
 

 

 المعيلي عبدهللا محمد د.

 ذاتية سيرة

 

 المؤهالت:
 م(.٢٠٠٤) بالرياض المعلمين كلية إنجليزية، لغة – التربية في بكالوريوس 

 م(.٢٠٠٨) المتحدة المملكة نيوكاسل، جامعة واللسانيات، اإلنجليزية اللغة في ماجستير 

 م(.٢٠١٣) المتحدة المملكة نيوكاسل، جامعة واللسانيات، اإلنجليزية اللغة في دكتوراه 

 

 العملية: اتالخبر
 (م٢٠١٣-٢٠٠٥) فيصل الملك جامعة ثم األحساء، في المعلمين كلية في معيد 

 م(.2016-2013) فيصل الملك جامعة في مساعد أستاذ 

 م.٢٠١٦ منذ اآلداب(، )كلية سعود الملك جامعة في مساعد أستاذ 

 

  واللجان: التكليفات
 م(.٢٠١٣) فيصل الملك بجامعة داباآل كلية الجودة، ضمان مكتب رئيس نائب 

 م(.٢٠١٤) فيصل الملك بجامعة اآلداب كلية ،الخريجين مكتب رئيس 

 م(.٢٠١٦-٢٠١٤) فيصل الملك جامعة اآلداب، بكلية اإلنجليزية اللغة قسم الدراسية، الجداول منسق 
 م(.٢٠١٦-٢٠١٥) فيصل الملك جامعة األكاديمية، للشؤون الجامعة بوكالة الدراسية والمناهج للخطط الدائمة اللجنة عضو 

 (٢٠١٤) فيصل، الملك جامعة اإلنجليزية، اللجنة قسم التوظيف، لجنة عضو. 

 م(.٢٠١٥) فيصل الملك بجامعة األكاديمية للشؤون الجامعة بوكالة الدراسية الخطط وحدة رئيس 

 (.2019-2016) سعود الملك بجامعة وآدابها اإلنجليزية اللغة بقسم الخريجين لجنة رئيس 

 م(.2017-2019) سعود، الملك بجامعة وآدابها اإلنجليزية اللغة بقسم البشرية الموارد لجنة عضو 

 (.2017-2019) سعود، الملك جامعة اآلداب، بكلية وآدابها اإلنجليزية اللغة بقسم العليا اساترالد لجنة رئيس 

 م(.٢٠١٨) سعود، الملك جامعة اآلداب، كليةب وآدابها اإلنجليزية اللغة بقسم البكالوريوس برنامج خطة مراجعة لجنة عضو 

 بجامعة وآدابها اإلنجليزية اللغة بقسم م٢٠١٩-٢٠١٨ و ٢٠١٨-٢٠١٧ األكاديميين للعامين الشامل االختبار لجنة منسق 

 سعود. الملك

 م(.٢٠١٩-٢٠١٨) التأسيسية جنةلل المالي واألمين للسانيات، السعودية ةللجمعي التأسيسية اللجنة عضو 

 م(.٢٠١٩-٢٠١٨) سعود الملك جامعة اآلداب، بكلية المهارات تطوير وحدة مشرف 

 م(. 2018 منذ سعود الملك جامعة اآلداب، بكلية العليا الدراسات لجنة عضو 

 م(.2019) التطبيقية لغوياتال في الماجستير برنامج العتماد التنفيذية اللجنة رئيس 

 

 بتدريسها: قمت قرراتم
 محددة ألغراض اإلنجليزية اللغة 

 القراءة 

 االستماع 

 التحدث 

 اإلنشاء 

 المقالة 

 والبالغة. الكتابة 

 والصرف النحو  

 البكالوريوس( لمرحلة تقليدي وتعليم بعد عن تعليم( النفسي اللغة علم 

 سعود(. الملك جامعة ،ودكتوراه فيصل، الملك جامعة ،)بكالوريوس االجتماعي اللغة علم 

 األبحاث وتصميم البحث طرق. 

 فيصل(. الملك جامعة )ماجستير، اللغوي التنوع 

 فيصل(. الملك جامعة )بكالوريوس، خرجالت مشروع 

 سعود الملك جامعة ماجستير، والتخطيط، اللغوية السياسة 

 سعود الملك جامعة دكتوراه، االجتماعي، اللغة علم في مواضيع . 

 سعود الملك جامعة دكتوراه، النفسي، اللغة علم في مواضيع. 

 اللغوية. الثنائية 

 الداللة. علم 

 



 

 

 
 

 

 :والمؤتمرات الدورات في ومشاركة حضور
 م.٢٠٠٤ والمهني، لتقني للتدريب العامة المؤسسة والتأثير، اإلقناع فن 

  م.2009  المتحدة، المملكة االتصال، مهارات  

 م.٢٠٠٩ نيوكاسل، بجامعة العليا الدراسات لطالب البحثية للملصقات )دارن( مؤتمر في كمتحدث مشاركة 

 م.٢٠٠٩ المتحدة المملكة نيوكاسل، الخوف، إدارة 

 م.٢٠١٠ نيوكاسل جامعة األفريقي، األوروبي االلتقاء نطاق خارج الهجين اللغات عن عمل ورشة في ومشاركة تنظيم 

 م.2010 المتحدة لمملكةا التواصل، مهارات 

 م(2013) فيصل الملك بجامعة اآلداب كلية العربي، الخليج في المستخدمة الهجينة اللغة سمات محاضرة 

  https://www.spa.gov.sa/1163206 

 م.٢٠١١ قطر جامعة الثالث، الخليج في اللسانيات مؤتمر في مشاركة 

 م.٢٠١٤ غو،شيكا إلينوي، جامعة األكاديمي، واالعتماد الجودة ضمان في أيام ١٠ من دورة 

 م.2016 فيصل، الملك جامعة كتاباً، تترجم كيف 

 م.٢٠١٧ سعود، الملك جامعة ،النظراء واستشارة المصغر التدريس 

 م.٢٠١٧ سعود، الملك جامعة الفعال، الجامعي التدريس مهارات 

 م.٢٠١٧ سعود، الملك جامعة م،التعل مخرجات تقييم 

 م.٢٠١٧ سعود، الملك جامعة الدراسي، المقرر وبناء تصميم  

 م.٢٠١٨ بورد، بالك التعلم، إدارة نظام في إلكترونية دورة 

 م(.2018 قياس، )مركز المتعددة االختيارات ذات األسئلة كتابة فنيات 

 التوثيق برنامج من السادسة النسخة في إلكترونية دورة حضور APA، م.2019 المهارات، تطوير عمادة من مقدمة 

 
 

 :البحثية االهتمامات
 التهذيب.اللغة، اكتساب والتخطيط، اللغوية السياسة ،اللغوي الصرف ،الصوتيات اللغوي، والتغير التنوع الهجينة، اللغات 

 اللغوية. المدونات اللغوي،
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 أخرى:
 م(.٢٠١٩) سعود الملك جامعةب الترجمة مركز لدى العربية إلى اإلنجليزية من مترجمين كتابين تحكيم

 االتصال: بيانات
 إلكتروني: بريد  malmoaily@ksu.edu.sa , moaily@gmail.com 

 تويتر: حساب m_almoaily@ 
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