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السيرة الذاتية
بياانت شخصية
االسـ ـ ـ ــم
األول
عبدللا

األوسط
محمد

First
Abdullah

األخري
فريج بن مظهر

Middle
Mohammed

اجلنسية

Last
Freij

العائلة /اللقب

سعودي

مكان امليالد
العال

البلوي

اتريخ امليالد
يوم
10

شهر
7

التخصص العام
التخصص الدقيق

اللغويات التطبيقية

Family

الوظيفة
اللقب العلمى

أستاذ

أ .مشارك

جامعة الحدود الشمالية :عرعر
أ .مساعد

أعلى درجة علمية واترخيها

ماجستري – اتريخ2019/8/8 :

اجله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة
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1413

مقره ـ ــا

محاضر

الوظيفة احلالية ومقره ــا

سنة
ه

Albalawi

اللغة االنجليزية

اجلنس

حماضر
القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

أخرى حدد:
مهارات اللغة االنجليزية

ذكر

احلالة
اعزب
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بياانت االتصال
العنوان كامالا

محافظة العال-حي الصخيرات

9albalawi10@gmail.com

الربيد اإللكرتون
املوقع الشخصى

هاتف العمل
هاتف املنزل

0148841859

رابط صفحتك عرب الشبكة االجتماعية

جوال

0566635229

فاكس

صندوق بريد

669

الرمز الربيدي

41921

املؤهالت العلمية (البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراه)
#
1
2
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املؤهل

ماجستير
بكالوريوس

اترخيه

2019/8/8
1437/4/1

التقدير

ممتاز
جيد

اجلامعة  /املعهد

الكلية

القسم العلمى

جامعة بوت ار

اللغات الحديثة

اللغة

الماليزية

جامعة طيبة

واالتصال

العلوم واالداب

االنجليزية
اللغات

والترجمة

التخصص
عام

اللغويات التطبيقية
اللغة االنجليزية

دقيق

اللغويات التطبيقية
اللغة االنجليزية
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اخلربات الوظيفية
مسمى الوظيفة

الوظيفة

محاضر

الدرجة اجلامعية

ماجستير

أكادميية

أخرى

مرشد اعمال فنية في
معرض ديزرت اكس
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جامعة
الحدود الشمالية

مكان العمل

الفرتة الزمنية
قسم

كلية
التحضيرية

مهارات اللغة

إىل

مــن
2020/8/16

االنجليزية

من

االن

إىل

سنة
محاضر

شرح االعمال بالهام للزوار باللغة

ثلثة اشهر

المواهب الوطنية

العال

2020/2/1

2020/3/7

مدير

سي ار القابضة

العال

2019/7/15

2019/12/26

ومدرب | إدارة الفعاليات |

مراقب

نسما القابضة

العال

2019/11/15

2019/12/31

المدير المناوب | مراقب غرفة التحكم جزئي

العل

االهتمامات العلمية

املؤسسة/الشركة

مكان العمل

طبيعة العمل

سنوات اخلربة

االنجليزية

مساعد مدير المشروع | مقدم
منسق تكنولوجيا المعلومات

خمسة اشهر
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#

االهتمامات العلمية

1

اللغويات والتواصل واالتصال الحديث

2

التحفيز من خلل اللغويات

الدورات التدريبية املتخصصة وورش العمل

|Page4

#

عنوان الدورة  /ورشة العمل

1

مشروع الكفاءات

مشروع الكفاءات

2

التخطيط السياحي

التخطيط السياحي

التخصص

مكان االنعقاد

السنة

جامعة الحدود

2020

رواق اونلين

2018

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الممـلـكـــة العـربـيــــة السـعـوديــــة

MINISTRY OF EDUCATION

وزارة الـتـعــلــيـــــــــــــــــــــــم
جـامـعـــة الـحــــدود الشمـاليـــــــة

NORTHERN BORDER UNIVERSITY

عـمـــادة السـنـــة التحضـيــريـــــة

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR

والـــدراســـــــات المــســــانــــــــدة

& SUPPORTIVE STUDIES

)(054

)(054
www.nbu.edu.sa

اجلوائز التقديرية
#

مسمى اجلائزة

الدولة واجلهة املاحنة

التخصص

الفرتة الزمنية

1

شهادة تقدير

جامعة بوت ار ماليزيا ()UPM

اللغويات التطبيقية

فصل دراسي

شهادة امتياز

الملحقية الثقافية السعودية

اللغويات التطبيقية

عامين

املناصب اإلدارية
#

املنصب اإلدارى

اجلهة

الدولة

الفرتة الزمنية

1

مدير قسم

نائب اداري

مجموعة سي ار القابضة

السعودية

ثلثة اشهر

شركة نسما القابضة

السعودية

شهر

مرشد

شركة المواهب الوطنية

السعودية

شهرين

2
3
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اللغات
حتدث

كتابة

قراءة

اللغة الىت جتيدها
العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

االجنليزية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها

معلومات أخرى
املعلومات

#

محب للعمل التطوعي وليس شرط ان تكون في مجال تخصصي

1

اإلنتاج العلمى:
#
1
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عنوان البحث  /الكتاب
(Albalawi, 2019) Syntactic analysis of newspaper headlines in English and Arabic.
Published in Saudi online library (SDL) 2019. Research paper number, 788996
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