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  :العمل احلالي 

 ( جامعة امللك سعود -يات ودراسات الرتمجة قسم اللسان)ستاذ اللسانيات النظرية املشارك أ 
 

 املؤهالت العلمية : 

 الوالايت املتحدة نماديسو -ن، جامعة وسكانسو ، قسم اللسانياتالنظرية اللسانيات فة يفدكتوراه الفلس ،
   هـ. 26/03/1425األمريكية، 

 الوالايت املتحدة نماديسو -ن، جامعة وسكانسو ، قسم اللسانياتالنظرية يف اللسانيات ستري اآلدابماج ،
  هـ. 26/02/1422األمريكية، 

  جامعة امللك  ، كلية اآلداب،وآداهبا قسم اللغة اإلجنليزية (،لغة إجنليزية) س الرتبية يف اآلداببكالوريو
 هـ.06/02/1415سعود، 

  
 تخصص: ال 

 :النظرية اللسانيات التخصص العام  
 التخصص الدقيق: علم الرتكيب  
 نثربولوجيا( الثقافيةألانسة )االالتخصص الفرعي: ا   
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 التاريخ الوظيفي : 

 كلية اللغات والرتمجة، جامعة امللك سعود، من (اللسانيات ودراسات الرتمجةقسم ) أستاذ مشارك ،
 . اآلنه إىل 06/10/1437

 معة امللك سعود، من ، كلية اللغات والرتمجة، جا(قسم اللغة اإلجنليزية والرتمجة) أستاذ مشارك
 . هـ06/10/1437ه إىل 20/04/1432

 كلية اللغات والرتمجة، جامعة امللك (قسم اللغات األوروبية والرتمجة)برانمج اللغة اإلجنليزية،  أستاذ مشارك ،
 ه. 19/04/1432هـ إىل 13/02/1432سعود، من 

 معة امللك ، كلية اللغات والرتمجة، جا(رتمجةقسم اللغات األوروبية وال)برانمج اللغة اإلجنليزية،  أستاذ مساعد
 .هـ12/02/1432إىل  هـ10/11/1425سعود، من 

 كلية اللغات والرتمجة، جامعة امللك سعود،   ،(قسم اللغات األوروبية والرتمجة)برانمج اللغة اإلجنليزية،  معيد
 هـ(.   09/11/1425هـ( إىل )22/04/1418من )

 هـ( 20/05/1415العزيز احلربية، من ) ، قسم اللغات، كلية امللك عبد()يف ختصص اللغة اإلجنليزية معيد
 هـ(.    29/01/1417إىل )

 

  :املناصب اإلدارية 

 هـ إىل 02/02/1438، جامعة امللك سعود )من )الفرتة الثانية( عميد كلية اللغات والرتمجة
 هـ(. 29/01/1440

 هـ إىل 02/02/1436مللك سعود )من ، جامعة ا)الفرتة األوىل( عميد كلية اللغات والرتمجة
 هـ(. 01/02/1438

 هـ إىل 26/07/1435، جامعة امللك سعود )من املكلف عميد كلية اللغات والرتمجة
 (. هـ01/02/1436

 إىل  هـ14/04/1434)من  وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون األكادميية، جامعة امللك سعود
 . (ه12/08/1435

  مــن العليــا للــربامج اإلنســانية، عمــادة الدراســات العليــا، جامعــة امللــك ســعود )مستشــار عمــادة الدراســات
 (. هـ26/07/1434هـ إىل 11/01/1434

 هـ 08/08/1431، جامعة امللك سعود )من والبحث العلمي وكيل كلية اللغات والرتمجة للدراسات العليا
 (.  هـ08/08/1433إىل 

 (. هـ1432/1433العام اجلامعي جامعة امللك سعود ) قسم اللغة اإلجنليزية والرتمجة، املشرف على 
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 جامعة امللك سعود )من والبحث العلمي املكلف لدراسات العلياات والرتمجة لوكيل كلية اللغ ،
 (.  هـ11/06/1431هـ إىل 24/03/1430

   هـ إىل 11/06/1429مللك سعود )من جامعة ا، للشؤون األكادمييةاللغات والرتمجة كلية وكيل
 . (هـ11/06/1431

 هـ 15/07/1426 والرتمجة، جامعة امللك سعود، من رئيس قسم اللغات األوروبية والرتمجة، كلية اللغات
 .  هـ10/06/1429 إىل

 

 البحوث : 

 
[1]  Almansour, Abdulrahman. 2012. A Phase-based Approach to the Construct State. 

 Journal of King Saud University (Languages and Translation). 

 

[2] Almansour, Abdulrahman. 2011. Aspects of the Structure and Meaning of 

 Partitive Constructions. Journal of King Saud University, Vol. 24, Arts (1), 

 pp. 1-11.   

 

[3] Almansour, Abdulrahman. 2011. Subgrouping of West Semitic Revisited. Arab 

 Journal for the Humanities, Vol. 29 (113), pp. 263-286. Academic Publishing 

 Council, Kuwait University. 

