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التعليم
٢٠٠٥-٢٠٠٢
جامعة الملك خالد  ،أبها  ،المملكة العربية السعودية
كلية تعليم البنات "كلية اآلداب" في قسم اللغة االنجليزية
وتم التخرج في يوليو  /تموز  2005من نفس الكلية المذكورة والحصول على درجة بكالوريوس في اآلداب والتربية (تخصص
اللغة اإلنجليزية ) مع تقدير ممتاز ( مع مرتبة الشرف) و نسبة (.)٪ 91.4
٢٠٠٩-٢٠٠٦
تــم نيل شهادة الماجستير في اللغويات التطبيقية (بتقدير ممتاز) مع التوصية بالطباعة والنشر ،من قسم اللغة اإلنجليزية في كلية
التربية للبنات "كليــة اآلداب" جامعة الملك خالد  ،أبها ،المملكة العربية السعودية .وكان موضوع األطروحة " :العوامل
المساعدة وال ُمعيقة في استخدام الحاسوب كتقنية مساعدة في تعلم اللغة وضمه في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغــة أجنبية في تعليم
أربع جامعات سعودية :من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس النساء"
٢٠١٤-٢٠١٢
تم نيل شهادة ماجستير أخرى في اللغويات ،من جامعة فلوريدا األمريكية  ،الواليات المتحدة األمريكية.
٢٠١٨-٢٠١٤
شهــادة دكتــوراه في اللغويات  ،حصلت عليها من جامعة فلوريدا األمريكية  ،مدينة جينسفيل ،عنوان األطروحة " :دراسة
المشهد اللغوي التقابلي بين سوق عسير مول وسوق الثالثاء في مدينة أبها  ،المملكة العربية السعودية"

االهتمام البحثي
التخصص :لغـــويات
التخصص الدقيق :لغويات مشهدية
اهتمامات المجال البحثي  :لغويات نظرية  ،لغويات تطبيقية ،لغويات مجتمعية ،لغويات مشهدية ،دراسة اللغة الثانية واللغات
األجنبية.
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المنشورات
العوامل المؤثرة على استخدام االتصال من قبل عضوات هيئة التدريس في التعليم (2010 (with saad al-kahtani
العالي السعودي :الوضع الحالي.
 jaltcall journal. vol. 6, no.3 pages 153-17تم النشر في مجلة "جالت كول " اليابانية.

