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هـ ۱٤٤٤ انسُشة انزاحُت  

C. V. 9102  
 

 1 انبُاَاث انشخصُت
 

 بُج ػًش ػبذهللا بٍ دهُش ساسة
 

 اإلسى

 فٍ انفهسفتدكخىساة 

 

 انشحبت انؼهًُت

 انًسًً انىظُفٍ أسخار يساػذ

sbinduhaish@kfu.edu.sa ٍانبشَذ انجايؼ 

  

ؼهًُتانًؤهالث ان  2 
 

 انخاسَخ انجهت انًاَحت نها انخخصص انؼاو انذسجت انؼهًُت

 ٨٤۱٢ انًًهكت انًخحذة –نُذص  انهغىَاث انُظشَت  ةدكخىسا

 ٨٤۱٢ انًًهكت انًخحذة –نُذص  انهغىَاث انُظشَت ياجسخُش

 بكانىسَىط

يشحبت يغ  يًخاص

  انششف األونً

بًؼذل حشاكًٍ 

 ٥يٍ  ٤٩.٦

انًًهكت انؼشبُت —األحساء انهغت االَجهُضَت

 انسؼىدَت

٨٤٤٢ 

 

عنوان رسالة 

 الدكتوراة
 

Features between form and interpretation: The effect of animacy, 

gender, and number on verbal agreement 

التخصص 

 العام
 Theoretical linguisticsنغىَاث َظشَت   
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التخصص 

 الدقيق
 Theoretical syntax and morphologyَحى و صشف  

مجاالت 

الاهتمام 

 العلمية
 َظشَاث انُحى و انصشف

 

 3 انًُح و انجىائض انؼهًُت
 

حاسَخ  انًكاٌ اسى انجائضة

انحصىل 

 ػهُها

جائضة ونٍ انؼهذ نهؼشش األوائم ػهً يسخىي انًًهكت فٍ 

 )انقسى انؼهًٍ(انثاَىَت انؼايت 

 ٨٤٤٤ يكت انًكشيت

جايؼت  –األحساء  جائضة انخفىق انؼهًٍ فٍ كهُت انخشبُت بجايؼت انًهك فُصم

 انًهك فُصم

٨٤٤٥ 

٨٤٤٦ 

٨٤٤٢ 

٨٤٤٢ 

 

 

 4 انًهاساث انهغىَت
 

  يًخاص    )ححذثا، قشاءة، كخابت(           انهغت انؼشبُت

 خاص ًي )كخابتححذثا، قشاءة، (       انهغت اإلَجهُضَت

 

انخذسَسُت خبشةان    5 

 

۱انخشكُب انهغىٌ    ۱٤٤َجم   

۱قشاءة    ۱٨٤َجم   

۱كخابت    ۱٢٤َجم   

٨انخشكُب انهغىٌ    ٨٤۱َجم   
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٨قشاءة    ٨٨۱َجم   

٨كخابت    ٨٢۱َجم   

انًهاساث انذساسُت   ٨٤۱َجم   

اسخًاع و ححذد  ٨۱۱َجم    

انًؼهىياثانهغت و حقُُت   ٤٦٤َجم    

انُحى و انصشف  ٢٥٨َجم    

يششوع حخشج  ٤.٦َجم    

 

 6 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
 

يذٍ 

 انًشاركح

انًؤحًش اسى يكاٌ ًتاريخ انعقاده  
 

 Sheffield-- 2018 The Sheffield Linguistics Big Data meets ًرقح عهًيح

Big Theory symposium 

 

۱ 

تذرية يكثف 

نًذج ثالثح 

أشيز في 

 نظزيح انهغح

Sheffield/ 

York--  2017 

The White Rose intensive training in 

linguistic theory 
٨ 

 London -- 2016 Languages or dialects? Celebrating the حضٌر

diversity of Arabic 
٢ 

 Leeds – 2015 Workshop on animacy in language and حضٌر

cognition 
٤ 

London-- 2015 The 8 ًرقح عهًيح
th

 Saudi Student Conference in the 

UK 
٥ 

 

 7 انذًراخ انتذريثيح ً ًرش انعًم
 

  اسى ًرشح انعًم تاريخ االنعقاد انًكاٌ

تقييى انجاس انطالب في انهغح اإلنجهيشيح )يجًٌع  ٢٢/٦/١٤٣١-٢٢ األحساء

ساعح تذريثيح( ٢٢  
١ 

١٤٣١/ ١٥/٣-١٣ األحساء  ٢ انقيادج األكاديًيح في ظم انتغييز 

١٤٣٢/ ١٢/ ٢٥-٢٤ األحساء  انتقٌيى انذاتي ً تقٌيى األقزاٌ  

 ساعح تذريثيح( ١٢)يجًٌع 
٣ 
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٢٣/١٢/١٤٣٢-٢١ األحساء  انتقٌيى تاستخذاو يهفاخ اإلنجاس  

(Portfolio) 

ساعح تذريثيح( ١٦)يجًٌع   

٤ 

 تقٌيى يياو اآلداء تاستخذاو انقٌاعذ  ١١/١٢/١٤٣٢-١٢ األحساء

Rubric 

ساعح تذريثيح( ١٦)يجًٌع   

٥ 

٢٥/٤/١٤٣٢-٢٢ األحساء ىنذسح انتفكيز ً ديجو في انًناىج ً انًقزراخ  

 انذراسيح
٦ 

١١/٤/١٤٣٢-١١ األحساء  تخطيط انتذريس انجايعي انفعال  

ساعاخ تذريثيح( ١٢)يجًٌع   
٢ 

 


