
 

 

 

 عبد العزيزبن فهد بن تركي الفهيد
 الوظيفة

 جامعة اإلمام عبد الرحمن الفيصل -قسم اللغة اإلنجليزية -أستاذ
 

 المعلومات الشخصية

 سعوديالجنسية | 

 هــ 0931ــــ10ــــــ10تاريخ الميالد |

 اللغة اإلنجليزية|القسم 

 aalfehaid@iau.edu.saالبريد الجامعي الرسمي |

 1099993311الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية اللغة األم اللغة األم اللغة األم
 االنجليزية محترف محترف محترف
 الفرنسية متوسط متوسط متوسط

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(المؤهالت   ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 3100 الدكتوراه جامعة ليستر بريطانيا
 3110 الماجستير جامعة ليستر بريطانيا

 3113 البكالوريوس جامعة اإلمام محمد بن سعود المملكة العربية السعودية

 
 والماجستير والزمالةعنوان بحث كل من الدكتوراة 

تطوير منهاج اللغة اإلنكليزية التخصصية لطالب العلوم الصحية من خالل تحليل اإلحتياجات وتقييم المنهاج في 

 المملكة العربية السعودية
 الدكتوراة

 الماجتسير استرتجيات الطالب السعوديين في جامعة ليستر في إستخدام المفردات عند القراءة واإلستماع
 الزمالة 

 
 

 

 

  



 

 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  هـ 0441

، المملكة العربية فيصل

 السعودية
 أستاذ 

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  هـ 0490

، المملكة العربية فيصل

 السعودية

 أستاذ مشارك

عبدالرحمن بن جامعة اإلمام  هـ 0499

، المملكة العربية فيصل

 السعودية

 أستاذ مساعد

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  هـ 0499

، المملكة العربية فيصل

 السعودية 

 عضو هيئة تدريس متعاون

لحامعة العربية المفتوحة،  هـ 0494

 المملكة العربية السعودية

 عضو هيئة تدريس متعاون

 الصحية للبنينكلية العلوم  هـ 0431-0439

، لبمملكة العربية في الدمام

 السعودية

 معيد في قسم اللغة اإلنجليزية

 
 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
المدير التنفيذي  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل هـ حتى اآلن 0491

 ألكاديمية بيكر

عميد السنة التحضيرية  عبدالرحمن بن فيصلجامعة االمام  هـ حتى اآلن0491

 والدراسات المساندة

 هـ حتى اآلن0491

رئيس مجلس عمادة  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

السنة التحضيرية 

 والدراسات المساندة 

 هـ حتى اآلن 0491
رئيس قسم اللغة  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

 اإلنجليزية

 هـ حتى اآلن0491

رئيس قسم الترجمة  االمام عبدالرحمن بن فيصلجامعة 

والتعريب في مركز 

 النشر العلمي

 1440هـ  0491
رئيس قسم الحاسب  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

 اآللي

 هـ0490-هـ 0494
 ررئيس مركز اختبا جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

 قياس

للمجموعة العربية المستخدمين لتطبيقات اوراكل في التعليم  هـ0493-هـ  0494

 ARABHEUGالعالي 

 الرئيس التنفيذي



 

 

وكيل عمادة القبول  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل هـ0491 -هـ 0499

والتسجيل في جامعة 

 الدمام
مساعد عميد القبول  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل هـ0494-هـ 0499

لشؤون والتسجيل 

 التسجيل

 
 
 

 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

 -، المجلة اآلسيوية

اإلنجليزية كلغة 

أجنبية، المجلد الثالث 

والعشرون، العدد 

-913الثالث، )ص

911.) 

 هـ 0441

اإلنجليزية التخصصية والعامة: أوجه التشابه تدريس 

والتباين بين مدرسين اللغة اإلنجليزية كمتحدثين 

أصليين ومدرسين اللغة اإلنجليزية كمتحدثين غير 

 أصليين في سياق التعليم العالي بالسعودية

  عبد العزيز الفهيد

مجلة جامعة بوترا 

الماليزية )برتانيكا( 

للعلوم اإلجتماعية 

واإلنسانية، المجلد 

السابع والعشرون، 

 0441العدد الثالث. 