 

 [4] Almansour, Abdulrahman. 2010. Nonveridicality and Negative Polarity Variation. 

 Journal of King Saud University, Vol. 23, Languages and Translation (2), pp. 

 187-199.  

 

[5] Almansour, Abdulrahman. 2010. Verb Movement and the Interpretation of 

 Indefinites. Journal of Al-Imam Muhammed Ibn Saud Islamic University 

 (Humanities and Social Sciences).   

 

 املنشورة:  الكتب 

 
Almansour, Abdulrahman. 2009. Adjective Incorporation and the Morphosyntactic  

 Interface: A Post-syntactic Approach to Word Formation. Saarbrücken, Germany: 

 VDM Verlag.  

 

 األعمال املرتمجة : 

 ( 1437جنكنز، اليل ) ،املنصور الرمحن بن محد ترمجة عبداللسانيات األحيائية: استكشاف أحيائية اللغة. 
 . دار جامعة امللك سعود للنشر

 األمانة العامة جمللس التعاون لدول  ،)ترمجة إىل اإلجنليزية( ،التطوير الشامل للتعليم بدول جملس التعاون
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 .(م2006 هـ/1426) اخلليج العربية
 
 يف تأسيس األقسام والربامج اإلسهام : 

 بكلية اللغات والرتمجة س قسم اللسانيات ودراسات الرتمجة أتسي 
  جامعة امللك  –اللسانيات النظرية )بقسم اللسانيات ودراسات الرتمجة داب يف آلاأتسيس برانمج ماجستري

 سعود( 
 

 اخلربة والتدريب يف جمال اجلودة واالعتماد : 

  مراجع معتمد من جامعة امللك سعود  
 عضو جملس املراجعني املعتمدين جبامعة امللك سعود  
  (ـه1441) سعودامعة امللك جبفريق مراجعة داخلية لربانمج رئيس 
 (1440 – 1435ة اجلودة واالعتماد بكلية اللغات والرتمجة )رئيس جلن 
  هـ(1427/1428مجة )العام اجلامعي عضو جلنة التقومي الذايت األويل بكلية اللغات والرت     
 لتدريب يف اجلودة واالعتماد: ا 

o  (ثالث دورات تدريبية)امعة امللك سعود جبجملس املراجعني املعتمدين 
o (دورة تدريبية) إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل 
o  دورة تدريبية(إدارة اجلودة الشاملة( 
o  دورة تدريبية(( 2015-9001)اآليزو معايري املواصفة الدولية(  
o دورة تدريبية( توصيف وتقرير الربانمج األكادميي( 
o ة تدريبية()دور  تقومي خمرجات تعلم الطالب 
o دورة تدريبية( استشارة النظراء لتحسني التدريس( 
o (ورشة عمل) هـ(22/11/1430) اللغات والرتمجة سرتاتيجية لكليةمشروع اخلطة اال 
o (ورشة عمل) هـ(1429) االسرتاتيجية جلامعة امللك سعود مشروع اخلطة  
o اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي، الرايض سني اجلودة على املستوى املؤسسيحت ،

 (ورشة عمل) هـ(7/11/1427)
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  :اإلشراف على الرسائل 

  ة وأسلوب التفكري اجلهري يف تنمية الرمحن السماعيل )دور استخدام مهام اإلمالء اإلنشائي عبدبن حممد
  جامعة امللكمهارة استيعاب املسموع أثناء النشاط الصفي التعاوين لتدريس اللغة اإلجنليزية لطالب 

 جامعة امللك سعود –كلية اآلداب   –قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا  - رسالة ماجستري –سعود( 
 .(هـ1436/1437)
 

 ( رسالة يجيات ترمجة املتالزمات اللفظية وأثرها على جودة الرتمجةاسرتاتأمحد بن حممد املرشدي ،)
  (. هـ1436/1437جامعة امللك سعود ) ،كلية اآلداب،  قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا ماجستري،

 
  :عضوية جلان املناقشة 

 ة التحدث لدى هللا احلميدان )فاعلية استخدام املهمات التعلمية يف تطوير مهار  هللا بن حممد بن عبد عبد
طالب مقرر اللغة اإلجنليزية العامة ابلكلية التقنية يف بريدة(، رسالة دكتوراه، قسم املناهج وطرق التدريس،  

 .هـ(1434/1435) ، جامعة امللك سعودكلية الرتبية
 

 ( رسالة دكتوراأثر التقييم ابستخدام ملف اإلجناز على تطوير أداء الكتابةإميان بنت راشد اخلليفة ،) ه، قسم
 هـ(. 1438/1439اللغة اإلجنليزية وآداهبا، كلية اللغات والرتمجة، جامعة اإلمام حممد بن سعود )

