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 الرتبة العلمية: أستاذ مساعد

 لغة إنجليزية، علم اللغويات التخصص العام:

قسم اللغة اإلنجيزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود،  5مكتب أأالعنوان:   

11451الرمز البريدي  2456ص. ب            

0114675432تلفون المكتب:   

   sbatais@ksu.edu.sa اإللكتروني:البريد 

 http://fac.ksu.edu.sa/sbatais/homeالصفحة الشخصية: 

 المؤهالت العلمية

    2013                                ة األمريكية              قاينسفيل، الواليات المتحد -راه في الفلسفة من جامعة فلوريدادكتو

 2007         بلومنقتون، الواليات المتحدة األمريكية                                     -ماجستير في اآلداب من جامعة إنديانا

 2001            ، جامعة الملك سعود، الرياضكلية األداب قسم اللغة اإلنجليزية،  ،مع مرتبة الشرف بكالوريوس في اآلداب 

 

  المهنيةالخبرات 
 

 اآلن -2020يناير                       قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود                             أستاذ مشارك، 

 االن -2018نوفمبر     ، الرياضللقياست المهنية، المركز الوطني قسم االختبارامستشار، 

 2019يناير  -2018 يناير          الرياض هيئة تقويم التعليم، العام، التعليم معايير مناهج بناء مشروعمستشار )عضو الفريق العلمي(، 

 2020يناير  - 2013نوفمبر                ، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود                أستاذ اللغويات المساعد

 2017ديسمبر  -2017مايو       هيئة تقويم التعليم  ،تطوير مسودات األطر التخصصية لمعايير مناهج التعليم مشروع ،مستشار )محكم(

 2017 مايو                           األمريكية، الديوان الملكي، الرياض-األمريكية و الخليجية-يةالسعود تينالقممترجم شفهي، 

  2013            دهللا للترجمة والتعريب، الرياض     ، مركز الملك عب(لغة إنجليزيةوثائق مترجمة إلى المدقق متعاون )

 2007جامعة إنديانا في مدينة بلومنقتون، والية إنديانا، أمريكا                    ، برنامج اللغة المسائي،إنجليزية مدرس لغة

 2005، كلية خدمة المجتمع، جامعة الملك سعود، الرياض                                         متعاون مدرس لغة إنجليزية

 2005-2003ياض                                              ، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب جامعة الملك سعود، الرمعيد

 2003-2001، المعهد الثانوي التجاري، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الرياض        رس لغة إنجليزيةمد

 2003-2002                                            ، معهد نبراس التجاري الخاص، الرياض مدرس لغة إنجليزية متعاون

 2001، مستشفى قوى األمن، الرياض                                                                         مترجم تقارير طبية
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 الخبرات التعليمية

 اآلن -2020يناير                 قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود                             أستاذ مشارك، 

 2020يناير  -2013 نوفمبرالرياض                              كلية اآلداب، جامعة الملك سعود،  ، قسم اللغة اإلنجليزية،أستاذ مساعد

 ت هي:المقررات التي درس

 مرحلة الدكتوراة 

 "علم الصوت التوليدي" 642نجل  -

  مرحلة البكالوريوس 

 "مقدمة في علم اللغويات" 221نجل  -

 "الصوتيات والصواتة" 322نجل  -

 "النحو والصرف في اللغة اإلنجليزية" 327نجل  -

 "الصوتيات" 328نجل  -

 "اكتساب اللغة" 329نجل  -

 "إعداد البحث" 414نجل  -

 في اللغة اإلنجليزية""علم الصوت  422نجل  -

 " النحو التحويلي" 424نجل  -

 "تاريخ اللغة اإلنجليزية" 492نجل  -

 "" التدريب العملي 498نجل  -

  2007جامعة إنديانا في مدينة بلومنقتون، والية إنديانا، أمريكا        ربيع  ، برنامج اللغة المسائي،مدرس لغة إنجليزية

  المستوى للمتقدمينأجريت مقابالت واختبارات تحديد 

 درست مهارة اللغة العامة لثالث شعب من طالب المستوى المتقدم 

 بالتعاون مع فريق التدريس، جهزت دروس المقرر وجمعت مواده وحددت أهدافه 

 2005كلية خدمة المجتمع، جامعة الملك سعود، الرياض                              ربيع  ، مدرس لغة إنجليزية متعاون

 القراءة المتقدمة" 220ست نجم در" 

 قدمت للطالب بعض تقتيات القراءة الفعالة 

 صممت منهج المقرر ودروسه بالتعاون مع فريق المدرسين 

  وضعت وأدرت كل اختبارات المقرر 

 2004جامعة الملك سعود، الرياض                                       خريف  ، ، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلدابمعيد

