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 غزيل حممد عزيز العتييب
Lecturer, College of languages & Translation (KSU) 

Email: galotaibi@ksu.edu.sa 
Website: http://fac.ksu.edu.sa/galotaibi/home 

Mobile: +  

 
 معلومات أساسية   

 
: تاريخ الميالد  
: مكان الميالد  

: رقم السجل المدني  
  الحالة االجتماعية:

: سعودية الجنسية  

24464 الرقم الوظيفي:  
57: مكتب 4: مبنى  

 52455: تحويله0118052455: هاتف
11972الصندوق البريدي 381  العنوان البريدي: 

 معلومات أكادميية 

1   يتقدير عام ممتاز درجة املاجستري يف إدارة األعمال (اجلامعة السعودية االلكرتونية – جامعة كولورادو)           9-8-1437

درجة املاجستري يف اللغويات التطبيقية (جامعة امللك سعود- كلية اآلداب)  بتقدير عام ممتاز                6-7-1432  

درجة البكالوريوس يف اللغة اإلجنليزية من كلية اآلداب معدل (مرتبة الشرف األوىل-الطالبة املثالية و األوىل على مستوى                 1-5-1425
) الكلية  

  ساعة يف التاريخ القدمي40 اجتياز –           كليات الرئاسة للبنات (كلية الرتبية-قسم التاريخ و احلضارة)  1420-1421

الثانوية العامة (القسم األديب)  شهادة            1419-1420  

 اخلربات املهنية  
               حماضر بقسم اللغة اإلجنليزية والرتمجة 7-9-1435

             معيدة بقسم اللغة االجنليزية و الرتمجة23-1-1428
                      متعاونة بقسم العلوم الصحية 1426
                        متعاونة بوحدة اللغات بكلية اللغات والرتمجة (اإلعداد العام-التمريض-العلوم الصحية)1425
                      أستاذة مبعهد نيوهورايزنز (دايركت اجنلش)1425

 مقررات قمت بتدريسها 
 درست قرابة  العشرين مقرر

  وحدة اللغات)–                                                                                             (قسم اإلعداد العام  نجم101
التمريض-وحدة اللغات)– (قراءات ومصطلحات طبية)                                        (قسم العلوم الصحية  نجم114 (قراءة ) - نجم113   

(قراءات ومصطلحات طبية)      (قسم العلوم الصحية-وحدة اللغات) نجم 134 - (قراءة) نجم132-(استماع وحتدث) نجم 131  
- )4(استماع   نجد 242 -)2(استماع  نجد 129 -)1(كتابة  نجد 128 -)2 (بناء املفردات نجد182 -)1 (بناء املفردات   نجد127
 119 -)3(قراءة  نجد 251 – ) 2(استماع وحديث  نجد 124 – )4(حديث  نجد 272) 4 (قراءة نجد 252 - )3(استماع  نجد 241
  نجد246 – نجد (لغويات)  320) 2 (كتابة  نجد122) -1 (قراءة نجد 111) -3(استماع وحديث  نجد 234 (بناء املفردات)نجد 

    لغة اجنليزية)–(مدخل إىل علم الداللة والتداولية)  (قسم الرتمجة 
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 حضور الندوات 

  والثالث واخلامس 1428*حضور اللقاء األول لفتيات السكري (مركز األمري سلمان) عام  

 1428 رميا اجلرف) عام ة*حضور حماضرة عن قواعد البيانات  إلقاء (الرب فسور
1427على الشبكة العنكبوتيه    Reading Matrix  حضور مؤمتر* 

)1428*حضور ورشة تعريفية بربنامج الرتمجة ترادوس  (  
 *حضور حماضرة 

Effective Leadership by Rafik Beekum (University of Nevada)  25-6-1429 
 1428*حضور اللقاء الثاين لفتيات السكري (جامعة امللك سعود) عام  

 املنظمة من قبل مركز خدمات االحتياجات اخلاصة و 1430-4-8ميسرة طاهر يوم السبت *حضور ورشة تدريبية (مهارات التعبري عن الذات) للدكتور 
 اجلمعية السعودية لإلعالم و االتصال