 هـ

طور وتأنشطة تعليم اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت 

 : تجارب طالب السنة األولى العلمي التحصيل

 الجامعية ومدرسيهم

  عبد العزيز الفهيد

سجالت المؤتمر 

الدولي لالبداع في 

تدريس اللغة 

اإلنجليزية والتعليم 

ملكا، ماليزيا  والبحث،

. 3103جون  33-31

 هـ 0441

تجارب وتحديات ونجاح الطالب المبتدئين في تعلم 

 اللغة اإلنجليزية األكاديمية

  عبد العزيز الفهيد

 -المجلة اآلسيوية

اإلنجليزية كلغة 

أجنبية، المجلد 

العشرون، العدد الثاني 

 (091-19عشر، )ص

 هـ 0493

سعودية: التجربة اإلنجليزية كلغة تدريس في جامعة 

 والتحديات،

 

  عبد العزيز الفهيد



 

 

المجلة اإللكترونية 

الستخدام الكمبيوتر في 

تعلم اللغة، المجلد 

التاسع، العدد الثاني، 

( 013-033)ص 

 هـ 0493

دمج التكنولوجيا المساعدة في تعلم اللغة اإلنجليزية مع 

معايير تحليلية مصممة لتطوير مهارات التحدث 

 باإلنجليزية

  عبد العزيز الفهيد

الشقري للنشر 

 والتقنية.

 هـ 0491
 

  عبد العزيز الفهيد اإلنجليزية لطالب العلوم والتخصصات الصحية

مجلة الفتح )جامعة 

ديالي( المجلد الثالث 

عشر، العدد الثاني 

 هـ 0491والسبعون.  

 

لصعوبات التي يواجهها طلبة الدكتوراه السعوديين في ا

 البريطانية في كتابة األطاريحالجامعات 

  عبد العزيز الفهيد

مجلة هرمس )جامعة 

القاهرة( المجلد الواحد 

 هـ 0491.  والعشرون

توقعات الطالب وتجاربهم الواقعية حول دراستهم في 

 السنة األولى الجامعية

  عبد العزيز الفهيد

سجالت مؤتمر التقويم 

في التعليم الجامعي: 

 –مرتكزات وتطلعات 

كلية التربية بجامعة 

 هـ 0491.  الجوف

برنامج السنة  ضمان الجودة الداخلية في نظاممشروع 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل:ب التحضيرية

 اآلليات ونتائج التطبيق

  . و العراقيعبد العزيز الفهيد

مجلة جامعة الحسين 

بن طالل للبحوث، 

المجلد الثالث، العدد 

(.  49-33األول )ص 

  هـ 0491

استخدام المنصات اإللكترونية في تعليم وتعلم اللغة 

 اإلنجليزية

  عبد العزيز الفهيد

.  مجلة جامعة شقراء

 هـ 0491

أثر مركز دعم التعلم في تحسين أداء الطالب ضعيفي 

التحصيل االكاديمي وتعزيز فرص نجاحهم في برنامج 

السنة التحضيرية في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 

 فيصل

  ومحمد حاجي .  عبد العزيز الفهيد

مجلة العلوم التربوية و 

النفسية )جامعة 

البحرين( المجلد 

السابع عشر، العدد 

 هـ 0490الرابع، 

استراتيجيات تعلم المفردات اإلنجليزية لدى طالب 

 الجامعة

  عبد العزيز الفهيد

مجلة العلوم العربية 

واإلنسانية )جامعة 

القصيم( المجلد 

)  العاشر، العدد األول

 0493(. 01-0ص 

 هـ

العالقة بين إتقان اللغة اإلنجليزية والنجاح المهني لدى 

 العاملين في المجال الطبي

  عبد العزيز الفهيد



 

 

سجالت مؤتمر 

مجموعة مستخدمي 

تطبيقات اوراكل في 

التعليم العالي، ناشفيل 

الواليات المتحدة  -

 هـ 0493األمريكية. 

