سرية علميـّــة وعمليـّـة
أ .د .خالد بن عبدالعزيـز الدامـغ
العمل و العنىان

انتقل تكليفو من مستشار التعاان الايلنب اوزارة التعلاي العااب ليعمال مسااايلا للمل ال اليفقاا
سراييفو.
أمريكا مث مل قا ثقافيا نميليرا ملركز امللك فهيل اليفقا

التكليف
الحالي :

الوظيفة :أستاذ متخصص
وسائط
التواصل:

االتختاارا نالقياس نالتقيي جبامعة امللك سعود الرياض.

Semira Fraste 12a, 71000, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
رييل إلكرتنين Khalid@addamigh.com :جوال+599 - 555555555 :

التخصص والرتبت العلميت

التخصص :حصاال الااد الاايلكتوراه اااا 5141ىاا 4002/جمااال االتختاااارا نالقياااس نالتقيااي ماان س ا
 Language and Linguisticsجبامعاة  Essexريطانيااا نموعاول الا اارت :اسارتاتي يا
اتختاارا اللغة اإلجنليزية كلغة أجناية English
أداء االتختاارا نصيلق الاناء االتختااري
as a Foreign Language Test-Taking Strategies and Construct Validity

الرتبة
العلمية:

مت تعيينااو 5141ى ا" 4002/أسااتاذا مساااايلا" جبامعااة امللااك سااعود مث
ر ا إ "أساتاذ مشاار " ن ااا 5124ى ا 4055/من تاو جامعاة امللاك ساعود رتااة أساتاذ
" رنفسور".
5141ى ا4005/

أبرز مهماث العمل
-1

معااار حاليااا للعماال س اراييفو مل ق ااا ثقافيااا نماايليرا ملرك ااز املل ااك فهاايل اليفقااا ناماال اله ااا
أمريكا ن الها مستشارا للتعان اليلنب وزارة التعلي العاب.
ناشنطن مساايلا للمل ل اليفقا
العيليايل من الل ا التخصصية

ىيائاة اخلااراء مب لس الاوزراء السعودي.

-2

شار

-3

ميفّال حكوماة اململكاة العر ياة الساعودية اايلد ماان جلاا التعاان الايلنب املشارتكة نمان ذلاك ما :
اليا ا نرنسيا ننيوزلنيلا نىولنيلا نكوريا نالنمسا نالصني ناألرجنتني.

-4

ااا التاايلريس جامعااة امللااك سااعود اارامج دراسااا اليااا مقاارري" :اتختاااارا اللغااة" ن"طاارق
الا اارت" قس ا إا اايلاد املعلم ااني مبعه اايل اللغ ااة العر ي ااة نمق اارر "Language Learning" :نمق اارر

" "Language Evaluationرنامج ماجستري طرق تيلريس اللغة اإلجنليزياة قسا املنااىج نطارق
التيلريس كلية الرت ياة .نمقاررا لتعلاي اللغاة اإلجنليزياة كلياة اليلراساا التطايقياة نتخيلماة اتتما
.
-5

امل مشرفا الد إدارة االتفا يا نالل ا املشرتكة وزارة التعلي العاب.

-6

أنل ميلير مؤسس ملركز الا وث مبعهيل اللغة العر ية جبامعة امللك سعود.

-7

أ ااا دنرا تيلريا اة أر ا ااارا مشل ا  55دنلااة :الاارازيا اال نالاااار واي نالصااني ن لا ا يكا
نني ريي ا ا ااا نىولنا ا ا اايلا نطاجاكس ا ا ااتا نس ا ا ااريي نكا نكوس ا ا ااوفو نج ا ا اازر املال ا ا اايلي نإثيو ي ا ا ااا
نإنيلننيسيا ن رنناي دارالس نأيطاالي اا ناملانيا.
الل ن اة املنظمااة للقمااة اليفاليفااة ملنظمااة أن ااك نالااي أ يم ا الااد
أن ك.