 
  :تدريس املقررات 

  )قضااي يف اللسانيات النظرية )دراسات عليا 
  )علم الرتكيب املتقدم )دراسات عليا 
  )النظرية الرتكيبية )دراسات عليا 
  )النظرية الصرفية )دراسات عليا 
  )مدخل متقدم للسانيات )دراسات عليا 
  دراسات عليا( يف مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزيةمشروع حبثي( 
 اللسانيات  مقدمة يف 
  مدخل إىل علم الرتكيب والصرف 
 مقدمة يف علم الداللة 
  علم الداللة والتداوليةمدخل إىل 
  مشروع يف الرتمجة 
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 القواعد، بناء املفردات، الكتابة، القراءة، االستماع. بغريهاللناطقني  مقررات تعليم اللغة اإلجنليزية : 
 

  :عضوية هيئات التحرير للمجالت العلمية احملكمة 

 الدولية للسانيات اإلجنليزية لة، اجملحمرر مشارك (International Journal of English Linguistics)، 
 . كندا  املركز الكندي للعلوم والرتبية، تورنتو،

  اجمللة الدولية لدراسات العلوم االجتماعية )حترير، ة هيئعضوInternational Journal of Social 

Science Studies .)  
 

  :مشروعات حبثية مدعومة 

 ( )هـ(. 19/12/1427االشتقاق الرتكييب للمضاف واملضاف إليه )مركز حبوث كلية اللغات والرتمجة 
 هـ(.07/02/1430)مركز حبوث كلية اللغات والرتمجة( ) تنيأدوات النفي االستقطابية يف مجل منفية أبدا 

 
 اللجان:  

  هـ(.     1442عضو جلنة اخلطط واملناهج بقسم اللسانيات ودراسات الرتمجة )العام اجلامعي 
  رئـــيس جلنـــة القبـــول والشـــؤون الطالبيـــة، قســـم اللســـانيات ودراســـات الرتمجـــة، جامعـــة امللـــك ســـعود )العـــام

 هـ(. 1442اجلامعي 
 هـ(.     1440/  1439ضو جلنة اخلطط واملناهج بقسم اللسانيات ودراسات الرتمجة )العام اجلامعي ع 
  عضو جلنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بقسم اللسانيات ودراسات الرتمجة )العام اجلامعي

 هـ(.  1440/  1439
 الرتمجـــة، جامعـــة امللـــك ســـعود )العـــام  رئـــيس جلنـــة القبـــول والشـــؤون الطالبيـــة، قســـم اللســـانيات ودراســـات

 هـ(. 1438/1439اجلامعي 
  عضــو جلنــة ووــع وــوابط لتعيــني مدرســي اللغــة علــى و،يفــة أســتاذ مســاعد، اجمللــس العلمــي، جامعــة امللــك

 هـ( 1438/1439سعود )العام اجلامعي 
 ( هـ1440 - هـ1435/1436العام اجلامعي من رئيس جلنة االعتماد األكادميي بكلية اللغات والرتمجة .) 
  (.هـ1434/1435عضو اللجنة التحضريية جلائزة جامعة امللك سعود للتميز العلمي )العام اجلامعي 
  عضو اللجنة الدائمة لدراسة الربامج اإلنسانية، عمادة الدراسات العليا، جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

  (. 7/5/1436 – 8/5/1435)من 
  ونيــــــة بعمــــــادة الدراســــــات العليــــــا، جامعــــــة امللــــــك ســــــعود )العــــــام اجلــــــامعي عضــــــو جلنــــــة اخلــــــدمات االلكرت

 هـ(.1434/1435
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  مللتقـى )تفعيـل الشـراكة بـني اجلامعـات والقطـاع اخلـاح يف البحـث العلمـي(، عمـادة  اللجنة التنظيميةعضو
 . هـ(1435/1436)العام اجلامعي  البحث العلمي، جامعة امللك سعود

 الدراسـات العليـا جبامعـة امللـك سـعود، عمـادة  لطلبـةلتقـى العلمـي السـنوي األول رئيس اللجنـة التنفيذيـة للم
 هـ(. 1433/1434الدراسات العليا، جامعة امللك سعود )العام اجلامعي 

 العـــام اجلـــامعي  مقـــرر اللجنـــة الدائمـــة للشـــؤون الطالبيـــة، عمـــادة الدراســـات العليـــا، جامعـــة امللـــك ســـعود(
 . هـ(1434/1435

 العـــــــام اجلـــــــامعي  دائمـــــــة للـــــــربامج، عمـــــــادة الدراســـــــات العليـــــــا، جامعـــــــة امللـــــــك ســـــــعودعضـــــــو اللجنـــــــة ال(
 . هـ(1434/1435

  عضو اللجنة الدائمة لتسـوية تظلمـات وشـكاوى طـالب الدراسـات العليـا بعمـادة الدراسـات العليـا، جامعـة
 . هـ(1434/1435)العام اجلامعي  امللك سعود