اإللكترونية المقدمة للطالب في نظام سجالت الخدمات 

 الطالب

  عبد العزيز الفهيد

مجلة العلوم العربية 

واإلنسانية )جامعة 

القصيم( المجلد الثامن، 

) ص   العدد األول 

 ه 0493(. 39-41

 

تقييم برنامج اللغة اإلنجليزية في السنة التحضيرية في 

 جامعة الدمام

  يرالعم سعدو  عبد العزيز الفهيد

سجالت مؤتمر تجربة 

السنة األولى الجامعية 

والطالب المنتقلين 

جامعة  –داالس 

 –ساوث كالوراينا 

الواليات المتحدة 

 هـ 0493األمريكية، 

انطباعات الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول تجربة 

 السنة التحضيرية

  عبد العزيز الفهيد

المجلة الدولية للعلوم 

اإلجتماعية واإلنسانية، 

المجلد السادس، العدد 

-019) ص  الثاني 

 هـ 0491( ، 013

إدارة مراكز اللغة اإلنجليزية في الجامعات البريطانية: 

 تحديات وتوصيات

  عبد العزيز الفهيد

مجلة تدريس 

اإلنجليزية لألغراض 

الخاصة واألكاديمية 

)جامعة نيش( المجلد 

)  الثاني، العدد الثاني، 

 (.311-301ص 

 هـ 0491

اإلنجليزية لموظفي المهن الصحية: مقترح تحديد 

 إحتياجات اللغة اإلنجليزية. 

  عبد العزيز الفهيد

 0491جامعة الدمام، 

 هـ

  عبد العزيز الفهيد سنانالمصطلحات الطبية لطالب طب األ

مجلة المدرس، المجلد 

السادس، العدد السابع 

 ( .34-39) ص

 هـ 0491

التدريس والتعليم المبنى على انجاز المهمات: طريقة 

 تدريس واعدة

  عبد العزيز الفهيد

مجلة اللغة اإلنجليزية 

للعالم العربي، المجلد 

الخامس، العدد الثاني 

 (.013-019)ص 

 هـ 0494

التأثيرات اإليجابية والسلبية للعولمة على تدريس 

 وتعليم اللغة اإلنجليزية

  عبد العزيز الفهيد



 

 

سجالت مؤتمر 

تدريس اللغة 

اإلنجليزية وتطبيقاتها 

في السنة التحضيرية 

 –جامعة مرمره 

 هـ 0499 تركيا.

جودة التدريس والخدمات: هل الطالب يحصلون على 

 اإلنجليزيةما توقعوه من مراكز اللغة 

  عبد العزيز الفهيد

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول
     

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
    

 
 البحثية المنتهية المشاريع

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

مشاكل وصعوبات الكتابة األكاديمية التي تواجه الطالب متحدثي 

اإلنجليزية األصلين وغير األصليين في التعليم العالي بالمملكة 

 المتحدة

 1 الفهيدعبدالعزيز 

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
المملكة المتحدة،  –، ليفربول  تقديم ورقة علمية  

 هـ 0441
المؤتمر الثالث والخمسون للرابطة الدولية 

 لمدرسي اإلنجليزية كلغة أجنبية
 

جامعة ساوث  – الس فيغاس رئيسيمتحدث 

الواليات المتحدة  -كالوراينا 

 هـ 0441،األمريكية

: وجهات نظر دولية حول عالمياالتوجه  "

 مؤتمرال" بيتجربة السنة األولى في التعليم العال

تجربة السنة األولى الجامعية ل الثامن والثالثون

 والطالب المنتقلين

 

، المملكة المتحدة –، ليفربول  حضور

 هـ 0441

المؤتمر الثالث والخمسون للرابطة الدولية 

 لمدرسي اإلنجليزية كلغة أجنبية
 

مؤتمر انتقال واستبقاء وانجاز ونجاح الطالب  هـ 0493، اوكالند بنيوزالندا حضور

 السنة األولى الجامعية
 



 

 