 1431- 4-13*حضور ورشة عمل للدكتورة رميا اجلرف عن استخدام برنامج الون نوت 
 *حضور  فعاليات اللقاء األكادميي األول والثاين والثالث لكلية اللغات والرتمجة

 منظمة من قبل مركز البحوث 1431-4-18*حضور ورشة عمل مقدمة من الدكتورة رميا اجلرف عن املهارات الكتابية للمؤلفني و الباحثني يوم السبت 
 مبركز الدراسات االنسانيه       

  1430-5-18اىل 14*حضور ورشة عمل التعليم الذايت مقدمة من الربفسورة رميا اجلرف ضمن فعاليات اللقاء االكادميي الثالث 
  لألستاذة مشاعل السامل 1431*حضور دوره يف برنامج الكورت لتعليم التفكري

  SANAKO (حممد رمضان) 1435-11-11*حضور ورشة عمل 
1436-2-9حضور فعاليات يوم الرتمجة العاملي  * 

أفضل املمارسات للجامعة الكورية املفتوحة يف التعليم عن بعد و التعلم مدى احلياة بالتعاون املتكامل مع وزارة الرتبية و العلوم و التقنية يف حضور حماضرة *
  (الريتز كارلتون)2013 فرباير 7 ضمن جلسات املؤمتر الدويل الثالث للتعلم االلكرتوين و التعلم عن بعد الربوفيسور دونج كوك يل كوريا

د. روجر شانك ل  مع اعتبار كيفية عمل العقل البشريإصالحه ؟ما هو اخلطأ وكيفية *حضور حماضرة   
  (الريتز كارلتون)2013 فرباير 7ضمن جلسات املؤمتر الدويل الثالث للتعلم االلكرتوين و التعلم عن بعد 

 ضمن جلسات املؤمتر الدويل الثالث  عز الدين عباسي للدكتور تقنية املعلومات واالتصاالت وحتسني املعرفة: حالة الديناميكا احلرارية الكيميائية*حضور
  (الريتز كارلتون)2013 فرباير 7للتعلم االلكرتوين و التعلم عن بعد 

 للدكتور فاعلية برنامج مقرتح قائم على التدريب اإللكرتوين عن بعد يف تنمية بعض مهارات التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس*حضور  حماضرة 
  (الريتز كارلتون)2013 فرباير 7 ضمن جلسات املؤمتر الدويل الثالث للتعلم االلكرتوين و التعلم عن بعد السيد عبد املوىل ابو خطوة

وفاء عبد  للدكتوره فاعلية أوعية املعرفة السحابية ودورها يف دعم نظم التعليم االلكرتوين وتنمية البحث العلمي باململكة العربية السعودية*حضور حماضرة 
  (الريتز كارلتون)2013 فرباير 7 ضمن جلسات املؤمتر الدويل الثالث للتعلم االلكرتوين و التعلم عن بعد العزيز شريف حامد

 فرباير 7 للربفسوره  رميا اجلرف  ضمن جلسات املؤمتر الدويل الثالث للتعلم االلكرتوين و التعلم عن بعد التدريب املتزامن على االنرتنت*حضور حماضرة 
  (الريتز كارلتون)  2013

 ضمن جلسات املؤمتر الدويل الربوفيسور حممد امني اميب  حتسني التعليم : التجربة املاليزيةإىلجتارب ناجحة للتعلم االلكرتوين هتدف *حضور حماضرة 
  (الريتز كارلتون)  2013 فرباير 7الثالث للتعلم االلكرتوين و التعلم عن بعد 

 ضمن جلسات املؤمتر الدويل الثالث للتعلم د. دارين روسيرت توافق األبعاد األساسية لبيئات التعلم عرب اإلنرتنت لتمكني جناح الطالب*حضور حماضرة 
  (الريتز كارلتون)    2013 فرباير 7االلكرتوين و التعلم عن بعد 

  ضمن برامج نادي القيم جبامعة امللك سعود1434-4-7حضور ورشة عمل الذكاء األخالقي للدكتورة بسمة احللو *
*Attending a workshop on evidence-based learning by Herveen Singh 10/2/2013 (the 2nd 
Annual Forum for University Teaching) 
*Attending Tools for Academic Programs Outcome Assessment by Barbara Bodkin 9/2/2013 
(the 2nd Annual Forum for University Teaching) 