 هـ(1433/1434)العام اجلامعي  عليا، جامعة امللك سعودعضو اللجنة اإلشرافية، عمادة الدراسات ال . 
  (. 1433/1434عضو اللجنة التحضريية جلائزة جامعة امللك سعود للتميز العلمي )العام اجلامعي 
 الدراســات العليــا( جلــائزة جامعــة امللــك ســعود للتميــز العلمــي )العــام  لبــةمقــرر جلنــة الفــرع الســابع )أحبــاث ط

  (.1433/1434اجلامعي 
  عضــو جلنــة خطــة بــرانمج البكــالوريوس التكــاملي يف تعلــيم اللغــة اإلجنليزيــة مــن قســم املنــاهج وطــرق التــدريس

 (. هـ1432/1433العام اجلامعي ) وقسم اللغة اإلجنليزية والرتمجة
  عضـــو اللجنـــة العلميـــة لنـــدوة )تعلـــيم اللغـــات األجنبيـــة والعوملـــة الثقافيـــة(، مركـــز األمـــري ســـلمان للســــانيات

 هـ(.  18/01/1432-17طبيقية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية )الت
  هــ إىل 1431/1432رئيس )جلنة استقطاب أعضاء هيئة التدريس والباحثني( بكليـة اللغـات والرتمجـة )مـن

 هـ(.1432/1433
  هـ(. 1432/1433هـ إىل 1431/1432رئيس )جلنة البحث العلمي( بكلية اللغات والرتمجة )من 
 هـ(. 1432/1433هـ إىل 1431/1432)جلنة الدراسات العليا( بكلية اللغات والرتمجة )من  رئيس 
  رئيس )جلنة شؤون املعيدين واحملاوـرين ومدرسـي اللغـات ومسـاعدي البـاحثني( بكليـة اللغـات والرتمجـة )مـن

 هـ(. 1432/1433هـ إىل 1431/1432
 هـ(.   1432/1433 -هـ 1431/1432( )عضو )جلنة الربامج اإلنسانية بعمادة الدراسات العليا 
  رئيس )جلنة كلية اللغات والرتمجة الستقطاب املتميزين من مبتعثي برانمج خادم احلرمني الشـريفني لالبتعـاث

 هـ(.   1432/1433هـ إىل 1430/1431اخلارجي( )من 
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 ادمييـــة )العـــام اجلـــامعي عضــو اللجنـــة االستشـــارية للـــربامج اإلنســـانية بوكالـــة اجلامعـــة للشـــؤون التعليميـــة واألك
 هـ(. 1430/1431

 ( مـــــن عضـــــو جلنـــــة التزويـــــد واالســـــتبعاد لتخصصـــــات اآلداب والعلـــــوم اإلنســـــانية بعمـــــادة شـــــؤون املكتبـــــات
 (. هـ1432/1433إىل  هـ1430/1431

  رئــــيس جلنــــة رصــــد احتيــــان أقســــام الكليــــة مــــن الكتــــب واجملــــالت بكليــــة اللغــــات والرتمجــــة )العــــام اجلــــامعي
  هـ(.1430/1431

  هـ(. 1430/1431مقرر جلنة الرتشيحات للمناصب اإلدارية بكلية اللغات والرتمجة )العام اجلامعي 
  هـ(. 1429/1430مقرر جلنة الرتشيحات بكلية اللغات والرتمجة )العام اجلامعي 
 ( 1430عضو اللجنة التأسيسية للهيئة االستشارية لكلية اللغات والرتمجة .)هـ 
 هــــــــ 1429/1430عليـــــــا بكليـــــــة اللغـــــــات والرتمجـــــــة )مـــــــن العـــــــام اجلـــــــامعي رئـــــــيس جلنـــــــة الدراســـــــات ال-

 (. هـ1430/1431
  (. هـ1430/1431-هـ 1428/1429كلية اللغات والرتمجة )من العام اجلامعي -رئيس جلنة االختبارات 
  (.هـ1429/1430 -هـ 1428/1429كلية اللغات والرتمجة )-رئيس جلنة التسجيل واجلداول الدراسية 
 هــــــ 1428/1429كليـــــة اللغـــــات والرتمجـــــة )-نـــــة أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس ومـــــن يف حكمهـــــم رئـــــيس جل-

 (.هـ1430/1431
  رئــــــيس جلنــــــة اختبــــــار املتقــــــدمني لو،يفــــــة )مــــــرتجم لغــــــة إجنليزيــــــة( جبامعــــــة امللــــــك ســــــعود )العــــــام اجلــــــامعي

 هـ(.1429/1430
  هـــــــــ 1428/1429كليــــــــة اللغــــــــات والرتمجــــــــة )-رئــــــــيس اللجنــــــــة الفرعيــــــــة حلمايــــــــة احلقــــــــوق الطالبيــــــــة- 

