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 موقع معهد اللغة اإلجنللززية

 في موقع اللامعة الصفحة الشخصزة

  األمريكزةصحزفة جامعة والية أريزوجنا 
 

 

  :المؤهالت العلمية

  والخطاب من وتخصص دقزق علوم اللغة البالغزة والكتابة  يةجنللززاإلحصل على الدكتوراة في تخصص عام اللغة

 م 2880فبراير  ،الواليات المتحدة األمريكزة، الية أريزوجناو جامعة

  ة ثاجنزة من جامعة كلغ يةجنللززاإلوتخصص دقزق تدريس اللغة  يةجنللززاإلحصل على الماجستزر في تخصص عام اللغة

 م 2888مايو  ،كزةالواليات المتحدة األمري، والية أريزوجنا

  يولزو ، المملكة العربزة السعودية، من جامعة الملك عبدالعزيز بلدة وآدابها يةجنللززاإلحصل على البكالوريوس في اللغة

 م 8221

  

 :التاريخ الوظيفي

  إلى تاريخه  م 2888 للتطوير بلامعة الملك عبدالعزيز من يولزو يةجنللززاإليعمل وكزل معهد اللغة 

 ديسمبرمن بلامعة الملك عبدالعزيز ية جنللززومعهد اللغة اإلبقسم اللغات االوروبزة وآدابها  مشارككأستاذ  عملي 

 إلى تاريخه م 2885 

 م  2880بريل أمن بلامعة الملك عبدالعزيز ية جنللززومعهد اللغة اإلكأستاذ مساعد بقسم اللغات االوروبزة وآدابها  عمل

 م 2885ديسمبر  إلى 

  بلامعة الملك عبدالعزيز من يوجنزو  يةجنللززاإلعمل كرئزس وحدة الشؤون األكاديمزة لطالب األجنتساب بمعهد اللغة 

 م 2888مايو  إلى  م 2882

 يوجنزو  إلى م 2881من يولزو بلامعة الملك عبدالعزيز  لشؤون األجنتساب يةجنللززاإللمدير مركز اللغة  عمل كنائب

          م 2882

  م 2888يوجنزو  إلىم  2880بمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر من يوجنزو  غزر متفرغ صحفي عمل كمستشار 

  يةززجنللاإلعمل كمدرس لغة ومنسق برامج في معهد اللغة American English and Culture Program (AECP) 

 م 2888 بالواليات المتحدة في Arizona State Universityلامعة والية أريزوجنا ب
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 م 2888لي إ م  8221برامج بالقناة الثاجنزة بالتلفزيون السعودي من   عمل كمعد ومقدم 

  م 8222 إلىم  8221عبدالعزيز من عمل كمعزد بقسم اللغات االوروبزة وآدابها بلامعة الملك 

  ية في بعض المعاهد الخاصة مثل معهد العالمزة للكمبزوتر والتقنزة ومعهد الخطوط السعودية من إجنللززعمل كمدرس لغة

 م 8222لي إم  8221

  م 8221لي إم  8220عمل كمترجم في المكتب الخاص في أمارة منطقة مكة المكرمة من 

  

 :العلمية والعملية الخبراتالنشاطات و

  تحكزم ومراجعة لسلسلة كتب تعلزم اللغة اإلجنللززية للناشر العالي بزرسونPearson ELT  م 2885، فبراير 

 المركز الوطني للقزاس والتقويم في التعلزم العالي، في اللامعات السعودية تحكزم جنواتج التعلم ألقسام اللغة اإلجنللززية ،

 م 2885فبراير الرياض، 

 م 2885، فبراير للقطاع العسكري "التخطزط اإلستراتزلي وجنموذج التمزز األوروبي"شة عمل بعنوان تقديم ور 

 في إدارة اللودة جنموذج التمزز األوربيعلى معايزر  اللودة الشاملة دارةإل تحكزم EFQM  وزارة األوقاف بدولة ،

 م 2885الكويت، جنوفمبر 

 ية جنللززللهزئة األمريكزة إلعتماد برامج اللغة اإل معتمد دولي محكمCEA  إلى تاريخهم  2885من 

 ملمع اللغويات األمريكي  يةعضوLinguistic Society of America  إلى تاريخهم  2885من 

 تاريخه م إلى 2888ية من ديسمبر جنللززاألكاديمي لمعهد اللغة اإل اإلعتمادمشروع  إدارة 

 م 2880بلامعة الملك عبدالعزبز في  يةجنللززاإلفريق األيزو لللودة اإلدارية لمركز اللغة  إدارة 

  م 2888تماد األكاديمي في الرياض األكاديمي في الهزئة الوطنزة لألع عتماداالحضور دورة 

  تاريخه إلىم  2888أكسفورد من  النشر بلامعة  دارالنشر من قبل  تعلزم اللغة دوراتحضور 

 في إدارة اللودة ة تطبزق جنموذج التمزز األوربيحضور دورة كزفز EFQM   م 2882في بللزكا في 

  م 2880اللودة والتدقزق الداخلي بلامعة الملك عبدالعزبز في  إدارةحضور الدورات الخاصة التدريبزة بنظام  

  بلامعة الملك عبدالعزيز وتحلزل الخطاب زة واللغويات التطبزقزة والكتابةكلغة ثاجن يةجنللززاإلتدريس اللغة 

