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بيانات شخصية
1314 :هـ (1114م)
تاريخ الميالد
الرتبة العلمية  :أستاذ دكتور
 :وزارة التعليم
جهة العمل
التخصص العام  :اللغة واللغويات
التخصص الدقيق :لغويات تطبيقية
جوال6541111150:
الدرجات العلمية
 دكتوراه في اللغويات التطبيقية ،قسم اللغة واللغويات ،جامعة إسكس ،بريطانيا 1441هـ 4662 /م.
 ماجستير آداب في اللغويات التطبيقية ،قسم اللغة واللغويات ،جامعة إسكس ،بريطانيا 1445هــ 4664 /م.
 بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية مع إعداد تربوي ،جامعة الملك عبد العزيز1411 ،هــ  1112 /م.
السجل الوظيفي








أستاذ :قسم اللغة اإلنجليزية – كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية – جامعة الجوف 1432 ،هـ حتى 1431/1/2
هـ.
أستاذ :قسم اللغة اإلنجليزية – كلية اآلداب – جامعة حائل 1432 ،هـ حتى االن
أستاذ مشارك :قسم اللغة اإلنجليزية – كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية – جامعة الجوف 1430 ،هـ حتى
 1432هـ.
أستاذ مشارك :قسم اللغة اإلنجليزية – كلية اآلداب – جامعة حائل 1434 ،هـ حتى  1432هـ.
أستاذ مساعد :قسم اللغة اإلنجليزية – كلية اآلداب – جامعة حائل 1436هـ حتى  1434هـ.
أستاذ مساعد :مركز اللغة اإلنجليزية – كلية التقنية بحائل اللغة اإلنجليزية  1436/0/41حتى 1436/1/42
هـ
مدرس :مركز اللغة اإلنجليزية – كلية التقنية بحائل 1411،هـ  1424-هـ.

مجال البحث
 .1علم اللغة التطبيقي.
 .4علم المعاجم.
 .3اكتساب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية.
 .4تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية.
 .5اللغويات االجتماعية.
 .0التعليم اإللكتروني.
 .1الجودة وتطبيقاتها بالتعليم العالي.
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األنشطة اإلدارية وعضوية اللجان

 .1وكيل وزارة التعليم لألداء التعليمي من  1431/14/43هـ حتى اآلن.
 .4وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير من  1431/1/2هـ حتى  1431/14/44هـ.
 .3وكيل جامعة الجوف للشؤون التعليمية من  1431/1/14هـ حتى  1431/1/1هـ.
 .4القائم بأعمال وكيل جامعة الجوف للتطوير والجودة من  1432/63/46هـ حتى  1431/4/46هـ.
 .5المشرف على كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية بجامعة الجوف 1431/0/15 ،هـ حتى  1431/4/46هـ.
 .0المشرف على السنة التحضيرية بجامعة الجوف من  1430/14/41هـ حتى  1431/0/15هـ.
 .1عميد السنة التحضيرية( ،العميد التأسيسي) جامعة حائل1436 ،هـ 4661 /م –  1430هـ 4615/م.
 .2عضو مجلس جامعة الجوف  1430هـ 4615/م حتى  1431/1/1هـ.
 .1عضو المجلس العلمي بجامعة الجوف  1432حتى اآلن.
 .16مستشار مدير جامعة الجوف للشؤون األكاديمية  1431/1/13 1430/11/1هـ.
 .11رئيس مجلس كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية بجامعة الجوف  1431/0/15هـ حتى  1431/4/46هـ.
 .14رئيس وحدة األمن الفكري بجامعة الجوف 1431هـ 1432/هـ
 .13عضو مجلس كلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف من  1431/0/15هـ حتى  1431/4/46هـ.
 .14عضو مجلس كلية المجتمع بسكاكا من  1431/0/15هـ حتى .1432/3/1
 .15رئيس مجلس عمادة السنة التحضيرية بجامعة الجوف من  1430/14/41هـ حتى  1431/0/15هـ.
 .10رئيس اللجنة العليا للتعاقد بجامعة الجوف  4615/1430م حتى  1431/1/1هـ.
 .11رئيس اللجنة الدائمة للنظر في بدالت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى
 1431/1/1هـ.
 .12رئيس اللحنة الدائمة لشؤون األساتذة بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى  1431/1/1هـ.
 .11رئيس اللجنة الدائمة للخطط والمقررات والتأهيل لإلعتماد بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى
 1431/1/1هـ.
 .46رئيس اللجنة الدائمة للجداول الدراسية واألعباء الزائدة بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى  1431/1/1هـ.
 .41رئيس اللجنة الدائمة لدراسة مشاكل الطالب االكاديمية بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى  1431/1/1هـ.