  2"االستماع والتحدث  122درست نجل" 

 وضعت خطة المنهج وجمعت مواده 

  طالبا مستخدما التقنيات المتوفرة في معمل القسم 35قدمت المادة العلمية للشعبة المكونة من 

 لتحدثطورت مهارات الطالب في االستماع وا 

 2003-2001، المعهد الثانوي التجاري، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الرياض    مدرس لغة إنجليزية

  طالب )موزعين على فصول( كل المهارات من أساسية إلى متقدمة 165درست حوالي 

 ةأضفت بعض العناصر في خطة المنهج لتساعد الطالب على فهم المصطلحات التجاري 

 
  2003-2002، معهد نبراس التجاري الخاص، الرياض                                          مدرس لغة إنجليزية متعاون

  سنة( المهارات المناسبة لمستوياتهم المتوسطة والمتقدمة 45إلى  22درست الطالب )تتراوح أعمارهم من 

 )ركزت على مهارات التواصل )االستماع والتحدث 
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 الخبرات اإلدارية

 اآلن -2019                                ، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعودالبحث العلميلجنة عضو، 

 اآلن -2018                  لجنة اللغويات التطبيقية الفرعية، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعودعضو، 

 االن -2018                     داب، جامعة الملك سعوداآلقسم اللغة اإلنجليزية، كلية ، لجنة الفصل الدراسي الصيفيعضو، 

   2017 -2016                             لجنة التطوير والجودة، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعودعضو، 

 2017 -2015                            داب، جامعة الملك سعودقسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآل ، لنظريةلجنة اللغويات ارئيس، 

 2017 -2015      داب، جامعة الملك سعودقسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآل ،الموارد البشريةالمعيدين والمبتعثين ولجنة عضو، 

 2017 -2014      داب، جامعة الملك سعوداإللكتروني، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلالموقع تطوير ، لجنة المعامل و رئيس

 2014 يونيو           ، جامعة الملك سعود                                                      المترجمينتوظيف  ، لجنةعضو 

 2005-2003           ، قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود                                     مسجل القسم

  2004                                        ختبارات ، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود                   اال، لجنة عضو 

 المؤتمراتالمشاركات في 

Batais, Saleh, & Caroline Wiltshire. (2015, May). Indonesian borrowing as evidence for Harmonic 

Grammar. Paper presented at the 23rd Manchester Phonology Meeting, Manchester, UK.  

Batais, Saleh, & Caroline Wiltshire. (2015, January). Word and syllable constraints in Indonesian 

adaptation: OT analysis. Paper presented at the annual meeting of the Linguistic Society of America, 

Portland, Oregon.  

 المؤتمراتحضور 

Second Language Research Forum, Georgia State University, Atlanta, USA.                               2015أكتوبر                                              

Language at the Interface, Simon Fraser University, Vancouver, Canada.                                ،2015إبريل  

The 87th Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Boston, MA.                                2013 يناير 

The 33rd Annual Convention: Learning Today for Tomorrow, Illinois TESOL BE, Naperville, IL.  2007 مارس  

 إدارة الجلسات النقاشية

التعليم العام، هيئة تقويم التعليم، ، ملتقى تدشين المعايير الوطنية لمناهج "لتعريف بمعايير مناهج التعليمالخامسة لـ "ا جلسةالإدارة 
 .2019الرياض، إبريل 

 تقديم واإلشراف على الورش العلمية

  ،2020ورشة فنيات كتابة األسئلة الختبارات معلمي اللغة اإلنجليزية، المركز الوطني للقياس، الرياض، يومان، يناير 

  ،2019المركز الوطني للقياس، الرياض، يومان، أكتوبر، ورشة فنيات كتابة األسئلة الختبارات معلمي اللغة اإلنجليزية 

  2019ورشة تحكيم معايير معلمي اللغة اإلنجليزية، المركز الوطني للقياس، الرياض، أكتوبر 

   2019ورشة مراجعة معايير معلمي اللغة اإلنجليزية، المركز الوطني للقياس، الرياض، يومان، سبتمبر 
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 2018بارات معلمي اللغة اإلنجليزية، المركز الوطني للقياس، الرياض، يومان، أكتوبر، ورشة فنيات كتابة األسئلة الخت 

 الدورات وورش العملحضور 

  2020ورشة عمل مركزة لمراجعة توصيف اإلطار السعودي للمؤهالت، هيئة تقويم التعليم، الرياض، يناير 

  2018هيئة تقويم التعليم، الرياض، يومان، ديسمبر ، 12-1ختامية لمراجعة معايير مناهج التعليم للصفوف ورشة عمل 

  2018ورشة عمل مركزة لمراجعة معايير مناهج تعليم اللغة اإلنجليزية، هيئة تقويم التعليم، الرياض، خمسة أيام، ديسمبر 