 في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة والية أريزوجنا األمريكزة يةجنللززبرامج اللغة اإلوتنسزق  إدارة 

 لمعهد اللغة اإلجنللززية بلامعة الملك عبدالعزيزمشاريع الخطط األستراتزلزة  إدارة 

  ية والعكسجنللززمن اللغة العربزة إلى اللغة اإلالتحريرية والفورية الترجمة  

 في القناة الثاجنزة بالتلفزيون السعودي يةجنللززالتلفزيوجنزة باللغة اإل عداد وتقديم البرامجإ 

  في صحزفتي سعودي جازيت  يةجنللززاإلالتحرير اللغوي في الصحافةSaudi Gazette  وعرب جنزوزArab News 

 

 :المؤتمرات العلمية

 م 2883منظم، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربزة السعودية،  ،مؤتمر اللغويات في شبة اللزيرة العربزة 

 م 2883ي األسترالزة، هوجنق كوجنق، مؤتمر اللغويات العالمي الحر، مشاركة بورقة علمزة، جامعة سزدجن 

 العالمي  يةجنللززاإل مؤتمر تدريس اللغةTESOL Convention م الي تاريخه 2882ات المتحدة في في الوالي 

  يةجنللززاإلمؤتمر تدريس اللغة  ELT Conference م 2882مان ع   ،مسقطفي جامعة السلطان قابوس في 



 م 2882المملكة العربزة السعودية في  ،مؤتمر التعلزم العالي العالمي في الرياض 

  م 2888المملكة العربزة السعودية في  ،مؤتمر تدريس اللغة العالمي بلامعة طزبة بالمدينة المنورة 

  مؤتمرTESOL Arabia تاريخه إلىم  2882المتحدة من األمارات العربزة  ،في دبي 

 مؤتمر تدريس اللغة IATEFL   م 2882في بريطاجنزا في 

 

 :اللجان العلميةرئاسة 

 م إلى تاريخه 2885ية من جنللززرئزس للنة تطوير األجنظمة األكاديمزة والتعلزمزة بمعهد اللغة اإل 

 م إلى تاريخه 2885ية من جنللززرئزس تطبزقات اللودة بمعهد اللغة اإل 

  م إلى تاريخه  2885ية من جنللززوالتعاوجني بمعهد اللغة اإلرئزس للنة التدريب العملي 

 تاريخه  إلىم  2885بلامعة الملك عبدالعزيز من  يةجنللززاإلختبارات والمناهج بمعهد اللغة للنة اإل رئزس 

  تاريخه إلىم  2888من  بلامعة الملك عبدالعزيز يةجنللززاإلاألكاديمي بمعهد اللغة  اإلعتمادرئزس للنة 

 إلى تاريخهم  2883ية من جنللززالخطة األستراتزلة بمعهد اللغة اإل رئزس للنة 

  م 2885 إلىم  2882بلامعة الملك عبدالعزيز من  يةجنللززاإلرئزس للنة تقززم أداء مدرسي معهد اللغة 

 

 :عضوية اللجان العلمية

 م إلى تاريخه 2885الملمع اللغوي األمريكي، الواليات المتحدة، من ، عضو للنة اللغة في المناهج المدرسزة 

  م إلى تاريخه 2885الملمع اللغوي األمريكي، الواليات المتحدة، من ، اللغويات في التعلزم العاليعضو للنة 

 إلى تاريخه  م 2885من  ،بلامعة الملك عبدالعزيزة األفتراضزة لطلبة السنة التحضزرية  عضو للنة البزئ 

 تاريخه إلى م 2885من  ،عضو للنة آلزة قزاس جودة التعلزم ومخرجات السنة التحضزرية بلامعة الملك عبدالعزيز 

 تاريخه إلى م 2885من  ،عتماد األكاديمي بلامعة الملك عبدالعزيزعضو الللنة التنفزذية لال 

  األكاديمي المؤسسي اإلعتمادعضو للنة NCAAA تاريخه إلىم  2883من  ،بلامعة الملك عبدالعزيز 

 تاريخه إلىم  2885من  ،بلامعة الملك عبدالعزيز يةجنللززاإلمعهد اللغة مدرسي للنة تقززم أداء  عضو 

  ية بلامعة الملك جنللززمعهد اللغة اإلية للناطقزن بغزرها بجنللززة اإلبرجنامج الماجستزر في تدريس اللغ تأسزسعضو للنة

 م 2882إلي م  2888 من عبدالعزيز 

 إلى تاريخهم  2888من  بلامعة الملك عبدالعزيزية جنللززللنة المفاضالت العلمزة بمعهد اللغة اإلب ومقرر عضو 

  تاريخه إلىم  2888بلامعة الملك عبدالعزيز من  يةجنللززاإلعضو للنة برجنامج السنة التاهزلزة بمعهد اللغة 

  تاريخه إلىم  2888بلامعة الملك عبدالعزيز من  يةجنللززاإلعضو للنة برجنامج األجنتساب بمعهد اللغة 

 م 2888 إلىم  2880بلامعة الملك عبدالعزيز من  عضو للنة برجنامج االجنتساب بعمادة القبول والتسلزل 

 لامعة عضو للنة تطوير مناهج برجنامج الماجستزر للغويات بقسم اللغات األوروبزة بكلزة االداب والعلوم االجنساجنزة ب

 م 2882دالعزيز في الملك عب
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