 (. هـ1430/1431
  هــــــــ 1428/1429كليـــــــة اللغـــــــات والرتمجـــــــة )مـــــــن العـــــــام اجلـــــــامعي -رئـــــــيس جلنـــــــة أتديـــــــب الطـــــــالب-

 (.هـ1430/1431
  عضـو جلنــة متابعــة وتنفيـذ عقــود اخلــدمات يف جمــايل اللغـات والرتمجــة املوقعــة بــني جامعـة امللــك ســعود وعــدد

 هـ(.1428/1429من اجلامعات الفرنسية )العام اجلامعي 
  هـ(.    1427/1428عضو جلنة التقومي الذايت األويل بكلية اللغات والرتمجة )العام اجلامعي 
  هـ(.1427/1428عضو جلنة الندوات واملؤمترات بكلية اللغات والرتمجة )العام اجلامعي 
 فريقيـــا(عضـــو جلنـــة كليـــة اللغـــات والرتمجـــة للتعاقـــد مـــع أســـاتذة اللغـــة اإلجنليزيـــة يف )جوهانســـرب ، جنـــوب أ، 

 هـ(.25/8/1428هـ إىل 8/1428/ 14و)لندن، اململكة املتحدة( )الفرتة من  ،و)دبلن، إيرلندا(
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  عضــو جلنــة خطــة املاجســتري يف اللغــة اإلجنليزيــة واللســانيات بقســم اللغــات األوروبيــة والرتمجــة بكليــة اللغــات
 هـ(.1426/1427والرتمجة )العام اجلامعي 

  مجة الختبار املتقدمني لو،يفة )مرتجم لغة إجنليزية( بـوزارة العـدل )العـام اجلـامعي مقرر جلنة كلية اللغات والرت
 هـ(.1425/1426

  هـ(.1429هـ إىل 1426عضو جلنة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم بكلية اللغات والرتمجة )من 
 هـ(.1425/1426جلامعي والرتمجة )العام ا أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغات عضو جلنة تقييم 
  عضو جلنة تقييم اخلطة التكاملية املقرتحة لدرجة البكـالوريوس يف اللغـة اإلجنليزيـة بـني كليـغ اللغـات والرتمجـة

  هـ(.1425/1426والرتبية )العام اجلامعي 

 

 والندوات:  املؤمترات  

 العربية، جامعة امللك سعود،  مؤمتر )اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية لغة اثنية(، معهد اللغوايت
 ( )رئيس جلسة(. هـ24/04/1437-23الرايض )

 ( كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرايض ،)هـ( )رئيس 24/12/1436-23مؤمتر )معلم املستقبل
 جلسة(. 

  دة (، ديفيس، كاليفورنيا، الوالايت املتحس السنوية الثانية للبحث اللغوييديف -جامعة كاليفورنيا )ندوة
 هـ(.  13/06/1436، )األمريكية

  ندوة )قياس نواتج التعلم لربامج التعليم العايل(، وزارة التعليم العايل واملركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم
 هـ(. 29/12/1435 – 27العايل، الرايض )

  و،  قيكية، سان ديياملؤمتر الثالث واخلمسون جمللس عمادات الدراسات العليا ابلوالايت املتحدة األمر
 هـ(.   30/01/1435كاليفورنيا )

 ( 13(، تروندهامي، النرويج، )البىن النحوية حني تصادف مرونة اللغة -اتصال اللغات وتغريها مؤمتر-
 هـ(. 16/10/1431

 ( ،آنتورب، بلجيكا ،)08مؤمتر )آنتورب الدويل الرابع عشر ألحباث تعلم اللغة مبساعدة احلاسب اآليل-
 ه(. 10/09/1431

  28 – 27، جامعة ليون، فرنسا )ن املعجمي، مركز أحباث املصطلحيةاملؤمتر الدويل للمز 
 (. هـ06/1431/
 ( جامعة أوترخت، هولندا ،)(.  هـ03/04/1431-01مؤمتر )تطور اللغة الثامن 
 وم، بودابست، مؤمتر )مقارابت أدنوية للمحلية الرتكيبية(، معهد أحباث اللسانيات ابألكادميية اجملرية للعل
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  هـ(. 7/09/1430-5اجملر )
 ( مركز أحباث الرتكيبالتوليدية بروكسل الثالث للسانياتمؤمتر ،) والصواتة، بروكسل، بلجيكا  والداللة

  هـ( . 16-18/05/1429)
 10-08زاي )املؤمتر اآلسيوي الدويل اخلامس لتدريس اللغة اإلجنليزية لغري الناطقني هبا، كواالملبور، مالي 

   م( . 2007يونيو 
  منتدى اللغات والرتمجة الثاين )اجلمعية العلمية السعودية للغات والرتمجة، جامعة اإلمام حممد بن سعود

  . هـ(1426ذو القعدة  24-23اإلسالمية، الرايض )
  ماديسون، الوالايت املتحدة -ن، جامعة وسكانسو للسانيات ةشرق آسيوياجلنوب  العاشر للجمعيةاملومتر