المؤتمر العالمي للتعلم اإللكتروني "استخدام  هـ 0491،كندا –تورونتو  تقديم ورقة علمية

المنصات اإللكترونية في تعليم وتعلم اللغة 

 اإلنجليزية"

 

جامعة ساوث  –اورالندو  تقديم ورقة علمية

الواليات المتحدة  -كالوراينا 

 هـ 0490، األمريكية

المؤتمر الخامس والثالثون لتجربة السنة األولى 

الجامعية والطالب المنتقلين "التحديات اللغوية 

المنتقلين من التعليم العام التي تواجه الطالب 

 للتعليم الجامعي"

 

جامعة ساوث كالوراينا  –داالس  تقديم ورقة علمية

الواليات المتحدة األمريكية،  -

 هـ 0493

المؤتمر الرابع والثالثون لتجربة السنة األولى 

الجامعية والطالب المنتقلين "تاريخ السنة 

 التحضيرية"

 

يات المتحدة ناشفيل الوال تقديم ورقة علمية

 هـ 0493األمريكية، 

مؤتمر مجموعة مستخدمي تطبيقات اوراكل في 

 التعليم العالي
 

  مؤتمر العلوم التربوية واالجتماعية هـ 0493ايطاليا،  –ميالن  تقديم ورقة علمية
مؤتمر المجموعة العربية المستخدمين لتطبيقات  هـ 0491الدوحة جامعة قطر،  تقديم ورقة علمية

 اوراكل في التعليم
 

الس فيغاس الواليات المتحدة  حضور

 هـ 0491، األمريكية

مؤتمر مجموعة مستخدمي تطبيقات اوراكل في 

 التعليم العالي
 

انديانا الواليات المتحدة األمريكية  حضور

 هـ 0494، 

مؤتمر مجموعة مستخدمي تطبيقات اوراكل في 

 التعليم العالي
 

في هونج الجامعة المفتوحة  حضور

 هـ 0494، كونج

مؤتمر مجموعة مستخدمي تطبيقات اوراكل في 

 التعليم العالي
 

مؤتمر تدريس اللغة اإلنجليزية وتطبيقاتها في  هـ 0499تركيا،  –جامعة مرمره  تقديم ورقة علمية

 السنة التحضيرية
 

االجتماع الدوري لعمداء القبول والتسجيل في  هـ 0499، جامعة حائل حضور

 الجامعات السعودية
 

االجتماع الدوري لعمداء القبول والتسجيل في  هـ 0499، طيبة جامعة  حضور

 الجامعات السعودية
 

جامعة اإلمام محمد بن سعود   تقديم ورقة علمية

بالتعاون مع الملحقية الثقافية 

السعودية في المملكة المتحدة 

وايرلندا ، جامعة مانشستر) 

 هـ 0490، بريطانيا(

  مؤتمر اإلبداع السعودي العالمي الرابع

جامعة إدارة األعمال وتكنولوجيا  تقديم ورقة علمية

الحاسب اآللي، وارسو )بولندا(، 

 هـ 0491

مؤتمر تدريس اللغة العالمي: تعلم اللغات 

جامعة إدارة األعمال -األجنبية  في بيئة العمل 

 وتكنولوجيا الحاسب اآللي

 

ة اإلمام محمد بن سعود جامع تقديم ورقة علمية

بالتعاون مع الملحقية الثقافية 

السعودية في المملكة المتحدة 

وايرلندا ، جامعة نيوكاسل ) 

 هـ 0431بريطانيا(، 

  مؤتمر اإلبداع السعودي العالمي األول

 
 

 



 

 

 العضويات واللجان المشارك فيها

 حتى اآلن-هـ 0493

 

عضو المجلس االستشاري الدولي للمركز الوطني األمريكي لتجربة السنة الجامعية 

 الواليات المتحدة األمريكية–جامعة ساوث كاروالينا –األولى والطالب المنتقلين 

 عضو مجلس جامعة الدمام حتى اآلن -هـ0491

 حتى اآلن -هـ 0493
جامعة اإلمام  –راسات العليا عضو اللجنة االشرافية لألمور المالية واإلدارية للد

