
 

 ذاتية يرة الالس

: العلمية  ؤهالتامل  

جامعة إنديانا   -اللغويات التطبيقية  : الدكتوراه درجة  •

    2019 -املتحدة األمريكية الواليات  –بنسلفانيا 

  - غة اإلنجليزية لغير الناطقين بها دريس الل املاجستير: ت  رجة د  •

    2012  -ز  جامعة جنوب إلينوي

   2008 –الجوف جامعة  – نجليزية إل : اللغة اة البكالوريوسدرج •

 :تدريسيةالخبرات ال

 2009/ 2008  –التعليم  وزارة    –معلم لغة إنجليزية   •

 2010-2009جامعة الجوف  –معيد  •

 2013جامعة الجوف  –محاضر  •

 .اآلن   حتى   –  2019  الجوف   جامعة  –  مساعد  أستاذ  •

 :املؤتمرات والدورات

 تقديم ورقة بعنوان:  •

"Applying Place-based Writing to make Students' Writing 

Meaningful and Relevant" 

 2015يات املتحدة األمريكية ي بيتسبرغ في الوال ف Three Rivers TESOLفي مؤتمر 

عات التعلم في بوسطن في الواليات املتحدة  مؤتمر تعليم مجتم  •

 2015األمريكية 

مقدمة من  دورة بعنوان "تطوير القيادات األكاديمية في التعليم العالي" •

املتحدة  الواليات  –واشنطن  -التعليمارة وز  –قيادة األكاديمية مركز ال

 2016األمريكية 

ملدة   Computer Assisted Language Learning CALLدورة بعنوان  •

الواليات املتحدة األمريكية   -أسبوع من جامعة جنوب إلينويز 15

2012 . 

 :برات التطوعيةالخ

ماعي في امللحقية الثقافية السعودية في  تالتواصل االج فريق رئيس •

 2017-2015الواليات املتحدة األمريكية 

 2016-2015نديانا بنسلفانيا ودي في جامعة إرئيس النادي السع •

ندية الطالبية السعودية في والية بنسلفانيا في عضو مؤسس التحاد األ  •

 2017ريكية الواليات املتحدة األم

 عليم اللغة اإلنجليزية. تقديم العديد من الدورات املختصة بت •

 

 ان الرويلي حفر   بن. طالل د

 متزوج  الحالة االجتماعية:

 الجوف -سكاكا العنوان:

 قية اللغويات التطبيالتخصص الدقيق: 

 

 

tfalruwaili@ju.edu.sa  

  

 

 :الخبرات اإلدارية

وف  الج جامعة   – رئيس قسم اللغة اإلنجليزية  •

 حتى اآلن  2020يناير  –

جامعة    -اآلدابكلية  –العتماد البرامجي لجنة ا  •

 2020 –الجوف  

لبرامج اللغة اإلنجليزية  ة املشتركة اللجن ئيس ر  •

   2020  - الجوف جامعة  –

 –عليم املستمر لجنة خدمة املجتمع والت •

 2019/2020الجوف جامعة 

قسم  –  اللغة اإلنجليزية جبرناملجنة تطوير  •

 الجوف  جامعة-نجليزية اللغة اإل 

 –اللغة اإلنجليزية قسم  –اللجنة العلمية  •

 اآلنحتى  – 2019

 –اإلنجليزية  لغةأمين مجلس قسم ال •

 2013 –ة الجوف جامع

العلوم كلية  –ات لجنة مقابلة مدرس ي اللغ •

 –الجوف  جامعة  –اإلدارية واإلنسانية 

2013 

 

 

 

 

 