     .(م2000األمريكية )

 

  :الدورات التدريبية 

  ،)وأكادميية اجلمعية السعودية لإلدارة )برانمج تدريب املدربنيACA  وعمادة تطوير املهارات
 هـ(. 27/8/1440-23جبامعة امللك سعود، )

  ،)املهارات، جامعة امللك سعود  عمادة تطوير)إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل
 هـ(.17/06/1439 -16)
 17عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود )(، 3-)جملس املراجعني املعتمدين ابجلامعة-

 هـ(.19/03/1439
  03عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود )(، 2-املراجعني املعتمدين ابجلامعة )جملس-

 هـ(.05/03/1439
 18-16عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود )(، 1- ني املعتمدين ابجلامعة)جملس املراجع/ 

 هـ(.02/1439
 القيادة األكادميية بوزارة التعليم وعمادة تطوير املهارات  ركز)تطوير مهارات التوجيه والرعاية األكادميية(، م

 (. هـ12/02/1439-11جبامعة امللك سعود )
 24ادميي(، عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود ))توصيف وتقرير الربانمج األك-

 (.  هـ25/02/1437
 ( ،عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود ،)هـ(.   9/5/1435-8)أساسيات نظم إدارة التعلم 
 ( ،عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود ،)هـ(.  4/2/1434-2)البحث النوعي: الطرق واملعاجلات 
 28علمي ابلدورايت العاملية(، عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، ))النشر ال-
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 هـ(.  29/11/1433
  ،التصميم التعليمي للمقررات اإللكرتونية(، عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد، جامعة امللك سعود(

 هـ(. 26-27/12/1432)
  25ين والتعلم عن بعد، جامعة امللك سعود، ))إدارة الفصول االفرتاوية(، عمادة التعليم اإللكرتو-

 هـ(.  26/12/1432
  ،24)جامعة امللك سعود، )استخدام نظام إدارة التعلم(، عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد-

 هـ(.  25/12/1432
  ،جامعة امللك سعود، )استخدام القاعات الذكية(، عمادة التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد

 هـ(. 23/12/1432)
 ( لوفن، بلجيكا ،)(. هـ22/07/1432-18)الدورة الصيفية للهيئة الوطنية اهلولندية العليا للسانيات 
 ( ،عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود ،)هـ(.25/04/1432-24)تصميم املقرر وبناؤه 
 (تقومي خمرجات تعلم الطالب)( ،هـ27/03/1432-26، عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود .) 
 هـ(. 10/1/1432-9، جامعة امللك سعود، ))النشر يف اجملالت الدولية(، عمادة تطوير املهارات 
 ( ،عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود ،)22)التعلم ابستخدام إسرتاتيجية العصف الذهين-

 هـ(.  23/11/1431
 (استشارة النظراء لتحسني التدريس)18ملهارات، جامعة امللك سعود، )، عمادة تطوير ا-

 هـ(. 19/10/1431
   هـ(. 14/10/1430) طوير املهارات، جامعة امللك سعود، عمادة تال للفصول الذكية()االستخدام الفع  
 (اللسمتقدمة يف  دورة)8هـ املوافق 25/6/1430-14ولندا )يدن، همعة الجا ،انيات-

 م(.  19/6/2009
  هـ(.23/1/1430-22تطوير املهارات، جامعة امللك سعود ))القيادة األكادميية(، عمادة 
 ( نظام التشغيل يونيكسدورة قصرية يف) ماديسون، ويسكانسون، الوالايت املتحدة األمريكية ،

 هـ(. 1422)
 

 وحلقات النقاش ورش العمل : 

  للتقومي ورشة عمل )مناقشة صياغة خمرجات التعلم لربامج ختصصات اللغات والرتمجة(، املركز الوطين
 هـ. 26/8/1440واالعتماد األكادميي، 

  الورش التدريبية املصاحبة لندوة )قياس نواتج التعلم لربامج التعليم العايل(، وزارة التعليم العايل واملركز الوطين
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 ـ. (ه29/12/1435 – 27للقياس والتقومي يف التعليم العايل، الرايض )
 ( ختبار الشامل لطلبة الدراسات العلياالقواعد احملد ثة املنظ مة لالورشة عمل) ،عمادة الدراسات العليا ،

 هـ. 26/4/1435جامعة امللك سعود، 
 ( عمادة البحث العلمي، جامعة ملنظمةامعايري جائزة امللك سعود للتميز العلمي والئحتها ورشة عمل ،)

 ه.14/2/1435امللك سعود، الرايض، 
 سات العليا(، عمادة الدراسات العليا، جامعة امللك سعود ورشة عمل )معوقات زايدة أعداد طلبة الدرا

  هـ(1434)
  ورشة عمل )تطوير منظومة الدراسات العليا جبامعة امللك سعود(، عمادة الدراسات العليا، جامعة امللك