 .44رئيس اللجنة الدائمة للنظر في بدالت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى
 1431/1/1هـ.
 .43رئيس اللجنة الدائمة للمعامل واالجهزة والمختبرات والمواد التعليمية بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى

 1431/1/1هـ.
 .44رئيس اللجنة الدائمة للمتعاونين بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى  1431/1/1هـ.
 .45عضو اللجنة الدائمة للكراسي العلمية بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى  1431/1/1هـ.
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 .40عضو اللجنة الدائمة لترقيات اعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف  1431/1/14هـ حتى  1431/1/1هـ.
 .41عضو اللجنة الدائمة للخطة االستراتيجية بجامعة الجوف  1432/1431حتى  1431/1/1هـ.
 .42عضو اللجنة الدائمة للمؤتمرات بجامعة الجوف  1430هـ 4615/م.
 .41عضو اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب بجامعة الجوف  1430هـ 4615/م حتى  1431/1/1هـ.
 .36عضو اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين بجامعة الجوف  1430هـ 4615/م حتى  1431/1/1هـ.
 .31عضو اللجنة الدائمة للنظر في بدالت أعضاء هيئة التدريس في جامعة الجوف 1431هـ4610/م
 .34عضو اللجنة العليا الدائمة للجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الجوف  1431هـ 4610/م حتى  1431/1/1هـ.

 .33عضو اللجنة الدائمة لشئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف  1431هـ 4610/م حتى  1431/1/13هـ.
 .34عضو اللجنة الدائمة للمعامل واألجهزة والمختبرات بجامعة الجوف  1431هـ 4610/م حتى  1431/1/13هـ.

 .35عضو اللجنة الدائمة للتعامالت اإللكترونية الحكومية  1431هـ 4610/م حتى  1431/1/1هـ.
 .30عضو اللجنة الدائمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس السعوديين  1431هـ 4610/م حتى  1431/1/1هـ.
 .31عضو اللجنة الدائمة للمتعاونين بجامعة الجوف  1431هـ 4610/م حتى  1431/1/13هـ.
 .32عضو مجلس جامعة حائل1436 ,هـ 4661 /م  1430-هـ 4615/م.
 .31رئيس مجلس عمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل  1436هـ 4661 /م –  1430هـ 4615/م.
 .46عضو اللجنة الدائمة للشؤون األكاديمية بجامعة حائل1436 ,هـ 4661 /م –  1430هـ 4615/م.
 .41رئيس لجنة تطوير مناهج السنة التحضيرية بجامعة حائل 1436 ،هـ  1430- 4661/هـ 4615/م.
 .44عضو ومقرر المجلس األعلى لعمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل 1433 ،هـ 4614/م 1430-هـ 4615/م.

