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 السرية اذلاتية
 :معلومات شخصيــة 

 الجنسية االســــــم 
 سعودي بن يوسف بن جاسر التركي زعبد العزيد. 

وان
لعن
ا

 

 
 AALTURKI@KFU.EDU.SA البريد اإللكتروني - هاتف جوال

 جامعة الملك فيصل –قسم اللغة اإلنجليزية، كلية اآلداب  الجهة أستاذ مساعد الوظيفة
  ـــالت العلمية الحاصل عليها:المؤهــآخر 

 الدقيق التخصص المعهد \الجامعة  تاريخه المــــؤهـــــل م
 علم اللغة النفسي واكتساب اللغة الثانية جامعة النكاستر/بريطانيا ه12/08/1434 الدكتوراه في اللغويات 1
 التطبيقيةاللغويات  جامعة إيسيكس/بريطانيا ه28/12/1429 الماجستير  2

 
 التكليفات اإلدارية 

 
 حتى حينه -1440عميد شؤون الطالب 

 هـ1440-1439مساعد وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية 
 حتى حينه -1436 –رئيس قسم المكتبات والمعلومات

 هـ1439 – 1436وكيل كلية اآلداب للشؤون األكاديمية 
 
 اللجان والمجالس 

 
 حتى حينه -1440رئيس مجلس إدارة صندوق الطالب بجامعة الملك فيصل 

 حتى حينه -1440عضو مجلس جامعة الملك فيصل 
 حتى حينه -1439 اللجنة الدائمة لذوي االحتياجات الخاصةعضو 
 حتى حينه -1439 اللجنة الدائمة لتعديل السلوكعضو 

 حتى حينه-هـ1439بجامعة الملك فيصل  االستراتيجيعضو لجنة التخطيط 
 حتى حينه -1439عضو اللجنة الدائمة للخطة التشغيلية لوكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 

 حتى حينه -هـ1440عضو اللجنة التنفيذية لجائزة عضو هيئة التدريس المتميز 
 حتى حينه -1436عضو مجلس كلية اآلداب بجامعة الملك فيصل 

 هـ1437-1436عضو مجلس كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل
 1439 -1436عن بعد بجامعة الملك فيصل اإللكتروني والتعليم مجلس عمادة التعلمعضو 

 1439 -1436عضو لجنة الشؤون األكاديمية بجامعة الملك فيصل
 هـ1437-1436في جامعة الملك فيصل لعام عمادة القبول والتسجيل عضو لجنة القبول 

 1439 -1436بجامعة الملك فيصلرئيس لجنة الشؤون األكاديمية بكلية اآلداب 
 1439 -1436رئيس لجنة التطوير األكاديمي والتوثيق بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل

 1439 -1436رئيس لجنة الجداول بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل
 1439 -1436رئيس لجنة االختبارات النهائية بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل
 1438 -1436رئيس لجنة الخطط الدراسية بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل

 ه1437عضو فريق الوصول للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
 هـ1437بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل  دمين على وظيفة محاضرعضو لجنة فحص طلبات المتق

 هـ1437امعة الملك فيصل عضو لجنة مقابلة المعيدين المتقدين لكلية اآلداب بج
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 هـ1437منسق االستقطاب بكلية اآلداب بجامعة الملك فيصل 
 هـ 1437-1436مساعد رئيس لجنة الكنترول الختبارات طالب االنتساب بجامعة الملك فيصل 

 هـ 1436منسق االستقطاب بكلية اآلداب 
 هـ ١٤٣٦-١٤٣٥لجنة الشؤون األكاديمية بكلية اآلداب عضو 

 هـ ١٤٣٦-١٤٣٥لجنة متابعة حقوق الطالب والطالبات بكلية اآلداب 

 حتى حينه-١٤٣٥لجنة تطوير قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب 

 
 

 

  وورش العمل والمحاضراتالدورات التدريبية والندوات : 

 محتويات البرنامج المركز  تاريخه  البرنامج  م
     

استخدام بيئة التعلم االفتراضية  1
VLE لتعزيز التعليم والتعلم 

جامعة كوين مارقرت  هـ 17-23/10/1435
 بريطانيا -

دورة مكثفة في استخدام نظام البالك بورد في تعزيز عملية  -
 المرحلة الجامعية.التعليم والتعلم في 

دورة مكثفة في اللغويات  2
 -جامعة النكاستر  هـ21/09/1435-18 الحاسوبية )لغويات المتون(

 بريطانيا
دورة مكثفة في استخدام الحاسب اآللي لتحليل المتون  -

 اللغوية وتطبيقاتها في مجال اللغويات.