 هـ.  22/4/1434سعود، الرايض، 
 عمادة (ية واألوروبيةالتجربة األمريك – ورشة عمل )االجتاهات احلديثة يف تطوير الدراسات العليا ،

  هـ. 11/6/1433-10الدراسات العليا، جامعة امللك سعود، الرايض، 
 (، وكالة جامعة 2016-2011يف جامعة امللك سعود  ورشة عمل )اخلطة االسرتاتيجية للتعليم والتعلم

 هـ. 23/04/1432امللك سعود للشؤون التعليمية واألكادميية، 
 هـ. 1/12/1431ة اللغات والرتمجة، ورشة عمل )توصيف املقرر(، كلي 

  ،)ورشة عمل )التحليل الرابعي للخطة االسرتاتيجية إلدارة النشر العلمي واملطابع جبامعة امللك سعود
 هـ.10/07/1431

  حلقة نقاش )الدليل اإلرشادي للمهام التنظيمية والصالحيات لكليات ومعاهد اجلامعة(، وكالة اجلامعة
  هـ(.  30/03/1431امللك سعود ) للتطوير واجلودة، جامعة

 ( )هـ(.22/11/1430ورشة عمل )مشروع اخلطة االسرتاتيجية لكلية اللغات والرتمجة 
 ( )هـ(. 1429ورشة عمل )مشروع اخلطة االسرتاتيجية جلامعة امللك سعود 
 ،)ي، الرايض اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادمي ورشة عمل )حتسني اجلودة على املستوى املؤسسي

 .هـ(7/11/1427)
 

  الكتب: حتكيم 

 هـ(. 1440( )ةب مرتمجلعزيز للعلوم والتقنية )حتكيم كتمدينة امللك عبدا 
 الـدورة السـابعة ؛ 1435الـدورة الثامنـة  :جائزة خادم احلـرمني الشـريفني عبـدهللا بـن عبـدالعزيز العامليـة للرتمجـة

الــــدورة الثالثــــة  هـــــ؛1431الــــدورة الرابعــــة  هـــــ؛1432الــــدورة اخلامســــة ؛ 1433الــــدورة السادســــة ؛ 1434
  . هـ1428الدورة األوىل  ؛هـ1429الدورة الثانية  ؛هـ1430
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 هـ1439، هـ1430 ، )حتكيم كتاب مرتجم(،مركز الرتمجة، جامعة امللك سعود. 
 هـ(. 1437) )حتكيم كتاب مرتجم( جامعة القصيم  
 )هـ(. 1437) قرتح كتاب()حتكيم م عمادة البحث العلمي )جامعة امللك سعود 

 

  :حتكيم البحوث 

  (املركز الكندي للعلوم والرتبية، تورنتو، كندا) اإلجنليزيةاللغة اجمللة الدولية للسانيات 
 )جملة جامعة امللك سعود )اللغات والرتمجة 
  (، جامعة امللك سعودكلية اللغات والرتمجة)مركز البحوث    
 )جملة جامعة امللك سعود )اآلداب 
 العلوم الرتبوية )جامعة امللك سعود(  جملة 
  (جامعة السلطان قابوس)جملة اآلداب والعلوم االجتماعية  
  (جامعة اجملمعة)واإلدارية جملة العلوم اإلنسانية 
 )جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية )جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   

 

  :حتكيم الرتقيات 

  جامعة الدمام.  -ك ترقية إىل رتبة أستاذ مشار 
 

 خدمة اجلامعة واجملتمع : 

  املركـز الـوطين للقيـاس والتقـومي جنليزيـةاإللغة الختصص  - اجعة ملشروع نواتج التعلمم واملر جلنة التحكيعضو ،
 (. هـ1435/1436ابلتعليم العايل )

  مستشــار عمــادة الدراســات العليــا للــربامج اإلنســانية، عمــادة الدراســات العليــا، جامعــة امللــك ســعود )العــام
 هـ(. 1433/1434اجلامعي 

  مجة الختبار املتقدمني لو،يفة )مرتجم لغة إجنليزية( بوزارة العدل )العام اجلـامعي رئيس جلنة كلية اللغات والرت
 هـ(.1429/1430

 ( هـ3/3/1430رئيس جلنة كلية اللغات والرتمجة للتعاون مع معهد اللغات العسكري .) 
  معهد بوزارة اخلارجيةاملتقدمني للو،ائف الدبلوماسية مبسمى ملحق اختبارات إعداد  فريقعضو( 

  . (هـ29/5/1430إىل  هـ1430/ 1/5)من الدراسات الدبلوماسية( 
  عضو فريق إعداد اختبارات املتقدمني للو،ائف الدبلوماسية مبسمى سكرتري اثين بوزارة اخلارجية )معهد