 .43عضو اللجنة الدائمة لفروع الجامعة بجامعة حائل  1435 ،هـ 1430 - 4614/هـ../ 4615/
 .44عضو مجلس عمادة شؤون الطالب بجامعة حائل 1434هـ 1430 - 4613/هـ 4615/م
 .45المشرف العام على البرنامج التعريفي للطالب المستجدين بجامعة حائل)1436 (Orientation Week
هـ 4661/م  1430 -هـ 4665/م.
 .40عضو لجنة معالجة أوضاع خريجي الجامعات المعدين للتدريس وخريجي المعاهد الصحية من حملة
الدبلومات بعد الثانوية العامة بجامعة حائل 1434 .هــ  4613/م.
 .41عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل 1436 ،هـ 1430 - 4661/هـ 4615/م..
 .42عضو اللجنة الدائمة للتعامالت االلكترونية بجامعة حائل 1434 ،هـ 4613/م  1430 -هـ 4615/م.
 .41عضو اللجنة العليا الدائمة للفصل الصيفي بجامعة حائل  1435هـ 1430 - 4614/هـ 4615/م.
 .56عضو اللجنة العليا الدائمة لخدمة المجتمع بجامعة حائل 4613 .م
 .51عضو اللجنة الدائمة لبدالت أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل  1430 ،هـ  4615 /م
 .54عضو لجنة اإلشراف على طالب المنح بجامعة حائل  1435 ،هـ  4614 /م  1430 -هـ–  4615م.
 .53عضو اللجنة العليا الدائمة لالستقطاب بجامعة حائل1434،هـ 4611 /م  1430 -هـ –.4615
 .54عضو اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب بجامعة حائل  1434 ،هـ 4613 /م  46151430 -هـ.
 .55عضو لجنة تطوير برامج الكليات النظرية بجامعة حائل1431 ،هـ 4611 /م –  1430هـ 4615/م.
 .50عضو اللجنة الدائمة للكتب الدراسية بجامعة حائل1436 ،هـ 4661 /م –  1430هـ 4615/م..
 .51عضو اللجنة العليا المنظمة ليوم المهنة بجامعة حائل  1434/2/44-41هـ 4613/1/1-36
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 .52رئيس اللجنة اإلدارية ليوم المهنة بجامعة حائل  1434/2/44-41هـ 4613/1/1-36
 .51عضو لجنة مراجعة البرامج األكاديمية بالجامعة وتفعيلها بالسنة التحضيرية1434 ,هـ 4611 /م.
 .06عضو لجنة دراسة عقود أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل1434 ،هـ 4611 /م .
 .01عضو لجنة مراجعة البرامج األكاديمية بجامعة حائل1434،هـ 4611 /م.
 .04عضو اللجنة الدائمة للمؤتمرات والندوات وورش العمل بجامعة حائل1434 ،هـ 4611 /م.
 .03رئيس اللجنة التنفيذية لألعداد لورشة العمل " السنوات التحضيرية في الجامعات السعودية ،االرتقاء
للتحديات" ،جامعة حائل 1434،هـ 4611 /م.
 .04عضو اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية بجامعة حائل1431 ،هـ 4616 /م.
 .05منسق وفد جامعة حائل للمشاركة في حفل الخريجين األول لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث
الخارجي بالمملكة المتحدة 1431هـ 4616 /م.
 .00عضو اللجنة الدائمة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة حائل1436 ،هـ 4661 /م.
 .01عضو اللجنة الدائمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل1436 ،هـ 4661 /م .4615-
 .02ممثل الطلبة السعوديين بمدينة كولشستر لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز ال
سعود يرحمه هللا أثناء زيارته للمملكة المتحدة 1442 ,هـ 4661 /م.
 .01رئيس النادي السعودي بمدينة كولشستر ،المملكة المتحدة 1441،هـ 4660 /م 1442-هـ 4661 /م.
 .16مدير المدرسة السعودية بمدينة كولشستر ،المملكة المتحدة 1440 ،هـ 4665 /م 1441 -هـ 4660 /م .

