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 سرية ذاتية 

   الأمسريبن عيل بن محمد عبدهللا  .د

عمل اللغة التطبيقي املساعدأأس تاذ   

لكية اللغات-الإجنلزيية والرتمجةقسم اللغة   

 جامعة املكل سعود

************** 

 ادلرجات العلمية 

 م 1991جامعة املكل سعود عام -لكية الآداب–لغة اجنلزيية الباكلوريوس  .1

 م 2001جامعة املكل سعود عام -لكية الآداب-ماجس تري عمل اللغة التطبيقي .2

 م 2012الولايت املتحدة الأمريكية عام -جامعة مميفس-دكتوراة الفلسفة يف عمل اللغة التطبيقي .3

 

 اخلربة العملية 

 م. 1991-1991-اخلرج-متوسطة واثنوية الاميمة-معمل لغة اجنلزيية .1

 م. 2000-1991-الرايض-اثنوية بالط الشهداء–معمل لغة اجنلزيية  .2

دارة-منسق شعبة اللغة الإجنلزيية .3  م. 2001-ضالرتبية التعلمي ابلراي اإ

 م. 2001-2001-مركز غرب الرايض-مرشف اللغة الإجنلزيية .2

 م. 2001-وزارة الرتبية والتعلمي-مرشف عام اللغة الإجنلزيية .5

 م. 2012-2009-جامعة املكل سعود-مدرس لغة .6

 م. 2012-جامعة املكل سعود-لكية اللغات والرتمجة-أأس تاذ مساعد .1
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 العلمية النشاطات واللجان 

 هـ 1221عضوًا يف جلنة وضع أأس ئةل الثانوية العامة ملادة اللغة الإجنلزيية لعام  .1

 هـ 1223-22رئيس جلنة وضع أأس ئةل الثانوية العامة ملادة اللغة الإجنلزيية لعام  .2

 هـ 1223-22مرشفًا عىل اختبار الثانوية العامة يف املدارس السعودية مبوسكو  .3

ــــمعية متعاون مع وزارة الرتبية  .2 ــــائة الس ــــاعدة والوس جازة كتب اللغة الإجنلزيية املس والتعلمي يف حفص واإ

 واملرئية. 

ـــ  .5 ـ تدريب غري متفرغ مبركز التدريب الرتبوي ومعدًا حلقيبة تدريبية بعنوان: طرائق تدريس اللغة ف مرشـ

 الإجنلزيية. 

 مدرب معمتد لنرش ثقافة احلوار من مركز املكل عبدالعزيز للحوار الوطين.  .6

  . Saudi Gazetteسعودي جازيت  حصيفةيف  سابقاكتب رأأي  .1

ـــــو االاعيـــة لمريكيـــة لعلوم اللغـــة التطبيقيـــة  .1  American Association for Appliedعض

Linguistics  

  .عضو االاعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفس ية )جسنت( .9

 Commission on Englishغة الإجنلزيية الأمريكية لربامج الل حممك معمتد يف مجعية لعامتد الأاكدميي .10

Language Program Accreditation 

 

  التدريب

 هـ51/51/5245-11  وزارة الرتبية    بناء لختبارات التحصيلية .1

 هـ 9/11/1222-1  وزارة الرتبية   جدول املواصفات وبناء لختبارات .2

 2003 سبمترب 3-30مدارس رايض جند         اسرتاتيجيات تدريس اللغة الإجنلزيية .3

  ه   19/1/1222-15 مركز التدريب الرتبوي    تمنية همارات مرشيف اللغة الإجنلزيية .2

 هـ16/3/1225-12 .........................      قيادة معليات التدريب .5

  هـ1/3/1225-6 .........................    قياس كفاءة التدريس .6

دارة  .1  هـ 9/3/1222 .........................     الوقتفن اإ

دارة التغيري الشخيص .1  هـ 1222/ 21/2 .........................    اإ

 هـ 21/2/1222 .........................    التعامة مع املعلمني .9

 هـ 10/6/1222 - 6 .........................    لالإرشاف الرتبوي الفعا .10
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 هـ 12/2/1222 م/ الإرشاف الرتبوي    احلاسب الآيلتركيب قطع  .11

 هـ 23/6/1223 .........................     طرق التدريس .12

 هـ 11/6/1223 .........................   همارات الكورت يف التفكري .13

 هـ 1/11/1225-29 م/ التدريب الرتبوي      تعلمي اللغة الفعال .12

 هـ 1226الفصة الأول   أأم القرى جامعة    دورة مرشيف املناجه .15

       هـ22/10/1221-20  وزارة الرتبية     هتيئة البيئة الرتبوية للمعمل .16

 ه29/10/1221-21  وزارة الرتبية    التصال والعالقات الإنسانية .11

11. TKT (Teaching Knowledge Test)   م2001 مارس  مدارس اململكة 

 هـ11/11/1221-12 تدريب ابلرايض مركز ال    ( انتة 1التعلمي للمس تقبة ) .19

 هـ25/11/1221-21 ......................    ( انتة 2التعلمي للمس تقبة ) .20

 هـ2/1/1229- 16/6 مساشوست-اهمريست   دورة معلمي املدارس الثانوية  .21

 م 2012مارس  اوريغون-بورتالند  لعامتد لاكدميي لربامج اللغة الإجنلزيية  .22

 

 مؤمترات  

 تقدمي ورقة علمية بعنوان:  .1

  “Inked in “green”: Recent trends in written corrective feedback (WCF)”. 

Tulsa, Oklahoma. Nov., 2011 ـــــول" يف مدينة تلســــــا ولية اوالكهوما -يف مؤمتر "اكتس

 لمريكية. 

 تقدمي ورقة علمية بعنوان :    .2

"The Productive Mastery of Recurrent Academic Word Combinations by 

First (L1) and Second (L2) Language Learners". Portland, Or. May, 2014. 

 الأمارات العربية املتحدة. -م. يف ديب2001عام  Tesol Arabiaحضور مؤمتر  .3

 

 خطاابت الشكر 

    ابلرايض للتعلمي العامة ابلإدارة الرتبوي الإرشاف .1

 الإدارة العامة للرتبية والتعلمي ابلرايض– الإجنلزيية اللغة قسم .2
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       القرى أأم جامعة .3

 ضالراي بغرب الرتبوي الإرشاف مركز .2

   الرايض مدينة أأمانة .5

  اخلارج يف السعودية املدارس .6

 الأمريكية مساتشوستس بولية أأمرست مدينة يف التدريب معهد .1