المشاركة في المؤتمرات المحلية والدوليـة وحضورهــا
2019 Attended
تم الحضور كمشرفة على المحاضرين والمعيدين في مؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض ،والمنعقد بتاريخ  ١٤٤٠-٨-٢هـ
وحتى  ١٤٤٠-٨-٤هـ في دورته الخامسة ،لتقديم المساعدة والترجمة الفورية لمن يحتاجها منهم في جناح المكاتب الدولية
للدراسات العليا.
2018 Presented
تم تقديم ملصق بحثي علمي في يوم البحث العلمي لطالب الدراسات العليا بجامعة فلوريدا األمريكية ،الواليات المتحدة
األمريكية ،في شهر ابريل من عام ٢٠١٨
عنوان الملصق البحثي " :دراسة المشهد اللغوي التقابلي بين سوق عسير مول وسوق الثالثاء في مدينة أبها  ،المملكة العربية
السعودية"
2017 Presented
تم تقديم ملصق بحثي علمي في المؤتمر الــ ١٢السنوي للعلوم االجتماعية ،كــان عنوان المؤتمر " من المشكالت االجتماعية
إلى الوعد المجتمعي " ال ُمقام في جامعة فلوريدا األمريكية  ،الواليات المتحدة األمريكية ،الموافق  ١٥ابريل من عام  .٢٠١٧في
جامعة فلوريدا.
عنوان الملصق" :المشهد اللغوي العربي في مدينة بروكلين ،نيويورك ".
2016 Presented
تم تقديم ملصق بحثي علمي في يوم البحث العلمي في جامعة فلوريدا تشرين األول  /أكتوبر 2016
عنوان الملصق " :دراسة لتركيب كلمة قد ".
2015 Attended
حضور المؤتمر الدولي البراغماتي الـ  ١٤الذي عُقد في أنتويرب  ،بلجيــكا  ،الموافق  ٣١-٢٦يوليو من عام ٢٠١٥
2015 Attended
حضور مؤتمراللغويات المشهدية السابع ال ُمقام في جامعة بيركلي األمريكية  ،تحت استضافة مركز اللغات بالجامعة،
( (LL7كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية،
عنوان المؤتمر ":إثارة التساؤالت  ،وفتح المجاالت  ،وتقديم مواضيع وطرق وبرامج جديدة "
الموافق  ٩-٧ماي من عام .٢٠١٥
2013 Attended
حضور مؤتمر اللغة واللغويات المجتمعية الخامس :لغات األقليات.
المنعقد في جامعة إلينوي األمريكية ،مدينة أورباناـ شامبين ،الواليات المتحدة األمريكية ،الموافق  ٧-٥ابريل من عام .٢٠١٣
2013 Presented
تم تقديم ورقة بحث في مؤتمر كــامال الدولي الكــوري المنعقد في مدينة سيول  ،كوريا الجنوبية،
KAMALL international conference
الموافق  ١٩أكتوبرمن عام  .٢٠١٣باستضافة جامعة هانيانغ ،سيول ،كوريا ،موضوع المؤتمر :تعلم اللغة الذكية في وسط
عالم متصل .ورقة البحث ال ُمقدمة كانت بعنوان ":اكتساب اللغة العربية في سياق أجنبي من قبل أطفال األسر العربية األصل
واألمريكية المنشأ في سن البلوغ باستخدام برنامج روزيتا ستون لتعليم اللغة العربية".
2008 Presented
تم تقديم ورقة بحث في مؤتمر جلو كول الدولي  ،ال ُمقام في مدينة جاكرتا ،اندونيسيا ،الموافق  ٩-٨نوفمبر من عام ، ٢٠٠٨
ورقة بحث بعنوان ":العوامل المساعدة وال ُمعيقة في استخدام الحاسوب كتقنية مساعدة لتعلم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في
أربع جامعات سعودية  :من وجهة نظر منسوبات أعضاء هيئة التدريس".

2

سهام آل حيدر
2007 Attended
حضور مؤتمر " تيــسول" العاشر المنعقد في مدينة دبي ،االمارات الع ربية المتحدة ،عنوان المؤتمر ":معايير وتقييم تدريس
اللغة اإلنجليزية"
10 TESOL Arabia

الخبرة في التدريس والعمل
معيـد ٢٠٠٦-٢٠٠٥
كلية التربية للبنات العلوم واآلداب بجامعة الملك خالد .أبها
محاضر ٢٠١١-٢٠٠٩
كلية التربية للبنات العلوم واآلداب بجامعة الملك خالد .أبها
رئيس قسم اللغة االنجليزية ٢٠١١-٢٠١٠
كلية محايل للعلوم واآلداب  ،جامعة الملك خالد.
أستاذ مساعد  ٢٠١٨وحتى الوقت الحاضر
كلية محايل للعلوم واآلداب  ،جامعة الملك خالد.
عميدة  ٢٠١٩وحتى الوقت الحاضر
كلية العلوم واآلداب برجــال ألمع .
عميدة  ٢٠١٩وحتى الوقت الحاضر
كلية المجتمع برجال ألمع.

عضوية اللجان:
٢٠١٩
عضو في لجنة توظيف ألستاذ مساعد في قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير.
جامعة الملك خالد.
٢٠١٩
عضو في لجنة توظيف لمعيدات في قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية العلوم واآلداب برجال ألمع.
جامعة الملك خالد.