 1436-4-8بتاريخ  1st COLT SYMPOSIUM* حضور 
 1436-6-17 غادة الغامدي ضمن حماضرات القسم  Interactions* حضور حماضرة احملتوى الرباغمايت لسلسة 

 نوفمرب (تنظيم وحدة األحباث)  18* حضور فعاليات قافلة البحث العلمي 
 اكتوبر (وحدة البحوث بالكلية) 26 إدارة التعلم (وحدة البحوث بالكلية) ج* حضور حماضرة استخدام برنام

http://eli.elc.edu.sa/2013/ar/node/567
http://eli.elc.edu.sa/2013/ar/node/567
http://eli.elc.edu.sa/2013/ar/node/569
http://eli.elc.edu.sa/2013/ar/node/569
http://eli.elc.edu.sa/2013/ar/node/582
http://eli.elc.edu.sa/2013/ar/node/582
http://eli.elc.edu.sa/2013/ar/node/577
http://eli.elc.edu.sa/2013/ar/node/577
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 (نورشايا حيىي) 2015-11-11* حضور ورشة عمل حول تدريس املواد املهارية 
 ذي احلجة) دانيال فورد  25-23* حضور ورشة عمل على برنامج ترادوس (

 2016-3-23بتاريخ  1st COLT SYMPOSIUM* حضور 
 2016 ديسمرب 20* املعاجلة اآللية للمدونات املتوازية (هند العتييب) 

 ,The role of socialisation in the development of phonological“* حضور حماضرة لغزيل العتييب بعنوان 
syntactical and lexical aspects of language: A psycholinguistics view قسم اللغة اإلجنليزية  منظمة من قبل

8-4-2018 
 2018 ديسمرب 3* املشاركة يف حتكيم املشاركات يف معرض الثقافات العاملية 

 تنظيم قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا 2019 يناير Talking Linguistics 4  14* حضور حماضرات
 2018*حضور فعاليات ندوة اللغات الرابعة أكتوبر 

1440-1439 الفصل الدراسي الثاين –املشاركة يف حتكيم أداء املتسابقات يف مسابقة التهجئة  *  
  – كلية طب األسنان2019 فرياير 20* حضور فعاليات  اجلمعية السعودية للسانيات (اللسانيات احلديثة والرتمجة) 
  2019 مارس 7ارة العربية يف اللغة املاليزية ع* حضور ورقة حبث مقدمة من الدكتوره نورماال عثمان عن الكلمات املست

 دورات عمادة تطوير املهارات

 اخلرائط الذهنية : تطبيقات على التدريس اجلامعي*حضور 
5-2-2014    

  2014-2-4 إدارة ضغوط العمل-معيدين وحماضرين*حضور 
2014-  4-5*حضور دورة  إعداد الفيديو التعليمي وحتميله على اليوتيوب   
  2013-11-7*حضور دورة املدونات اللغوية وأمثلة الستخدامها يف التعليم 

  2014 فرباير 3 إىل صيغة رقمية  ت*حضور دورة حتويل املستندا
  1435-12 -21*حضور دورة تبسيط اإلجراءات اإلدارية  

  2014-9-7*حضور إدارة مواقع أعضاء هيئة التدريس  
2014-9-9حضور استخدام أدوات جوجل يف التعليم *  

  2014-10-22مهارات التدريس االحرتايف *حضور 
1436-1-5حضور التغذية الراجعة - أداة لتعلم أفضل  * 

)4:30-12 (1436-1-17و 16*حضور ورشة تصميم بناء ملف املقرر   
  للدكتوره سوسن شليب (مقدمة من عمادة تطوير املهارات) 1432*حضور دورة يف أساسيات اإلحصاء و جتهيز البيانات إحصائيا 

  (عمادة تطوير املهارات)1432*حضور دورة مهارات العروض الفعالة 
   للدكتوره سوسن شليب (مقدمة من عمادة تطوير املهارات)1432*حضور دورة يف  االختبارات البارامرتية و الالبارامرتية باستخدام برنامج اإلحصاء 

1436-1-19*حضور أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي   
 1436-4-30* حضور دورة أمناط الشخصية 