الثنائية اللغوية وعلم اللغة  1
 اإلدراكي

-بانقور/ويلزجامعة  هـ1433
 بريطانيا

دورة مكثفة )اسبوعان( في مجال معالجة اللغة، علم اللغة  -
 اإلدراكي والثنائية اللغوية.

ورشة عمل عن اضطراب اللغة  2
-جامعة بانقور/ويلز هـ1433 المحدد

 بريطانيا

ورشة عمل تتناول آخر األبحاث والممارسات في مجال  -
 اضطراب اللغة المحدد لدى األطفال.

 هـ1433 دورة في اللغة اإلسبانية 3
جامعة النكاستر/ 

 بريطانيا
دورة مدتها ثالث أشهر عبارة عن مقدمة في اللغة  -

 اإلسبانية.

جامعة النكاستر/  هـ 1433 دورة في اإلحصاء 4
 بريطانيا

دورة مقدمة من جامعة النكاستر في مجال اإلحصاء في  -
 مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 هـ1432 عن اضطراب عسر القراءةندوة  5
جامعة النكاستر/ 

 بريطانيا

مقدمة عن اضطراب عسر القراءة قدمها مختصون خالل  -
 دورة مدتها يوم واحد عن اضطراب عسر القراءة.

دورة في تدريس علم اللغة  6
 النفسي

جامعة إيسيكس/  هـ1428
 بريطانيا

دورة مدتها يوم كامل قدم فيها مختصون تجاربهم  -
 ونصائحهم في مجال تدريس علم اللغة النفسي.

دورة في جمع البيانات اللغوية  7
 لدراسة اكتساب اللغة األولى

جامعة إيسيكس/  هـ1428
 بريطانيا

دورة قدمتها متخصصة في مجال اكتساب اللغة األولى عن  -
طرق جمع البيانات اللغوية الالزمة لدراسة اكتساب اللغة 

 األولى.

أعضاء هيئة دورة إدارة جمعيات  8
 التدريس

جامعة كامبردج  هـ1427
 /بريطانيا

دورة مكثفة مدتها أسبوع كامل بتنظيم المجلس الثقافي  -
دارة جمعيات  البريطاني وجامعة كامبردج عن إعداد وا 

 معلمي اللغة اإلنجليزية وفعالياتها.

دورات عديدة في القيادة  9
 األكاديمية 

 التخطيط االستراتيجي والقيادة األكاديمية -  هـ1436-1441

اجتياز برنامج جامعة أوهايو  10
 –جامعة أوهايو  هـ1439 التربوي المتقدم 

 جامعة الملك فيصل

برنامج في مختلف الجوانب التربوية )طرائق  12عدد  -
ناهج وتصميم الم واستراتيجيات التدريس والتقويم الفعال،

وتقويمها وشؤون الطلبة والمواضيع ذات الصلة بالتربية( 
اختبارات وتم الحصول على معدل  9تبع البرنامج بعدد  –

 في البرنامج 93%
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 النشاطات واالهتمامات : 

 الجهة المشرفة النشاط م

1 
التنظيم واإلشراف على المعرض المصاحب للمؤتمر العلمي السعودي 

 لندن-الملحقية الثقافية السعودية هـ12/1433بريطانيا -الدولي السادس بجامعة برونيل

-وردجامعة سالف-المشاركة في تنظيم ملتقى اإلعالميين األكاديميين الثاني 2
 هـ1433بريطانيا 