-8

اماال عاامن فرياال اماال ناااج
مستوى رؤساء اليلنل األاضاء

-9

تخ ا ل دراساااتو العليااا إجنل ارتا أدار ميلرسااة الط ا و السااعوديني كولشساارت كمااا رأس نااادي
الط و السعوديني فيها .نطور أامال ميلرسة الطا و الساعوديني ليايلز نأشار اليهاا .نرأس
جلنة إاادة صياغة النظا األساس ألنيلية الط و السعوديني ريطانيا.

شهـاداث تقذيــر

حصل على أكثر من  07شهادة تقدير من منظمات دولية متعددة نكذلك من جامعا نجها
أكادميية نإا مية ناجتمااية نتعليمية من دنل خمتلفة القارا األر نذلك ألنشطة ختيل اتتمعا
نكذلك املؤسسا العلمية فيها نتشمل ما يل :
 55دراااا أن شااهادة تقاايلير ماان منظماا نمؤسسااا تعليميااة لتنفيااذ دنرا تيلريايااة المياة نتشاامل
اليلنل التالية :الاارازياال نالااار واي نالصاني ناملانياا نني ريياا نىولناايلا نطاجاكساتا نساريي نكا
نكوسوفو نجزر املاليلي نإثيو يا نإنيلننيسيا نأيطااليااا نالرياض ن رنناي دارالس ن لا يكا.
 5شااهادا تقاايلير ماان جامعااا نجهااا أكادمييااة لتعاننااا الميااة متنواااة كاال ماان :ريطانيااا
نسرياليو نالسعودية نالاوسنة ناهلرسك نأمريكا.
 24شهادة تقيلير أن درنل مجعيا نمؤسسا اجتمااية ناا مية نحكومية للتعاان
مفييلة تتمعاهتا نذلك كل من :كرناتيا نصر يا نالاوسنة ناهلرسك نإنيلننيسيا.

تنفياذ ارامج

ش ااهادق تق اايلير م اان ك اال م اان مع اااب نزي اار الا اارتنل ناليف اارنة املعيلني ااة اململك ااة العر ي ااة الس ااعودية ال ا
النعيما نمعاااب األمااني العااا ملنظمااة أن ااك النمسااا اااايلاه الااايلري الااد اجلهااود املاذنلااة إلجنااا
املؤدتر اليفالرت ملنظمة أن ك الد مستوى رؤساء اليلنل.
أ.د .خالذ بن عبذالعزيز الذامـغ
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شهادق تقايلير مان كال مان مساو األماري تركا الفيصال سافري تخااد ا ارمني الشاريفني
املل ل اليفقا السعودي ريطانيا تتعلل االجناز العلم أثناء دراسة اليلكتوراه.

ريطانياا نمان

 9شهاادا تقيلير ندرنل من أنيلياة نميلارس الط و السعوديني كل من ريطانياا نأمريكاا تتعلال
مبسامها خمتلفة.
 2درنل ماان جامعااة امللااك سااعود الرياااض إلسااهاما
ليف ث سنوا .

ريااادة األنشااطة اليفقافيااة ناالجتماايااة فيهااا

شااهادة تقاايلير ماان نزارة الص ا ة اململكااة العر يااة السااعودية ش ا تقاايلر دنرة تطوايااة
رييلة.
االتصال اللغوي ألطااء ناستشاري مستشفد امللك فهيل التخصص

مهااارا

كتب علميت و تعليميت مؤلفت

صيلر لو أكثر من  117منتجات علمية سواء الت لي املنفرد أن االشرتا م اتخرين أن
االشرا املااشر الد جلا الت لي نتشمل الكتب التالية:
أوال :صيلر لو

ختصصو

جمال االتختاارا نالقياس نالتقيي ستة كتب نانانينها :

 مواصفا االتختاارا العاملية ()TOEFL, IELTS, DALF and C-Test-

Test-taking Strategies and their Influence on Scores

 االتختاارا نالقياس نالتقور (مع -امليسر

موسوا )

