الممـلـكـــة العـربـيــــة السـعـوديــــة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

وزارة الـتـعــلــيـــــــــــــــــــــــم

MINISTRY OF EDUCATION

جـامـعـــة الـحــــدود الشمـاليـــــــة

NORTHERN BORDER UNIVERSITY

عـمـــادة السـنـــة التحضـيــريـــــة

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR

والـــدراســـــــات المــســــانــــــــدة

& SUPPORTIVE STUDIES

)(054

)(054
www.nbu.edu.sa

السيرة الذاتية
بياانت شخصية
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سعيد
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اتريخ امليالد
يوم
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شهر
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التخصص العام
التخصص الدقيق

االدب االنجليزي
الوظيفة

مقره ـ ــا

استاذ

الوظيفة احلالية ومقره ــا

أ .مشارك

جامعة الحدود الشمالية:
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أعلى درجة علمية واترخيها
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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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بياانت االتصال
العنوان كامالا

شركة التعليم النوعي مشروع جامعة الحدود الشماليه بعرعر

هاتف العمل

0530272192

هاتف املنزل
جوال
صندوق بريد
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الربيد اإللكرتون
املوقع الشخصى
رابط صفحتك عرب الشبكة
االجتماعية

0530272192

فاكس
الرمز الربيدي

h-2-oa@outlook.sa
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املؤهالت العلمية (البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراه)
#

املؤهل

1

بكالريوس

2

3
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ماجستير

دكتوراة

اترخيه

التقدير

اجلامعة  /املعهد

الكلية

1993-1997

جيد

جامعه
امدرمان
االهليه

كلية العلوم
واالداب

جامعه وادي
النيل امدرمان

التربيه

2012 - 2014

2018 – 2020

جامعه بخت الرضا

العلوم
واالداب

القسم العلمى
اللغة االنجليزيه

التخصص
عام

دقيق

انجليزي

اداب انجليزي

اللغة االنجليزيه

انجليزي

اللغه التطبيقيه

اللغة االنجليزيه

انجليزي

ادب انجليزي
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اخلربات الوظيفية
الوظيفة

أكادميية

مسمى الوظيفة

الدرجة اجلامعية

 /1محاضر بجامعه الطائف

دكتوراة

/2محاضر بجامعه ام القري

دكتوراه

/3مدرس بالمعاهد العلميه

ماجستير

/4مدرب دبلومات صحيه

ماجستير

 /5مدرب دبلومات صحيه

بكالريوس

مكان العمل
كلية

جامعة
الطائف

أخرى

محاضر
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التعليم النوعي

القابضه

قسم

الدراساتالمسانده اللغه االنجليزيه

ام القري

السنةالتحضريه

اللغه االنجليزيه

جامعه االمام محمدبن

المعاهد العلميه

اللغه االنجليزيه

المعهد العلمي

اللغه االنجليزيه

معهد فني

اللغه االنجليزيه

سعود

القريات

جامعه االمام محمد بن

سعود

صحي

المعهد الفني الصحي بابها

املؤسسة/الشركة

الفرتة الزمنية

مكان العمل
جامعه الحدود الشماليه بعرعر

مــن
2014

طبيعة العمل

إىل
2019

محاضر

2020

2020

2004

2014

2014

2014

2000

من
2020

محاضر

2001

إىل

مدرس
مدرب
مدرب

محاضر

سنوات اخلربة
خمس سنوات
خمس شهور

عشرسنوات
ستة اشهر
سنه
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املشاركة ف املؤمترات والندوات العلمية
#

مكان االنعقاد

عنوان املؤمتر أو الندوة

1
2

االهتمامات العلمية
#
1
2
اإلشراف على الرسائل اجلامعية
|Page5

االهتمامات العلمية

السنة

الدور
مشارك

حضور
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#

عنوان الرسالة

الدرجة العلمية
ماجستري

دكتوراه

اجلامعــة

الكلية

السن ــة

1
2

عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة
#

اللجنة أو اجلمعية

1
2

الدورات التدريبية املتخصصة وورش العمل
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الفرتة الزمنية

املكان

القسم
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السنة

مكان االنعقاد

التخصص

 ورشة العمل/ عنوان الدورة

#

04 - 08 January 2015

مركز اللغة االنجليزيه بجامعة الطائف

English Language

Assessing and Evidencing the learning out comes

1

17 - 21 May 2015

مركز اللغة االنجليزيه بجامعة الطائف

English Language

Teaching Large Multi-level EFL Classes

2

27 – 31 December2015

مركز اللغة االنجليزيه بجامعة الطائف

English Language

Language Teaching – Sharing Good Practices

3

15- 16 May 2016

مركز اللغة االنجليزيه بجامعة الطائف

English Language

Teachers – Agent of Change

4

25 November2017

مركز اللغة االنجليزيه بجامعة الطائف

English Language

Lesson Planning and Classroom Management

5

English Language

Cambridge Management System

6

English Language

Dealing with Mixed Ability Classes

7

30 October 2017
04 – 08 December 2017

مركز اللغة االنجليزيه بجامعة الطائف
مركز اللغة االنجليزيه بجامعة الطائف

املهارات
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مهارات متخصصة
مهارات متقدمة

املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية ف جمال التخصص
#

طبيعة النشاط

املسامهة  /النشاط

الفرتة الزمنية

1
2

اجلوائز التقديرية
#

مسمى اجلائزة

الدولة واجلهة املاحنة

التخصص

الفرتة الزمنية

1

املناصب اإلدارية
#
1
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املنصب اإلدارى

اجلهة

الدولة

الفرتة الزمنية
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2

اللغات
حتدث

كتابة

قراءة

اللغة الىت جتيدها
العربية

تحدث

كتابة

قراءة

االجنليزية

تحدث

كتابة

قراءة

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها

معلومات أخرى
#
1

اإلنتاج العلمى:
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املعلومات
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#
1
2
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عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