المؤتمرات والدورات وورش العمل
 .1ورشة عمل الخطة االستراتيجية لجامعة الجوف ،جامعة الجوف 1431 ،هـ 4610/م.
 .4مؤتمر تعليم اللغة اإلنجليزية السادس ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 4610 ،م.
 .3المؤتمر الوطني األول للسنوات التحضيرية ،جامعة الدمام 4615 ،م.
 .4مؤتمر ومعرض  TESOL Arabiaالواحد والعشرون ،دبي1430 ،هـ 4615 /م.
 .5ورشة عمل تدريبية بعنوان ” ،"Peeking into the Futureدبي -اإلمارات العربية المتحدة-4 ،
 4614/14/5م.
 .0مؤتمر التعليم الرقمي ) ،(Digital Educationدبي  1430هـ  4615/م.
 .1المعرض الدولي للتعليم العالي ،الرياض1435 ،هـ 4614 /م.
 .2ورشة عمل "آلية تشغيل السنوات التحضيرية" ،وزارة التعليم العالي ،الرياض  1435هـ.4615/
 .1ورشة عمل إعداد الخطة التشغيلية ،جامعة حائل  1435هـ.4615/
.16دورة تدريب المدربين ،مركز القيادة األكاديمية ،وزارة التعليم العالي ،ينبع .4613 /1435
.11دورة التخطيط االستراتيجي للجامعات ،معهد الملك عبد هللا ،جامعة الملك سعود .4613/1434
 .14دورة ادارة المخاطر للجامعات ،معهد الملك عبد هللا ،جامعة الملك سعود .4613/1434
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 .13ندوة " التخطيط االستراتيجي" ،جامعة حائل 1434 ,هـ  4614/م.
 .14المؤتمر الوطني الرابع للجودة (الجودة الخيار االستراتيجي للمملكة) ،جامعة حائل .4613/1434
.15ورشة عمل "معا ً من أجل قبول وتسجيل أسهل" ،عمادة القبول والتسجيل ،جامعة حائل .4613/1434
.10حلقة نقاش " الجامعة والمجتمع :ريادة  ..تنمية  ..شراكة "  ،جامعة حائل 1433 ،هـ 4614 /م .
.11مؤتمر Pearson Amazing Minds: Blended " .Pearson Annual ELT Conference
 ، "Learning, Unlocking the Potential.دبي  1433 ،هـ  4614 /م.
.12مؤتمر  ،IATEFLبرايتون ،المملكة المتحدة1434 ،هـ 4614 /م.
 .11ورشة عمل "تطوير القيادة األكاديمية" ،مركز القيادة األكاديمية ،وزارة التعليم العالي1434 ،هـ 4611 /م.
 .46ورشة عمل "السنوات التحضيرية في الجامعات السعودية ،االرتقاء للتحديات" ،جامعة حائل 1434،هـ /
4611م.
.41ورشة عمل " دمج التقنيات في التعليم الجامعي :مفاهيم وتطبيقات" ،جامعة حائل1434 ،هـ 4611 /م.
 .44ورشة عمل "تطوير القيادة األكاديمية" ،مركز القيادة األكاديمية ،وزارة التعليم العالي1431 ،هـ 4616 /م.
.43مؤتمر  ،IATEFLهاروغيت ،المملكة المتحدة1436 ،هـ 4616 /م.
.44مؤتمر ومعرض  TESOL Arabiaالسادس عشر ،دبي1436 ،هـ 4616 /م.
.45ورشة عمل  ،Math Zone Trainingجامعة حائل1436 ،هـ 4616 /م.
 .40ورشة عمل  ،ARIS & Math Zone Trainingجامعة حائل1436 ،هـ 4616 /م.
 .41المعرض الدولي للتعليم العالي ،الرياض1431 ،هـ 4616 /م.
 .42المؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،الرياض1441 ،هـ 4661 /م.
.41مؤتمر اللغويات الثاني بجامعة إسكس بالمملكة المتحدة 1441هـ 4661 /م.
.36مؤتمر اللغويات األول في جامعة إسكس ،المملكة المتحدة 1440هـ 4660 /م.
المنح والجوائز
 .1حاصل على جائزة الباحث المتميز ،جامعة حائل 1430 ،هـ 4615/م.
 .4اجتياز مناقشة الدكتوراه دون أي تعديالت على الرسالة.
 .3مكافآت مالية وخطابات شكر وتقدير من الملحق السعودي ببريطانيا خالل مرحلتي الماجستير والدكتوراه
للتقدم في الدراسة بتقدير امتياز.
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