إايلاد االتختاارا مليلرس اللغا األجناية

 أساسيا التقيي التعلي اللغوي .Assessmentكتاو مرتج ليلناي إلوييلز نآتخرن

The Fundamentals of Language

 اسرتاتي يا أداء االتختاارا  . Test- Taking Strategiesكتاو مرتج لكسلمانفرانكلني
ثانيا :صيلر لو ساعة كتب

اتال السياس أناليفقا أناملناىج نانانينها :

 القوة الناامة ()Soft Power أكتش اململكة (نشر يف ث لغا ) السن األنسب لتعلي اللغا األجنايةأ.د .خالذ بن عبذالعزيز الذامـغ
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 طرق التيلريس (مع -املع

موسوا )

املصور للكلما العر ية الشائعة (مع

لغري العرو)

 حتليل الايئة اللغوية اإلطار العلم لوثيقة ت لي منهجثالثا :رأس فريل امل خمتلفة لت لي
 51منت ا نى كما يل :

س سل تعليمية ن اإلشرا

الد سلسلة تر وية ندتيفل

جمملها

 25منت ا دتيفل جمملها سلسلة تعليمية جمال تعلي اللغة العر ية لغري الناطقني هبا
مناساة للمسلمني نغري املسلمني اس جممواة "تواصل" .
 22كتا ا تعليميا متخصصا
"إتقا ".

جمال التيلريب الفين موجهة لفئة الشااو اس جممواة

 20منت ا اس "غرس" لتعزيز القي السلوكية الص ي ة نى جممواة موجهة لألطفال.
دراساث علميت منشىرة







إنعكاسااية االتختاااارا ناتصاااليتها نأثرمهااا الااد ال ايامج التعليميااة .جملااة رسااالة اخللاايج العاار العاايلد
اليفاين 5124ىا. 4055 /
الساان األنسااب للااايلء تعلااي اللغااا األجنايااة املاايلارس ا كوميااة .جملااة جامعااة دمشاال ل ا داو
العيلد األنل 5124ىا. 4055 /
تقيااي رنااامج الطا و املتميازين اجلامعااا السااعودية .جملااة جامعااة دمشاال للعلااو الرت ويااة العاايلد
األنل 5124ىا. 4055 /
املسااتقال الر ما القياااس نالتقيااي التعليما  .جملااة اليلراسااا الرت ويااة جبامعااة اإلسااكنيلرية العاايلد
اليفاين 5145ىا .
نظ ا الاااس السااط ية االتختاااارا الشاافوية وساار اجلزياارة العر يااة .حوليااا آداو جامعااة اااني
مشس العيلد الرا . 4009

 حتليل نصف تقومي التختاار اإليسيسكو املنمر للغة العر ية .مؤدتر تعلي اللغة العر ية اليفاين :ني
االتختاارا احمللية نغياو املعايري العاملية .سوريا :جامعة دمشل . 4005
Test Item Format in EFL Tests at Secondary School and University Levels in Saudi
Arabia. TESOL Arabia. In Davidson, etl, Edts. "Assessment in the Arab World". (Coauthor: Phil Scholfield),2005.

 مواصفا االتختاارا املقننة .املؤدتر اليلنب األنل ان "تعلي اللغة العر ية  :إ يلال منه
أ.د .خالذ بن عبذالعزيز الذامـغ
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معاصرة" .سوريا :جامعة دمشل . 4001
Construct Validity of Foreign Language Tests. TESOL Arabia, The Eighth Annual
Current Trends in English language Testing Conference: "Assessing the Skills
Areas". TESOL Arabia Testing, the American University, Shareja 2004.

●

دواث تذريبيت و مؤتمــراث

لا يكا ني رييا
رنناي دارالس

أ ا دنرا تيلرياة للمعلمني أر ارا مشل  :الاارازياال نالاار واي الصني
ىولنيلا طاجاكستا سريي نكا كوسوفو جزر املاليلي إثيو يا إنيلننيسيا
أيطاالياا املانيا.
تس منها اليلنل التالية:
كما حضر أكيفر من  14مؤدترا ننيلنة ختصصية ن يل مشاركا
املانيا

نرشة امل حول صيلق الاناء االتختااري نمعاين اليلرجا .