 عبدالرحمن بن فيصل

 حتى اآلن  -هـ 0491
 

 وزارة التعليم –مؤسس وأمين لجنة عمداء السنة التحضيرية بالجامعات السعودية 

 هـ  0491

 

المؤتمر الوطني األول للسنة التحضيرية في الجامعات  -ورئيس اللجنة المنظمة-مؤسس 

 السعودية

 فرع الدمام  –رئيس لجنة االختبار الوظيفي في وزارة الخدمة المدنية  هـ 0490-هـ 0491

 رئيس لجنة عالقات القبول في جامعة الدمام  هـ0493-هـ 0499

 وزارة الخدمة المدنية  –عضو اللجنة الدائمة لتصنيف المؤهالت العلمية  حتى اآلن-هـ 0490

 المتميزين في برنامج خادم الحرمين الشريفينعضو لجنة استقطاب المبتعثين  هـ0490-هـ 0491

 عضو الجمعية العلمية السعودية في المملكة المتحدة هـ حتى اآلن0491

 هـ حتى اآلن0491
 

 عضو اللجنة التنفيذية لبرنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية في جامعة الدمام

 جامعة الدمام –عضو المجلس االستشاري للعمداء  هـ حتى اآلن0491

 عضو مجلس إدارة مركز النشر العلمي بجامعة الدمام هـ حتى اآلن0491

 عضو الجمعية العربية  للغة اإلنجليزية  هـ حتى اآلن0491

 جامعة الدمام –عضو مجلس كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  هـ0490-هـ 0494



 

 

 هـ حتى اآلن0494

 

مركز الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبين  –محكم في االولمبياد الوطني للبحوث العلمية 

 موهبة –

 مركز اختبار جامعة الدمام –رئيس لجنة الكنترول في اختبار قياس  هـ0494-هـ 0499

 هـ0490-هـ0491
 

 عضو لجنة جودة التعلم والتعليم في الدراسة الذاتية المؤسساتية في جامعة الدمام 

 هـ0499

 

جامعة  –المشرف العام على مركز األرشفة اإللكتروني في عمادة القبول والتسجيل 

 الدمام 

 هـ0499

 

مقرر لجنة مراجعة ودراسة القواعد التنفيذية لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة 

 الجامعية في جامعة الدمام

 

 

 

 عضو لجنة تطوير قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة الدمام  هـ 0499

 جامعة اإلمام )مركز الدمام( -عضو لجنة اختبارات طالب التعليم عن بعد هـ0493-هـ  0499

 جامعة لستر –عضو جمعية قياس وتقييم واختبارات اللغة  هـ0433-0493

 هـ0431-0433

 

ومشرف منتدى اللغة اإلنجليزية التابع إلدارة األندية والمدارس السعودية في مؤسس 

 المملكة المتحدة وايرلندا

 وزارة الصحة -عضو لجنة القبول في كلية العلوم الصحية للبنين بالدمام هـ0431-0439

 هـ0431-0439

 

 -والكليات الصحيةعضو لجنة تطوير مناهج اللغة اإلنجليزية في اإلدارة العامة للمعاهد 

 وزارة الصحة

 إدارة التعاقد في وزارة الصحة –عضو لجنة امتحان قبول األطباء الغير ناطقين بالعربية  هـ 0434

 
 

 

 

 

 



 

 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 0 قراءة النصوص األدبية  تدريس
 3 ترجمة النصوص األدبية  تدريس
 9 للغوياتمقدمة   تدريس

 4 مهارات اإلستماع  تدريس

 1 010مهارات الكتابة ، اللغة اإلنجليزية   تدريس

 3 010نهارات التحدث اللغة اإلنجليزية   تدريس

 0 010مهارات القراءة، اللغة اإلنجليزية   تدريس

 1 قواعد اللغة اإلنجليزية  تدريس

 3 المصطلحات الطبية  تدريس

 01 اإلنجليزية العامة مفردات اللغة  تدريس

 00 الصوتيات و اللغويات في اللغة اإلنجليزية  (Ling 101) تدريس

 12 (13وكتابة المقالة ) القصة القصيرة (13) تدريس

 09 اللغة اإلنجليزية ومعرفة القراءة والكتابة ENGL475N تدريس

 04 مصطلحات  الترجمة ENGL 475N تدريس

 15 واألكاديمية اإلنجليزية المختصة  تدريس

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

 0 

 3 

 
 الدراسات العليا

 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 اإلنجليزية لألهداف التعليمية English 1 تدريس
 2 اإلستقصائيةاإلنجليزية للدرسات  0مسح تدريس

