجتمعنا. 

 

:  2014جامعة كامبريج، ديسمبر   

 حاصلة  على قبول مبدأي من جامعة كامبريدج للعمل كمحاضرة في مركز التواصل الثقافي. 

 

:  2014يوليو حتى سبتمبر ك، جامعة يور  

 تطوعت للعمل كمحاضرة  في اللغة العربية إليصالها كلغة و ثقافة للمجتمع األوربي. 

 

:  2014ديسمبر  جامعة يورك، نوفمبر حتى  

عملت كمحاضرة لتدريب الطالب ذوي الثقافات المختلفة على مهارات التواصل لبناء الجسور من خالل المناقشات الفعالة في  

 الصف. 

 

: 2014يوليو    في يورك، إبريل حتى االبتدائية مدرسة لورد ديرامورز  

 انضممت إلي برنامج وايس يس و تطوعت للعمل في المدرسة  كمعلم مساعد قمت من خالل هذا الدور بإيصال ثقافة المجتمع  

 السعودي و العربي للمجتمع البريطاني من خالل األنشطة الالصفية.

  

 البحوث المنشورة: 

1(نشرت  نقد لكتاب في مجلة عالمية بير ريفيو، يهدف هذا الكتاب إلى كسر الحواجز بين الثقافات المختلفة في المجتمع الواحد و 

:   يحث على تفهم اآلخر  

Growing Up Muslim: Muslim College students in America Tell their Life Stories, eds. Andrew 

Garrod and Robert Kilkenny. Intrepduction by Eboo Patel (Cornell University Press, 2014) 

 

نشرت محاضرة باستخدام شرائح العرض   هذا الموقع وقدمن خالل  علميةصممت موقع خاص بي قمت بنشر مقاالت  (2

 المطورة ذات الرسوم المتحركة 

http://rashaalaudan.wix.com/formative-assessment 

 

شور: ( بحث من3  

Fadda, Hind A. Al and Alaudan, R. M. (2020). Effectiveness of Duolingo App in Developing 
Learner's Vocabulary, Grammar and Pronunciation: A Case Study of a blended TESOL 
Classroom. International Journal on Emerging Technologies, 11(5): 403–410. 

 

https://twitter.com/ETEC_SA/status/1090972501507756032?s=08
http://rashaalaudan.wix.com/formative-assessment
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( بحث منشور آخر:4  

Qiuhan, L., Afzaal, M., Alaudan, R. and Younas, M. (2020). COVID 19 Pandemic and Online 
Education in Hong Kong: An Exploratory Study. International Journal on Emerging 
Technologies, 11(5): 411– 418. 

 

". ية الرابعة: " التعليم العالي في عصر الثورة الصناعا بإذن هللاسيتم نشره قريبفي المطبعة كتاب ( 5  

 

 الدورات وورش العمل:  

وزارة التعليم، الرياض، المملكة العربية السعودية: 2017 ،فبراير  

 مناهج المدارس العالمية من وجهة نظر المختصين التربويين و الجهات ذات العالقة

 

الرياض، المملكة العربية السعودية: و التقنية،مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم  2016مارس،   

 ورشة فضاء االبتكار

 

الرياض، المملكة العربية السعودية:  ،االحسان األهليةمدارس  5201، أكتوبر   

طرق التدريس الفعالورشة   

   

  المؤتمرات: 

جدة، المملكة العربية السعودية: جامعة الملك عبدالعزيز،  2020 ،يناير  

ELT SAUDI 2020 Conference 

 

   جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية: 8201، مارس

القادم جستن  لمؤتمر القسم النسائي مقررة  

 

  السعودية:جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية  2015أكتوبر، 

معلم المستقبل: إعداده و تطويره ل المؤتمر الدولي  

 

جامعة يورك، المملكة المتحدة: 2012 مايو،  

بالعمل تحت الضغوط.  االلتزامللتعليم والتعلم:  المؤتمر السنوي   

 

جامعة يورك، المملكة المتحدة: 2012 مايو،  

للتدريب   مؤتمر وايت روز  

 

جامعة ليدز، المملكة المتحدة: 2012 إبريل،  

الدكتوراة  بحوث المؤتمر السنوي لطالب  

 

جامعة يورك، المملكة المتحدة: 2012 إبريل،  

رستقراتدني االفي عصر  االجتماعيةالدراسات الرأي العام في   

 

جامعة يورك، المملكة المتحدة: 0201 يونيو،  

والمواطنة في التعليم  اإلنخراطمؤتمر   

 

 شهادات التقدير: 

 الرياض، المملكة العربية السعودية:

 شهادة شكر من الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية )جستن( لتنظيم فعاليات مؤتمر الجمعية الثامن عشر.  
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 يورك ، المملكة المتحدة:

.تقدير على تفوق فصلي في عمل بحث متميز من الملحقية الثقافية السعودية شهادة  

 

 مهارات الحاسب اآللي: 

مايكروسوفت: إكسل ، وورد، وبوربوينت.  إجادة بشكل ممتاز في جميع برامج  

 إجادة  بشكل ممتاز في عمل الجداول والرسومات البيانية. 

 القدرة بشكل ممتاز على تحليل البيانات الكمية والنوعية. 

 القدرة بشكل جيد جدا على تحليل البيانات باستخدام برنامج اإلس بي إس إس اإلحصائي.  

 

 اللغات: 

.و مبادئ الفرنسية  كتابةً  والعربية واإلنجليزية تحدثا ًتين للغ إجادة تامة  


