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 الحاليت الىظيفت

 جبيعخ انًهك خبنذ -كهيخ اآلداة  -قسى انهغخ االَجهيسيخ-أسزبر يسبعذ

 انًًهكخ انعرثيخ انسعىديخ—أثهب

  

 العلميت المؤهالث

هـ , دكزىراِ انهغخ االَجهيسيخ ثزقذير يًزبز رخظض انهغىيبد انزطجيقيخ, جبيعخ انًهك 2543

 أثهب. -خبنذ

هـ , يبجسزير انهغخ االَجهيسيخ ثزقذير يًزبز رخظض انهغىيبد انزطجيقيخ , كهيخ انزرثيخ 2538

 ثبنريبع.

 األقسبو األدثيخ ثأثهب.-هـ , ثكبنىريىش في انزرثيخ و انهغخ االَجهيسيخ و آداثهب, كهيخ انزرثيخ 2531

  

 الىظيفي التذرج

جبيعخ انًهك  -كهيخ اآلداة-يبد ثقسى انهغخ االَجهيسيخانهغى-ال يسال , أسزبر يسبعذ  -هـ2543

 خبنذ ثأثهب

 جبيعخ انًهك خبنذ-كهيزب انزرثيخ و اآلداة-قسى انهغخ االَجهيسيخ-هـ ,يعيذ2543-هـ2538

 كهيخ انزرثيخ ثأثهب-قسى انهغخ االَجهيسيخ -هـ , يعيذ2538–هـ 2531

  

 شهاداث و جىائز

 انزرثيخ و اآلداة ثأثهبكهيزب  -هـ, درع انقسى انًزًيس2547

 هـ, شهبدح شكر و رقذير نزفعيم األَشطخ اناليُهجيخ2539

كهيخ -هـ, شهبدح شكر و رقذير نهزًيس في اإلشراف عهً األَشطخ انفُيخ في يؤويخ انًًهكخ2533

 يقذيخ يٍ وكبنخ كهيبد انجُبد -األقسبو األدثيخ ثأثهب-انزرثيخ 

  

 الىظيفيت الخبراث

  عًبدح انذراسبد انعهيب  هـ,وكيهخ2549/2548

 كهيزب انزرثيخ و اآلداة ثأثهب-هـ, رئيسخ قسى انهغخ االَجهيسيخ2548/2545



 كهيخ انزرثيخ ثأثهب-هـ, رئيسخ قسى انهغخ االَجهيسيخ:2541/253

 كهيخ انزرثيخ ثأثهب-هـ, وكيهخ قسى انهغخ االَجهيسيخ2538/:253

 كهيخ انزرثيخ ثأثهب -االَجهيسيخ هـ, رئيسخ سير االيزحبَبد ,قسى انهغخ2539/2538

  

 اللجان

 هـ, عضى نجُخ انزعبقذ يٍ دونخ يظر2547

 هـ, عضى نجُخ انزحقيق ثقسى انهغخ اإلَجهيسيخ2545

 هـ , رئيسخ نجُخ انذراسبد انعهيب ثقسى انهغخ االَجهيسيخ2545/2544

 جبيعخ انًهك خبنذ-اآلداةكهيزي انزرثيخ و -هـ, عضى نجُخ انجذاول, قسى انهغخ االَجهيسيخ2542

 كهيزي انزرثيخ و اآلداة ثأثهب -هـ, عضى نجُخ انًعبدالد, قسى انهغخ االَجهيسيخ2543/2541

 كهيخ انزرثيخ ثأثهب -هـ , عضى نجُخ انزأديت  ثبنكهيخ 2538هـ/2536

 هـ, عضى انُشبط انفُي في يؤويخ انًًهكخ انعرثيخ انسعىديخ2533

  

 التذريسيت الخبراث

 يس عذد يٍ انًقرراد )يرحهخ انجكبنىريس(: رذر -2

phonetics, phonology, morphology, syntax, linguistics, applied linguistics, 

essay writing, grammar, English and linguistic texts (for non-specialist) 

  

 رذريس عذد يٍ انًقرراد )يرحهخ انًبجسزير(:  -3

Applied Linguistics, Language Awareness  

  

  

 المهام

 هـ 2548رئيسخ انهجُخ انعهًيخ نهًهزقً انعهًي األول نكيبد انعهىو و اآلداة ثجبيعخ انًهك خبنذ,  -

فرع أثهب, ثرعبيخ  -( KSAALTرأسيس فرع راثطخ يعهًي انهغخ ثبنًًهكخ انعرثيخ انسعىديخ ) -