  1436-6 -19-18* حضور كتابة تقرير الدراسة الذاتيه الرباجمي 
  2015-4-30* حضور ورشة (سكتش اجنن) 

  1436-12-30-28حضور ورشة التقييم الوظيفي 
 9/4/1437-8-7ورشة نظام إدارة التعلم 
   1437-7/7-3دورة استشارة النظراء 

1440-4—3إ�اء ورشة عمل إلعداد املقومني املعتمدين لنظام إدارة اجلودة باجلامعة 
 1440-1439حضور ورش العمل اخلاصة مببادرة النشر يف جمالت النخبة لألقسام اإلنسانية الفصل الدراسي الثاين 

  1440-6-6حضور دورة استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية يف البحث العلمي  
-8-26  اىل 1440-1-2حضور حمارضات  ا�ورة الثانیة ملبادرة تعز�ز النرش يف قا�دة بیا�ت ش�بكة العلوم يف ٔأقسام ا�راسات إال�سانیة    

1440  
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 دورات عمادة جلودة 
  (عمادة اجلودة)1440-6-30* حضور ورشة عمل (شاشة التدقيق الداخلي والتفييم) لتدريب  أعضاء جملس املقومني املعتمدين يوم اخلميس 

1436-1-4تنظيم فعاليات قافلة اجلودة بكلية اللغات والرتمجة (بالتعاون مع عمادة اجلودة)  * 
  (عمادة اجلودة)1436-2-25*حضور ورشة عمل كتابة تقرير املقرر 

  (عمادة اجلودة)1436-4-9* حضور ورشة عمل كتابة تقرير املقرر 
  (رئيسة اجللسة) 1436-4-21* حضور ورشة عمل التحليل الرباعي 

  (عمادة اجلودة)1436-5-21* توصيف الربامج األكادميية وإعداد لتقارير السنوية 
 2015-9-9*تقدمي ورشة عمل ألستاذات قسم الفرنسي حول إعداد ملف املقرر 

  1437 من شهر حمرم 30-29* املشاركة يف تنظيم مهرجان اجلودة 
  2019-1-15* حضورا ورشة عمل عن كيفية حساب خمرجات التعلم (إدارة اجلودة بالكلية) أ دينا السباعي 

دورات التعلم االلكرتوني والتعلم عن بعد    
)1-12 (1436-1-17*حضور ورشة العمل التعريفية باحملتوى الرقمي   

 * مقدمة من عمادة التعليم االلكرتوين و التعلم عن بعد1431-1-10حضور دورة استخدام القاعة الذكية 
  (عمادة التعلم االلكرتوين)1432 -6-19*ورشة عمل القاعات الذكية األحد 

   (عمادة التعلم االلكرتوين)1432 من ذي احلجة 27-26*دورة التعرف على نظام إدارة التعلم االلكرتوين 
عمادة التعلم االلكرتوين1435 -6- 14*حضور دورة تصميم االختبارات االلكرتونية االثنني   
)1-12 (1436-4-23* حضور دورة استخدام اكسل يف رصد الدرجات   
)1-12 (1437-1-14* حضور دورة استخدام اكسل يف رصد الدرجات   
 1437-1-15* حضور ورشة عمل استخدام نظام إدارة التعلم 

 دورات عرب املنصات االلكرتونية 
Corpus Linguistics 29-9-2014 (Futurelearn) 
How to Succeed at Interviews 9-3-2015 (Futurelearn)      
How to Succeed at Writing Applications 9-2-2015 (Futurelearn) 

 
ةوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميي  

)1-12 (1436-1-13*حضور ورشة اإلرشاد األكادميي   
1435-10-29*حضور دورة مهارات اإلرشاد األكادميي   

 جلنة اإلخالء والطوارئ 
)1-12 (1436-4-27*  تنظيم اللقاء التعريفي بالعيادة الطبية    

 وحدة اخلرجيات 
   2015 ديسمرب 1 ثاملشاركة يف تقدمي حماضرة بعنوان ما بعد البكالوريوس --- جتارب يف االبتعا

  خرجية الرتمجة لسوق العمل ة ورشة العمل هتتم بتهيئ16تنظيم 
 2015-4-29تقدمي دورة للخرجيات بعنوان  

