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 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

 انات الشخصيةيالب : أوال

  

 

 
 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

 الجامعة والكلية التخصص تاريخ الحصول عليه المؤهل

    

    الدكتوراه

 االسالميةجامعة االمام محمد بن سعود  الترجمة 6/6/2016 الماجستير

 جامعة المجمعة اللغة االنجليزية 17/7/2010 سالبكالوريو

 

        المهام اإلدارية التي ُكلف بها العضو  :ثالثا

 فترة التكليف المهام اإلدارية م.

 1438-1437 للتطوير والجودةمساعدة وكيل الكلية  1

   اللجان التي شارك فيها العضو :: رابعا  

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م.

1- 

1 

 هـ1433-1432الفصل الثاني من العام الجامعي  الرصد وكشوف اإلجابة أوراق وتسليم استالم الرصد وكشوف اإلجابة أوراق وتسليم استالم لجنة

 1438-1437 اإلشراف على سير االختبارات النهائية  اإلشراف على سير االختبارات النهائيةلجنة   -2

 1438-1437 اعداد برنامج الحفل  لجنة اعداد برنامج فل تخريج الدفعة الخامسة -3

 1439-1438 الحذف واالضافة لجنة الحذف واالضافة  -4

 اللغة االنجليزية القسم  خلود عبدالرحمن صالح الخنيني اسم عضو هيئة التدريس 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط  اسم الكلية 
البريد 

 االلكتروني 
k.alkhenainy@mu.edu.sa 
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     خدمة الجامعة و المجتمعالمشاركات التي شارك فيها العضو في  خامسا :

 الفترة نوع المشاركة اسم المشاركة م.

1- 

1 

 1438-1437  المشاركة في فريق مقابلة هيئة تقويم التعليم

 :األنشطة العلمية :سادسا  

 الماجستير والدكتوراه :

 A Longitudinal Exploration of Students' Translation Competence: Level 4-5-6 Female Students at الماجستير  ةرسالعنوان 

IMISIU as a Case Study 

  عنوان رسالة الدكتوراه 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

   :لمقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسهاا

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م.

1.  Grammar 161 NJM Level 1 

2.   Reading 162 NJM Level 1 

3.  Writing 163 NJM Level 1 

4.  Reading in Business  165 NJM Level 2 

5.  Listening and speaking 166 NJM Level 2  

6.  Writing Reports  110 NJM Level 3 

7.  Listening and speaking I 112 ENG Level 1 

8.  Listening and Speaking II 122 ENG Level 2 
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9.  Translation  118 ENG Level 1 

10.  Translation I 212 ENG Level 3 

11.  Translation II 411 ENG Level 6 

12.  Vocabulary building 120 ENG Level 1 

13.  Reading Comprehension I 113 ENG Level 1 

14.  Reading Comprehension II 115 ENG Level 2 

15.  Speech 412 Level 4 

  :لدورات التدريبيةا

مكان  اسم الدورة م.
 االنعقاد

 تاريخ االنعقاد

 أشهر 6 الزلفي  نصوص وإدخال بيانات معالجة 1

 online 19/ 6/ 2015- 30/10/2015 التواصل االجتماعي كمنصات تعليميةشبكات  2

 25/1/1438 المجمعة قياس مخرجات التعلم 3

 Online 16/5/1438  تصميم وإنتاج الكتب االلكترونية التفاعلية 4

 1438 /24/5 الكلية D2Lاستخدام آلية التقويم للواجبات والبحوث باستخدام نظام  5

 28/3/1438 الكلية االرشاد األكاديمي وحقوق الطالبة 6

 1/2/1438 الكلية نظام التعلم االلكتروني 7

 7/3/1438 الكلية بناء بنوك األسئلة وربطها بنواتج التعلم  8

 :لمؤتمرات والندوات وورش العملا 
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 العلمية االخرى : واألنشطةنجازات اال

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم المؤتمرات او الندوات او ورش العمل م.

1 National Graphic Learning Online Conference  - “Adult and 

Exams” 

online 
2015 

2 Sixth Annual International Translation Conference -“Translating 

the Gulf: Beyond Fault Lines”  

Translation and Interpreting 

Institute of Hamad bin Khalifa 

University, Qatar 

2015 