  . (هـ30/6/1430إىل  هـ1/6/1430 الدراسات الدبلوماسية( )من
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  ، هـ 25/03/1430)من  وبيل انرتانشوانل يرشركة العبيكان لألحباث والتطو مستشار غري متفر
 (.هـ25/07/1430إىل

  مستشار التنسيق األكادميي لربانمج مهارات اللغة اإلجنليزية بعمادة السنة التحضريية جبامعة امللك سعود
  .  شركة العبيكان لألحباث والتطوير وبيل انرتانشوانل، هـ(25/07/1430هـ إىل25/03/1430)من 

  هـ إىل 01/05/1428من عالقات الثقافية )وزارة للوكالة ال –وزارة التعليم العايل ، مستشار غري متفر
 (. هـ01/05/1429

  أول لتوقيع لزايرة معايل وزير التعليم العايل للتمهيد ألملانيا واململكة املتحدة عضو وفد وزارة التعليم العايل
عودية مع كل من اجلانبني األملاين والربيطاين عقود خدمات لتطوير التعليم العايل يف اململكة العربية الس

 هـ(.13/12/1428- 05الفرتة من )
 ( )هـ(. 1428/1429العام اجلامعي صياغة مقرتح )جائزة معايل وزير التعليم العايل للتميز البحثي 
  املشرف على موقع كلية اللغات والرتمجة ومن مشروع بوابة جامعة امللك سعود مؤسس ومطور و

 (.هـ1429 إىلهـ 1428من ة )اإللكرتوني
  املشــرف علــى موقــع كليــة اللغــات والرتمجــة وــمن مشــروع املوقــع النمــوذجي املوحــد لكليــات جامعــة امللــك

 هـ(.1428 -هـ 1425سعود )
  املركز الـوطين للقيـاس والتقـومي يف التعلـيم  -ية العامة يف اللغة اإلجنليزية عضو جلنة تنفيذ اختبار الكفاية اللغو

 م(.1427العايل )
 ( 1427 – 1426مستشار غري متفر ، األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية  .)هـ 
  منســق اللجنــة التنظيميــة بكليــة اللغــات والرتمجــة لالحتفــال مبــرور يســني عامــاك علــى أتســيس جامعــة امللــك

 هـ(.1427 -1426سعود )
 املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعلـيم العـايل  -إلجنليزية عضو جلنة اختبار الكفاية اللغوية العامة يف اللغة ا

 م(.1427 – 1425)
 هـ(.1426ملنتدى اللغات والرتمجة الثاين )اجلمعية العلمية السعودية للغات والرتمجة( ) عضو اللجنة العلمية 

 

 وشهادات التقدير املنح واجلوائز : 

 يسني عاماك على أتسيس جامعة امللك رور شهادة تقدير من معايل مدير اجلامعة للتنسيق لالحتفال مب
   هـ(.1427-1426)العام اجلامعي  سعود

  لسعودية بواشنطن امللحقية الثقافية ا –مكافأة إهناء متطلبات درجة الدكتوراه ابمتياز قبل انتهاء مدة البعثة
 م(. 2004هـ / 1425)
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  م(. 2000-1998امللك سعود لدراسة املاجستري يف اللسانيات النظرية ) جامعةمنحة من 
  م(. 2004-2002جامعة امللك سعود لدراسة الدكتوراه يف اللسانيات النظرية )منحة من  

 

 عضوية اجملالس: 

 ( هـ02/02/1441 - هـ02/02/1436من عضو جملس جامعة امللك سعود ) 
 ( هـ02/02/1441 - هـ02/02/1436من ) عضو جملس العمداء جبامعة امللك سعود  
  (هـ02/02/1441 - هـ02/02/1436من )رئيس جملس كلية اللغات والرتمجة 
  ه(12/08/1435 - هـ14/04/1434)من عضو جملس عمادة الدراسات العليا 
 ( ه06/10/1437 منعضو جملس قسم اللسانيات ودراسات الرتمجة  - )اآلن 
 (هـ06/10/1437ه إىل 20/04/1432من ليزية والرتمجة )عضو جملس قسم اللغة اإلجن  
 ( هـ1432/1433العام اجلامعي عضو جملس قسم اللسانيات ودراسات الرتمجة)  
  (هـ09/10/1432 -ه05/05/1432أمني جملس كلية اللغات والرتمجة )من  
 ( هـ08/08/1433 - هـ15/07/1426من عضو جملس كلية اللغات والرتمجة) 
 ( ه19/04/1432 - هـ10/11/1425من عضو جملس قسم اللغات األوروبية والرتمجة)  
 ( هـ1427-هـ1425عضو جملس وحدة التقومي واالعتماد األكادميي بكلية اللغات والرتمجة) 

 

 عضوية اجلمعيات العلمية:   

 ( عضو اجلمعية األمريكية للسانياتLinguistic Society of America) . 
  اجلمعية العلمية السعودية للغات والرتمجة.عضو    
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http://www.saolt.com/