ورش العمل:
٢٠١٩
حضور ورشة عمل بعنوان" بحث آليات التطوير الممكنة لكليات المجتمع والكليات التطبيقية" المنعقدة في تاريخ -٣-٢٨
١٤٤١هـ (  ٢٥نوفمبر ) في الوزارة في الرياض.
٢٠١٩
حضور ورشة عمل بعنوان " المعايير الختيار القيادات األكاديمية" المنعقدة في الواليات المتحدة البريطانية ،لندن .من ٦-٤
أوقست  .بواقع  ٣أيام و  ١٥ساعة تدريبيةُ .مقدمة من ملتقى الخبرات للتدريب واالستشارات.
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٢٠١٩
ورشة عمل بعنوان" تصميم وبناء االختبارات االلكترونية" والمنعقدة عن طريق نظام إدارة التعلم (البالك بورد) من -٣-٢٦
 ٢٠١٩وإلى ُ . ٢٠١٩-٤-٢مقدمة من عمادة التعليم االلكتروني.
٢٠١٩
حضور ورشة عمل بعنوان" دور عضو هيئة التدريس والطالب في الجودة" والمنعقدة يوم األحد  ١٤٤٠-٧-١٠هـ بواقع ٤
ساعات تدريبية ُمقدمة من عمادة التطوير األكاديمي والجودة.
٢٠١٩
حضور ورشة عمل بعنوان" القيادة االستراتيجية في المؤسسات الجامعية" والمنعقدة يوم األحد  ١٤٤٠-٧-١٠هــ بواقع ٤
ساعات تدريبية ،وال ُمقدمة من عمادة التطوير والجودة.
٢٠١٩
حضور ورشة عمل بعنوان" نظام الفصول االفتراضية" والمنعقدة يوم  ٢٠١٩-١٠-١وال ُمقدمة من عمادة التعليم االلكتروني.
٢٠١٩
حضور ورشة عمل بعنوان" برنامج األمير نايف لمبادئ اإلسعافات األولية" وال ُمنعقدة يوم  ٢٠١٩-٩-٢٦وصالحة لمدة عام
.وال ُمقدمة من هيئة الهالل األحمر السعودي.
٢٠١٨
حضور ورشة عمل بعنوان" برنامج ممارس التعليم االلكتروني" والمنعقدة من  ٢٠١٨-١٠-٢١وحتى ٢٠١٩-١١-١٧
وال ُمقدمة من عمادة التعليم االلكتروني.

الفعاليات والمبادرات:
٢٠٠٥
المشاركة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في االجتماع األول الذي عقد في أبها  ،المملكة العربية السعودية.
٢٠١٠
المشاركة في ورشة عمل بعنوان "التميز في برامج الدراسات العليا والتحديات والحلول" التي عقدت في الرياض  ،المملكة
العربية السعودية.
٢٠١٩
تقديم ورشة عمل تستهدف معلمات اللغة اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة والثانوية ،بعنوان" التطبيقات التفاعلية لمعلمات اللغة
اإلنجليزية" وذلك يوم  ٥فبراير  ٢٠١٩في مكتب اإلشراف بمحايل عسير.
٢٠١٩
تقديم ورشة عمل تستهدف خريجي البكالوريوس ضمن برنامج تطوير الخريج ،بعنوان" أهمية اللغة اإلنجليزية للحصول على
الوظائف" وذلك بتاريخ  ١١فبراير ،٢٠١٩بواقع ساعتان تدريبيتان.
٢٠١٩
المشاركة في مبادرة" حسن الوفادة" برعاية صاحب السمو الملكي األمير تركي آل سعود  ،أمير منطقة عسير ،والتي تستهدف
سكان المنطقة والسُياح ،وال ُمقدمة في فرع تهامة ( رجال ألمع) بعنوان" كيف تكتب سيرتك الذاتية" وال ُمنعقدة في  ٩جوالي في
متحف رجال ألمع التراثي .بواقع ساعتان تدريبيتان.
اللغات
اللغة اإلنجليزية
األساسيات في العبرية
األساسيات في الفرنسية

4