ناشنطن

تقارو أطر نحمتويا املناىج التعليمية اليلنلية.

رنناي
دارالس

نرشة امل ان التعلي اللغوي التواصل
الس .

السعودية

املؤدتر الوطين اليفامن اشرلل اسب "تقنية املعلوما نالتنمية املستيلامة" .اجلمعية السعودية
لل اسب اآلب الرياض .

ل يكا

نيلنة ان اخلطاو املوجو للعامة  :أسسو نماادئو  .رنكسل ل يكا .

لغاريا

مؤدتر "ىوية العاملني العر ناإلس م نالتيلاتخل اليفقا "  .جامعة صوفياا لغارياا .

سوريا

املؤدت ر اليلنب اليفاين ان "تعلي اللغة العر ية ني االتختاارا احمللية نغياو املعايري العاملية".
جامعة دمشل سوريا( .حبرت مشرت ).

اإلمارا

املؤدتر اليفامن ل جتاىا ا يلييفة اتختاارا اللغة اإلجنليزية وصفها لغة أجناية جمال
"تقيي املهارا " .اجلامعة األمريكية الشار ة( .حبرت مشرت م أستاذه اليلكتواه :فل
سكولفيليل .)Phil Scholfield

سوريا

الكلية اجلامعية لتيلريب املعلمني رنناي دار

املؤدتر اليلنب األنل ان "تعلي اللغة العر ية  :إ يلال منه
دمشل سوريا.

نتقنا

معاصرة" .جامعة

مقرراث جامعيت واهتماماث علميت

مقررا دراسات عليا ا تيلريسها :
●  545ايلد  :اتختاارا اللغة.
أ.د .خالذ بن عبذالعزيز الذامـغ
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 542ايلد
 551ايلد
 510هنج
 511هنج

 :طرق الا رت .
 :الرت ية العملية.
 :التعل اللغوي .Language Learning
 :التقور اللغوي .Language Evaliuation

●
●
●
●
مقررات جامعية:
●  5505جن  :لغة إجنليزية.
●  5504جن  :لغة إجنليزية.
اهتمامات علمية:

● االتختاارا نالقياس نالتقيي .
● نع اخلطر االسرتتي ية نتقور اليامج التعليمية نتطويرىا.

جمعيـّـاث ولجــان

من حيرت االستشارا نالتفاال العلم ناملهين لو إسهاما
 -1اضو ايلد من الل ا التخصصية
-2
-3
-4
-5
-6

الل ا ناجلمعيا التالية:

ىيئة اخلياء مب لس الوزراء.

اضو جملس مركز الرتمجة جبامعة امللك سعود نحمك جلائزة تخاد ا رمني الشريفني العاملية للرتمجة.
اضو الل نة الوطنية االستشارية لليلراسا وزارة الرت ية نالتعلي .
اضو الل نة اليلائمة للتعاان الايلنب ني جامعة امللك سعود ننظرياهتا اليلنل األجناية.
اضو جلنة تصمي رنامج دراسا اللغة العر ية لليل لوماسيني وزارة اخلارجية .
اضو مشار اجلمعية األنر ية التختااارا ن تقييا اللغة
European Association for Language Testing and Assessment (EALTA).

 -7ماايلرو غااري متفاررب
نمعهيل ار .

الايامج التعليميااة ملنظمااة اإليسيسااكو ( )ISESCOن رنااامج العر يااة لل ميا

 -8اضاو
املت يلة.

اجلمعيااة العر ياة لتعلااي اللغاة اإلجنليزيااة كلغااة أجناياة

 -9اضو

اجلمعية العاملية التختاارا اللغة

TESOL Arabia

اإلمااارا العر يااة

International Language Testing Association )ILTA(.

.
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تخاليل اليلامغ سراييفو
5129/5/5ىا املوافل

4055/9/51
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