 9 دراسة معاني الكلمات واستعمال اللغة  تدريس

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

 0 

 3 

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 
 # المرحلة عدد الطالب من إلى

     



 

 

 

 

 الماجستير والدكتوراةاإلشراف على رسائل 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
     

     

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

     

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة
المجلة العلمية لتجربة السنة األولى الجامعية 

 -والطالب المنتقلين، جامعة ساوث كالوراينا 

 الواليات المتحدة األمريكية

  0441 اآلن عضو هيئة تحرير

عضو مجموعة ابحاث اكسفورد  المملكة المتحدة -جامعة اكسفورد

مجال "اإلنجليزية كلغة في 

 تدريس"

  0441 اآلن

الواليات المتحدة  -جامعات لوريت الدولية

 االمريكية
عضو شبكة ابحاث تعلم اللغة 

اإلنجليزية بمساعدة التكنولوجيا 

 واالنترنت

  0441 اآلن

الواليات المتحدة  -جامعة ساوث كالوراينا 

 األمريكية
محكم دولي في المؤتمر السنوي 

السنة األولى الجامعية لتجربة 

 والطالب المنتقلين

  0491 اآلن

مركز العلوم والتربية في امريكا 

 كندا –الشمالية 

مجلة  عضو هيئة تحرير

 البحوث التربوية

  0499 اآلن

مجلة  عضو هيئة تحرير مركز العلوم والتربية في كندا

 تدريس اللغة اإلنجليزية

  0499 اآلن



 

 

المملكة جمعية مدرسي اللغة في 

 العربية السعودية

  هـ 0493  عضو

  هـ 0430  عضو جمعية المترجمين العرب

 
 االستشارات العلمية

 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 
مركز الموارد الوطنية  جزئي

األمريكي لطالب السنة األولى 

الجامعية والطالب المنتقلين 

 جامعة ساوث كاروالينا –

  هـ0490 حتى اآلن

مطابع جامعة أكسفورد  جزئي

 بالمملكة المتحدة

  ه0493 حتى اآلن

  هـ 0490  كلية العلوم بجامعة الدمام جزئي

  هـ 0491  كلية التربية بجامعة الدمام جزئي

مكتب وكيل الجامعة للشؤون  جزئي

 األكاديمية

  هـ 0491 

  هـ 0439  ادارة التعاقد بوزارة الصحة جزئي

 
 التطوعيالعمل 

 

 # من إلى نوع التطوع الجهة
تقديم خدمات الترجمة وتدريس  الهالل األحمر السعودي

 اللغة اإلنجليزية
 6/10/1440  

برنامج التطوع ااإلسعافي في مكة  الهالل األحمر السعودي

 المكرمة خالل موسم الحج
   

المجتمعي برنامج حقيبة الحوار  مركز الملك عبد العزيز  للحوار الوطني

لطالب وطالبات السنة التحضيرية 

 والدراسات المساندة

0491 0490  

البرامج الصيفية )اللغة اإلنجليزية  جامعة اإلمام عبد الرحمن بن الفيصل

 والحاسب( للمجتمع المحلي

0493 0491  

   0403 0433 الترجمة الفورية مكتب توعية الجاليات، أسياح، القصيم
 

 
لتقنية .. الخ(الكفاءات   والمهارات الشخصية )الحاسب، تقنية المعلومات، ا

 0 أوفيسمايكروسوفت  رامج ب
 3 البرامج اإلحصائية ألغراض البحث العلمي

 
 آخر تحديث

01/03/3103 