 هـ2546انزرثيخ و اآلداة نهجُبد ثأثهب,  كهيزب -قسى انهغخ اإلَجهيسيخ

رقذيى  رظىر يقزرح نًركس نهجحش انعهًي ثكهيبد انجُبد يقذو نًجهس قسى انهغخ اإلَجهيسيخ و  -

 هـ 2546يجهس انكهيخ, 

كيف رجزبزيٍ انًقبثهخ ‖ هـ ثعُىاٌ  2547رقذيى ورشخ عًم ثكهيخ انًجزًع ثبنخًيس /  -

 انخريجبد, األعضبء انًسزهذفيٍ: انطبنجبد―, انشخظيخ

إجراء انًقبثالد انشخظيخ نهًزقذاد نهىظبئف ) ثرَبيج االسزقطبة, وظيفخ يعيذ( قسى انهغخ  -

 كهيزي انزرثيخ و اآلداة ثأثهب -االَجهيسيخ

 كهيخ انعهىو و اآلداة ثبنًُبص( -عضى في انهجبٌ انًُزذثخ انً ) كهيخ انعهىو و اآلداة ثبنخًيس -

 خ اناليُهجيخ ثقسى انهغخ االَجهيسيخانًشبركخ في األَشط -

 انًشبركخ في يقبثالد انطبنجبد انًهزحقبد ثقسى انهغخ االَجهيسيخ -

 انًشبركخ في نجبٌ انرطذ و انًراجعخ نهُزبئج انُهبئيخ-

 عضىيخ نجُخ َزبئج انجكبنىريىش-

 انًشبركخ في االشراف عهً انزرثيخ انعًهيخ-

  

  

 العلميت األعمال

―An Experimental Study of the Cohesion System in the Written Essays of 
EFL Female Students” MA. Thesis. 1427H 



  
“A Cross-Sectional Study of the Language of Instruction in the Private and 
International Elementary Saudi Schools:Implications to Acquisition Planning 

in Saudi Arabia” Ph. D Thesis.1432H.  
  
  

 المؤتمراث

 ” Linguistics in Arabia”جبيعخ انًهك عجذانعسيس حضىر يؤرًر  -هـ, جذح 2545

 ―انًؤرًر انعهًي انثبنش‖, انذيبو حضىر  هـ2543

  

  

 الذوراث

 بء, دثيكبديًي و انجىدح و شركخ انسرق, انقيبداد األكبديًيخ, عًبدح انزطىير األ2548

 هـ, جىدح األعًبل اإلداريخ, انهيئخ انىطُيخ نهزقىيى و االعزًبد االكبديًي, جذح2547 

جبيعخ انًهك خبنذ ―, طريقخ اسزخذاو و انجحش في قىاعذ انًعهىيبد‖هـ, دورح رذريجيخ 2545 

  SDLثبنزعبوٌ يع انًكزجخ انرقًيخ انسعىديخ 

 انًرحهخ انجبيعيخ. يبنيسيب.هـ, ثرَبيج انزذريس و انزقييى في 2545

 )انًسزىي األول(  Spssانزحهيم االحظبئي ‖هـ, ثرَبيج رذريجي 2545

 )انًسزىي انثبَي(  Spssانزحهيم االحظبئي ‖هـ, ثرَبيج رذريجي 2545

 Training Program “Developing research abilities: Idea formationهـ, 2544

and research management” جبيعخ انًهك خبنذ ثبنزعبوٌ يع االدارح انعبيخ نهجحىس ثًذيُخ

 انًهك عجذانعسيسنهعهىو و انزقُيخ.

 . جبيعخ انًهك خبنذ  ”Workshop” Postgraduates supervisionهـ, 2544

 هـ, ورشخ عًم يعبيير انجىدح ,جبيعخ انًهك خبنذ 2542

 يخ انزرثيخ ثأثهب, كهSPSSهـ , دورح في االحظبء و اسزخذاو ثرَبيج 2538

 هـ, دورح في انحبست اآلني يٍ َيىهىرايسٌ نًذح سُخ.:2529/252

  

  

 االهتمام مجاالث
ELT/ Language planning/Education/ Academic Research/ E-

Learning/Teaching-Learning Technology 

 

 اللغاث

 انهغخ انعرثيخ, انهغخ االَجهيسيخ

  

 واالهتماماث األوشطت

انشهبدح األسبسيخ نهزعريف ثبإلسالو ( ‖ on-lineدورح  نًذح سزخ أشهر) -اإلسالييخ انذعىح

BCII ,― 3125يركس ركٍ انحىار, انذيبو 

 انجحش انعهًي

  

 الكمبيىتر مهاراث

 (BlackBoard)جًيع رطجيقبد انًيكروسىفذ أوفيس/ انزعهيى االنيكزروَي 