 بريطانيا/ نادي اإلعالميين السعوديين في بريطانيا- جامعة سالفورد

3 
اإلشراف على الركن الثقافي ومعرض التصوير الفوتوغرافي في معرض 

 لندن-الملحقية الثقافية السعودية هـ1428بريطانيا -األيام السعودية

 كولشستراإلشراف على البرامج الثقافية في النادي السعودي بمدينة  4
 هـ1428

 لندن-الثقافية السعودية  لملحقيةا

5 
عضو اللجنة اإلعالمية في الملتقى الكشفي الدولي في مدينة الجبيل 

كشاف وقائد  1400الصناعية تحت شعار "معًا من أجل السالم" بمشاركة 
 هـ1427كشفي 

 إدارة التعليم-جمعية الكشافة العربية السعودية/ الهيئة الملكية بالجبيل

 ن"مشاركة المستقبل" من خالل تنسيق زيارات متبادلة ما بيتنظيم برنامج  6
 هـ1427مجموعة من طالب الجامعات السعودية والجامعات البريطانية 

 جامعة الملك فيصل/كليات المعلمين/ المجلس الثقافي البريطاني

7 
تمثيل المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي السادس لتبادل 

 المنظمة الكشفية العربية هـ1424على الحضارات في جمهورية مصر العربية الثقافات والتعرف 

 جمعية الكشافة العربية السعودية هـ1422دورة إعداد القادة الكشفيين  8
 جمعية الكشافة العربية السعودية هـ1423الدورة التمهيدية للشارة الخشبية  9
 الكشافة العربية السعوديةجمعية  هـ1425الدورة العملية للشارة الخشبية  10

جمعية الكشافة  –الواليات المتحدة األمركيية  -مخيم ألباين ، نيوجيرسي هـ1437الدورة المتقدمة للشارة الخشبية  11
 السعودية بالتعاون مع جمعية الكشافة األمريكية

 متنوع العمل التطوعي وخدمة المجتمع 12

بجامعة الملك فيصل  واألنشطة اتتنظيم العديد من الفعالي علىاإلشراف  13
 وبمحافظة األحساء

 تنوعم

  :مهارات أخرى 
 المهارات  نوعية المهارة   

اإلعالم وتقنية 
 المعلومات

  Adobe PhotoShopبرنامج -التصميم الجرافيكي باستخدام الحاسب اآللي -
 Adobe After Effectو  IMovie المونتاج التلفزيوني باستخدام برامج  -

 اآللي العامةمهارات الحاسب  -
 

 اللغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة
 ممتاز ممتاز ممتاز العربية
 ممتاز ممتاز ممتاز اإلنكليزية
 - مبتدئ مبتدئ اإلسبانية

 إدارة الفعاليات واألنشطة والتخطيط لها - أخرى   
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  :المواد التي قام بتدريسها 
 المادة

 اللغة اإلنجليزية-اللغة النفسي              علم 
 اللغة اإلنجليزية-اللغة وتقنية المعلومات          
 اللغة اإلنجليزية-الترجمة التتابعية                
 اللغة اإلنجليزية-اإلشراف على مشاريع التخرج   

 اللغة اإلنجليزية-             2الكتابة واإلنشاء 
 اللغة اإلنجليزية –             2قراءات ومطالعات 

 اللغة اإلنجليزية-اللغويات التطبيقية                
 اإلنجليزيةاللغة  –            اإلنجليزية العامةاللغة 

 

 

 المؤتمرات: 

 المركز  تاريخه   المؤتمر م

1 
مؤتمر اتجاهات اكتساب اللغة 
الثانية المعتمدة على االستعمال 

 اللغوي 
 المتحدة األمريكية الواليات -جامعة جورج تاون  ه13-15/5/1435

2 
مؤتمر اكتساب اللغة الثانية 

 الواليات المتحدة األمريكية –جامعة فلوريدا  ه18/06/1434-16 والنظرية التوليدية 

مؤتمر جامعة كامبردج للبحث  3
 اللغوي 

 المملكة المتحدة –جامعة كامبردج  ه1-2/01/1432

مؤتمر جامعة النكاستر في  4
 جامعة النكاستر/ المملكة المتحدة ه02/08/1430 اللغويات وتدريس اللغة

 وهللا ولي التوفيق، 

 