 2018نوفمبر ، هيئة تقويم التعليم، الرياض، ورشة عمل تطوير معايير مناهج التعليم من وجهة نظر الجهات ذات العالقة 

  2018ورشة عمل مراجعة االتساق الخارجي لمجاالت التعلم، هيئة تقويم التعلم، الرياض، يومان، نوفمبر 

  2018ورشة عمل التعريف بمعايير مناهج التعليم، هيئة تقويم التعليم، أبها، يومان، أكتوبر 

  هيئة تقويم التعليم، الرياض، 12-1ير مناهج التعليم للصفوف لتطبيق معايورشة عمل تطوير مسودات المعايير وبناء األدلة اإلرشادية ،

 2018سبتمبر 

  2018، هيئة تقويم التعليم، الرياض، يومان، سبتمبر 12-1عمل مراجعة وتطوير مناهج التعليم للصفوف ورشة 

  2018م،الرياض، أغسطس ،هيئة التقوي( للمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات12-4مراجعة المسودات للصفوف )عمل ورشة 

  2018( وتطويرها، هيئة تقويم التعليم، الرياض، يوليو 12-10مراجعة مسودة  مستوى التركيز للصفوف ) عملورشتي 

 ( وتضمين األبعاد وتطويرها9-1ورشتي عمل مراجعة مسودات معايير الصفوف )،2018يومان، يونيو  ، هيئة تقويم التعليم، الرياض 

  2018، هيئة تقويم التعليم، الرياض،  مايو  9-1األبعاد المشتركة ومراجعة مسودات المعايير للصفوف ورشة عمل تضمين 

   2018، هيئة تقويم التعليم، الرياض، مايو 6-4ومراجعة المعايير للصفوف  ورشة عمل اإلعداد والتهيئة للمشرفين والمعلمين 

    2018وتطويرها، هيئة تقويم التعليم، الرياض، يومان،  إبريل  6-1ورشة مراجعة معايير مستوى التأسيس للصفوف من 

    2018وتطويرها، هيئة تقويم التعليم، الرياض، مارس  3-1ورشة مراجعة معايير مستوى التأسيس للصفوف من 

    2018أيام، فبراير  3عمل أكارا التدريبية لبرنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، هيئة تقويم العليم، الرياض، ورشة   

   ،2017ديسيمبر   الرياض، ورشة عمل "اإلعداد والتهيئة لكتابة معايير المحتوى واألداء"، هيئة تقويم التعليم 

   مكون بنية مجاالت التعليم"، هيئة تقويم -ورشة عمل المناقشة الموسعة الثانية "تطوير مسودات األطر التخصصية لمعايير مناهج التعليم

 2017، أبها، أكتوبر التعليم

    هيئة تقويم التعليم، الرياض، -ورشة عمل المناقشة الموسعة األولى "تطوير مسودات األطر التخصصية لمعايير مناهج التعليم ،"

 2017أكتوبر 

      الرياض التعليم،ورشة عمل مراجعة مسودة األطر التخصصية لمعايير مناهج التعليم العام، برنامج المعايير الوطنية، هيئة تقويم  

 2017سبتمبر  

     2017للقياس والتقويم في التعليم العالي، الرياض،  يومان، يناير  الوطنيورشة عمل "فنيات كتابة األسئلة"،  المركز 

    أكتوبر   ، الرياض،   ، هيئة تقويم التعليمعليم"ورشة العمل التطويرية األولى  "تطوير مسودات األطر التخصصية لمعايير مناهج الت

2016                                                                                

 "2016أيام، فبراير  3، للقياس والتقويم في التعليم العالي الوطني، المركز  ورشة عمل بعنوان "تحكيم مقاييس مخرجات التعلم                                                                   

 ( 35أيام،  5دورة تكنولوجيا التدريس ،)2015يوليو           مركز التميز في التدريس، جامعة واترلوو، كندا             ساعة  

 دورة تصميم المقرر 
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   دورة طرح االسئلة باستخدام البرامج 

  دورة أدوات الBlackboard 

  أدوات التقييمتحسين التعلم بإستخدام دورة 

 دورة التدريس بإستخدام اآليباد 

 دورة الفصول المقلوبة 

 دورة المحفظة التعليمية اإللكترونية 

 دورة أدوات التعلم بإستخدام الجوال 

 دورة تخطيط المفاهيم 

  دورة عمل الفيديوهات التعليمية بإستخدام برنامجCamtasia 

 دورة أدوات اإلنتاجية 

                          2014نوفمبر         برنامج أعضاء هيئة التدريس الجدد، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود 