How to Succeed at a Job Interview   

  اجلامعة واخلدمات اتمعية أنشطة
1429-7-4 و حىت 1429-6-27 من الثالثاء  1429املشاركة يف امتحان القياس (مراقبة) لعام    *  

 1431-4-6*عضو مجعية املكفوفني اخلريية مبنطقة الرياض  
  1432*عضو مجعية اللغويني السعوديني   

 *عضو يف 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fvrea.ksu.edu.sa%2F&ei=Wmm9VJXzOsasUf2cguAH&usg=AFQjCNHnj0DSbSY8-AotT18mxHYu57DlsA&sig2=LlNfUvHd_S1zs0h8WBHwhg&bvm=bv.83829542,d.d24
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 KSAALT (Kingdom of Saudi Arabia Association of Language Teachers)  
 1436-1435* تنظيم نشاط صفي (معرض لغات العامل) بالتعاون مع نادي املرتجم الفصل الدراسي األول 

1436-1435  التطوع بتدريس الكتابة مبركز الكتابة بالكلية الفصل الدراسي الثاين   *     

لتكليفات  اإلداريةا  

          عضو فريق املراجعني  املعتمدين باجلامعة حىت اآلن  2019--25-1

              مستشار نظريحىت اآلن  3-7-1437
             مساعدة وكيلة الكلية للتطوير واجلودة 12-11-1435
            رئيسة وحدة اجلودة بكلية اللغات والرتمجة12-11-1435

              مسؤولة التحويل بكلية اللغات والرتمجة والقائمة بأعمال التسجيل 1427-1428
  وحلديثع             مساعدة ملنسقة الربنامج املوحد لطالبات الكليات الصحية ومنسقة مادة االستما1425-1427

 اللجان 
 1437-1436* جلنة اإلرشاد األكادميي بقسم اللغة االجنليزية (حاليا دعم الطالبات املتعثرات)
 1437-1436* املسؤولة عن برنامج تطوع (تدريب الطالبات التابع لعمادة شؤون الطالبات)

 1435* جلنة اإلخالء والطوارئ  
  1435* جلنة االعتماد األكادميي 

 1435* جلنة اجلودة والتطوير بقسم اللغة االجنليزية (املشاركة يف كتابة الدراسة الذاتية لقسم اللغة االجنليزية ) 
  1435* جلنة جتهيز غرفة االعتماد األكادميي 

 1438-1437* ممثلة البحث العلمي بالكلية 
 * 1437-1436جلنة تطبيقات اجلودة واالعتماد األكادميي  

 2019-1-25* عضو  إدارة النادي الرياضي لكلية اللغات والرتمجة 

شهادات التقدير    
مي ورقة علمية عن حتليل احتياجات خرجيات الرتمجة ضمن فعاليات ندوة اللغات الرابعة  تقد نظري كلية اللغات والرتمجةشهادة شكر وتقدير مقدمة من 

  2018أكتوبر 
 2018 تقدمي ورقة علمية عن األفعال املستخدمة يف البحث نوفمرب شهادة شكر وتقدير مقدمة من مركز البحوث اإلنسانية نظري

  (الفصل الدراسي الثاين) 1438  -1437شهادة شكر من وكيلة الكلية نظري  إعداد ملفات مقرر منوذجية 
  (الفصل الدراسي األول) 1439  -1438 شهادة شكر من وكيلة الكلية نظري  إعداد ملفات مقرر منوذجية 
  (الفصل الدراسي الثاين) 1439  -1438شهادة شكر من وكيلة الكلية نظري  إعداد ملفات مقرر منوذجية 
  (الفصل الدراسي األول) 1440 -1439شهادة شكر من وكيلة الكلية نظري  إعداد ملفات مقرر منوذجية 

-2-18تقدمي حماضرة عن التالزم اللفظي يف القرآن ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي شهادة شكر وتقدير مقدمة من مركز البحوث اإلنسانية نظري 
2018 

 2018-2-18شهادة شكر وتقدير مقدمة من مركز البحوث اإلنسانية نظري املشاركة   مبلصق علمي  
1438-1437وكالة عمادة البحث العلمي لألقسام النسائية على اجلهود املبذولة كممثلة للعمادة يف الكلية عن عام شهادة شكر وتقدير مقدمة من   

