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|Page1

/
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بيانات االتصال
العنوان امالً

عرعر – حي الضاحية

Mutlaq.uts.nz@gmail.com

البريد اإللكترونى

ىاتف العمل

الموقع الشخصى

ىاتف المنزل

رابط صفحتك عبر الشبكة االجتماعية

جوال

فا س

0508686022

الرمزالبريدي

صندوق بريد

المؤىالت العلمية (البكالوريوس،الماجستير،الد توراه)
#

المؤىل

تاريخو

التقدير

الجامعة  /المعهد

الكلية

القسم العلمى

1

بكالوريس

1433/07/14

جيد

جامعة حائل

كمية التربية

لغة انجميزية

2

3
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ماجستير

05/01/2017

جيد

جامعة سدني
لمتقنية

قسم التعميم

قسم التعميم

التخصص
عام

دقيق

كمية معممين

تعميم المغة االنجميزية

المغويات التطبيقية وتدريس
المغة الثانية لغير الناطقين
بها
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الخبرات الوظيفية
الوظيفة

مسمى الوظيفة

محاضر لغة انجميزية

الدرجة الجامعية

ماجستير

أ اديمية

مكان العمل
لية

جامعة

الفترة الزمنية
قسم

كمية

قسم

قسم

الممك

التعميم

التعميم

عبدالعزيز

مــن

إلى

أخرى
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المؤسسة/الشر ة

تدريس فصول

 1438 1438دراسية خالل
1439

 1439الترم الثاني

الحربية
مكان العمل

طبيعة العمل

من

إلى

سنوات الخبرة
سنتين
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المشار ة في المؤتمرات والندوات العلمية
#

عنوان المؤتمر أو الندوة

1

مؤتمر اللغوٌات التطبٌقٌۀ فی المجتمع األسترالی.

2

االىتمامات العلمية
#

االىتمامات العلمية

1

تطوير مهارات المغة االنجميزية لدى الطالب

2

مشاركة الطالب في تطوير انفهسم بشتاء المجالت
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مكان االنعقاد

السنة

جامعة موناش فً
استرالٌا

1438 / 3 /
9إلى
: 1438/9/7
من الفت

الدور
حضور

مشارك

/
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اإلشراف على الرسائل الجامعية
#

عنوان الرسالة

الدرجة العلمية
ماجستير

د توراه

الجامعــة

الكلية

السن ــة

القسم

1
2

عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة
#

اللجنة أو الجمعية

المكان

الفترة الزمنية

1
2

الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل
#
1
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عنوان الدورة  /ورشة العمل
تأهٌل المرشدٌن السٌاحٌٌن

التخصص

االرشاد السياحي-
مرشد سياحي

مكان االنعقاد

السنة

لھٌئة العامة للسٌاحة
واالثار

1440 / 7 / 13
إلى / 7 / 1440
11
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2

الحاسب اآللی (ادخال البٌانات ومعالجۀ النصوص)

3

دورة االنعاش القلبی والرئوي

الحاسب االلي
صحي

كمية التقنية بحائل

 6اشهر 1426

الصحه

 5ايام 1440

4
5
6

المهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة

المساىمات المجتمعية والثقافية والتطوعية في مجال التخصص
#
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المساىمة  /النشاط

طبيعة النشاط

الفترة الزمنية
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1
2

الجوائز التقديرية
#

مسمى الجائزة

الدولة والجهة المانحة

الفترة الزمنية

التخصص

1

المناصب اإلدارية
#

المنصب اإلدارى

1

مدير القبول والتسجيل

الجهة
مدارس ابن خمدون االهمية

الدولة

الفترة الزمنية

السعودية

1439

2

اللغات
اللغة التى تجيدىا
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تحدث

تابة

قراءة

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذ رىا
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العربية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

االنجليزية

ممتاز

ممتاز

ممتاز

معلومات أخرى
المعلومات

#
1

اإلنتاج العلمى:
#
1
2
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عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