 دورة التدريس المصغّر    

 تقويم مخرجات التعلم دورة   

 ثالثة أيام( دورة مهارة التدريس الجامعي الفعال( 

 يومان( دورة تصميم وبناء المقرر الدراسي(  

                                  2014سبتمبر           برامج وورش عمل متنوعة، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود 

  ،)دورة النشر العلمي في الدوريات العالمية )يومان 

  تصميم وبناء المقرر الدراسي  دورة 

 دورة القراءة السريعة 

 دورة مهارات اإلرشاد األكاديمي 

 صميم وبناء المقرر الدراسيدورة ت 

 ( عمادة تطوير المهارات، جامعة الملك سعود                                       5برنامج  األول ،)2014سبتمبر        أيام 

 دورة التدريس بطريقة حل المشكالت 

 دورة اللقاء األول مع طالبك 

 المقرر اإللكتروني بالكورس الب دورة تصميم 

 برنامج األولم أدوات جوجل في التعليم، دورة استخدا 

  في مصادر المعلومات اإللكترونيةدورة مهارات البحث 

 2011   مايو     ، الملحقية الثقافية في واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية                       )يومان( دورة فن القيادة   

              2011  صيف            دورة مكثفة في تعلم اللغة اإلندونيسية، جامعة وسكنسن، ماديسون، الواليات المتحدة 

 كتابة الرسالة، التعامل مع المشرف األكاديمي، إلخ(، جامعة  متعددة تختص بطالب الدراسات العليا وورش عمل دورات(

 2013-2008                                                                             فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية   

 دورات  ( متعددة في تطبيقات الحاسبPowerPoint, Word, EndNote, RefWorks, etc. جامعة فلوريدا، الواليات ،)

 2013-2008                                                   المتحدة األمريكية                                                   

 ( دورات متنوعة ومتقدمة في تطبيقات الحاسبWord, Excel, Photoshop, etc.     جامعة إنديانا ،)   2007-2005  

 

   العلميةاألبحاث 
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and Literature Studies, 7 (5), 197-205. doi: 10.13189/lls.2019.070503  
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explanation. Advances in Language and Literary Studies, 10 (2), 85-94. doi: 
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Batais, S., & Wiltshire, C. (2017). Indonesian borrowing as evidence for Harmonic Grammar. Journal of 

Linguistics, 54, 231-262. doi: https://doi.org/10.1017/S0022226717000317 

Batais, S, & Wiltshire, C. (2015). Word and syllable constraints in Indonesian adaptation: OT analysis. LSA 

Annual Meeting Extended Abstracts, 6 (2), 1-4. Retrieved from 

https://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/ExtendedAbs/article/view/2998  
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 الكتب المترجمة 

Chríost, Diarmait, and  Matteo Bonotti. 2018. Brexit, Language Policy and Linguistic Diversity. 
Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. [In Preparation] 

 الجمعيات العلمية

 ( ”Linguistic Society of America“عضو في رابطة اللغويات في أمريكا )

 (”Saudi Society of Linguistics“عضو في الجمعية السعودية للسانيات )

 خدمة المجتمع

 2007ربيع                  نادي الطالب السعوديين، جامعة إنديانا، مدينة بلومنقتون، والية إنديانا األمريكية، أمين صندوق

 2006-2005  ، نادي الطالب السعوديين، جامعة إنديانا، مدينة بلومنقتون، والية إنديانا األمريكية               رئيس النادي

 والشهادات والجوائز اإلنجازات

 2015دد             أكتوبر  حصولي على شهادة منظمة السيدا البريطانية نظير إكمالي لبرنامج أعضاء هيئة التدريس الج -

، جامعة فلوريدا، في برنامج الدكتوراة 4من  4سنوات متواصلة نظير تحقيقي معدل تراكمي  لستحصولي على شهادة التميز األكاديمي  -

                                                2007-2013                                                                              الواليات المتحدة قاينسفيل، 

https://doi.org/10.5539/ijel.v9n5p267
https://doi.org/10.20431/2347-3134.0707002
http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.10n.2p.85
https://doi.org/10.1017/S0022226717000317
https://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/ExtendedAbs/article/view/2998
https://ufdc.ufl.edu/UFE0045206/00001
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            2005                   في برنامج الماجستير، جامعة إنديانا، بلومنقتون 4من  3.97تراكمي  حصولي على معدل -
 2001                                                                   حصولي درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف -
    2003                               حصولي على شهادة المدرس المتميز من المعهد الثانوي التجاري في الرياض -

 

 

 المهارات

 اللغة العربية )اللغة األم( -
 اللغة اإلنجليزية )إجادة تامة( -
 (متوسطونيسية )مستوى اللغة اإلند -
 (مبتدىءاللغة األسبانية )مستوى  -
 ء(ىلغة السندا )مستوى مبتد -

 

       