2016-1-21شهادة تقدير من وكيلة كلية اللغات والرتمجة  على اجلهود املبذولة  من أجل  تطوير  اجلودة    
 2016 مايو 24شهادة تقدير  من  وكيلة كلية اللغات والرتمجة على اجلهود املبذولة ضمن  برنامج دعم الطالبات  املتعثرات  

2016 مايو 25شهادة تقدير من  إدارة اجلامعة  كمشرفة متميزة يف اإلرشاد األكادميي   
  1436-3-7خطاب شكر من وكيل الكلية للتطوير واجلودة  

 1436-4-21شهادة شكر من عمادة اجلودة 
 1436- 7 – 21شهادة شكر من قسم اللغة االجنليزية على املشاركة يف مركز الكتابة  
  1436-7-10شهادة شكر من وحدة اخلرجيات على املشاركة يف فعاليات الوحدة  

  1434-4-16خطاب شكر من وحدة اجلودة بالكلية 
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1438-5-26شهادة شكر وتقدير مقدمة من عميد الكلية  على اجلهود املبذولة يف اجلودة   
1429- 7-4خطاب شكر من مركز القياس والتقومي    

 املشاركات 

   عن2018-2-18املشاركة مبلصق علمي ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي  
Investigating the Professional Needs of Undergraduate Translation Students at the 

College of Languages and Translation, King Saud University 
  2018-2-18تقدمي حماضرة عن ترمجة  املتالزمات اللفظية يف القران ضمن فعاليات أسبوع البحث العلمي بكلية اللغات والرتمجة 

 2018-10-3تقدمي ورقة علمية  عن حتليل االحتياجات املهنية لطالبات كلية اللغات والرتمجة 
2018 -11-8ضمن فعاليات  يوم البحث  العلمي لطالبات الدراسات العليا يف األفعال البحثية تقدمي ورقة علمية   

 2018-11-8تنظيم يوم البحث العلمي بالتعاون مع مركز األحباث يف أقسام الدراسات اإلنسانية ووحدة البحث العلمي بالكلية 
2019-3-17تنظيم يوم البحث العلمي بالتعاون مع مركز األحباث يف أقسام الدراسات اإلنسانية ووحدة البحث العلمي بالكلية   

 األحباث  املنشورة
Al-Otaibi, G. (2016). Speech anxiety among EFL Arab college students.  Language in India, 

16(2), 83-100. Retrieved from  
http://languageinindia.com/feb2016/ghuzayyilspeechanxietyfinal.pdf 

Al-Otaibi, G. (2016). The effect of semantic mapping on students' vocabulary. AWEJ,   
            7(1), 279- 294. Retrieved from 

http://www.awej.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=861:ghuzayyil-m-al-
otaibi&catid=63&Itemid=168http://www.awej.org/index.php?option=c
om_content&view=article&id=861:ghuzayyil-m-al-
otaibi&catid=63&Itemid=168 or  

                                        http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2804012 
 
Al-Otaibi, G. (2016). The effect of semantic mapping on students’ comprehension of medical 

texts. Langlit, 2(3), 58-66. Retrieved from  
https://drive.google.com/file/d/0B1bFkBuNuRivTlZzUGFHUEU4Tnc/view 

 
Al-Otaibi, G. (2019). A cognitive approach to the instruction of phrasal verbs: Rudzka-Ostyn's 

Model. Journal of Language & Education, 5(2), 4-19. 
https://doi.org/10.17323/jle.2019.8170 (Indexed in SCOPUS) 

 الرسائل العلمية 
Al-Otaibi, G. (2016). Teacher leadership in Saudi classrooms: Does it help promote student 

learning? (Unpublished master's thesis). The Saudi Electronic University, Riyadh, 
Saudi Arabia.  

Al-Otaibi, G. (2016). The effect of using computer-assisted semantic mapping on nursing 
students' reading comprehension of medical texts and vocabulary increase at King Saud 
University (master's thesis). King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.    

 االهتمامات 
ESP, corpus linguistics, cognitive linguistics, Islamic translation, medical translation, translation in 
business and economics, change management, leadership, quality management, macroeconomics 
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