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المعلومات الشخصية 

 
 

 
 

 المؤهالت العلمية
 

 .م٢٠٠١بارٌس  –جامعة السوربون  – ESITللترجمة العلٌا  المدرسة فً علم الترجمة من دكتوراه -

 .م١٩٩٥بارٌس  –جامعة السوربون  – ESITمن المدرسة العلٌا للترجمة  ماجستٌر فً علم الترجمة -
 .م١٩٩١بارٌس   - Alliance Française/ زألٌانز فرانسً -دبلوم عالً فً اللغة الفرنسٌة وآدابها لغٌر الناطقٌن بها  -
 .م١٩٩٠جدة  – عبدالعزٌزجامعة الملك  –فً اللغة الفرنسٌة وآدابها  بكالورٌوس -
ومتعددة  مدن فرنسٌة متنوعةفً  – والثقافة الفرنسٌة وآدابهااللغة الفرنسٌة  لتعلٌم كزامرفً  متعددةدورات  -

different Institutions of languages and literature م١٩٩٠ - م١٩٨٧. 
 different Institutions ofبرٌطانٌا  مدن ومعاهد متنوعة فً  -دورات متعددة فً اللغة اإلنكلٌزٌة وآدابها -

languages and literature م١٩٩٠ - م١٩٨٧. 
 different Institutions ofمدن ومعاهد متنوعة فً ألمانٌا  -دورات متعددة فً اللغة األلمانٌة لغٌر الناطقٌن بها  -

languages and literature م١٩٩٠ - م١٩٨٧. 

 

الخبرات العملية 
 

 .والمتابعة واإلعداد مجاالت الترجمة واإلدارة والتخطٌط واإلشراففً  عاما عشرونمن  ألكثرخبرة 
 

 .حتى اآلنو ،م٢٠٠١ العامهٌئة تدرٌس بجامعة الملك سعود منذ  عضو -
 ،(ومراجعة عقود ترجمة) والمكاتب االستشارٌة والقانونٌةالترجمة العدٌد من المجالت العلمٌة ومراكز  لدىمستشار  -

 .حتى اآلنو ،م٢٠٠٣ العاممنذ 
 .وحتى اآلن ،م٢٠٠١ العامبجامعة الملك سعود منذ  كمحكم وباحث مع مركز الترجمة والنشر العلمًمتعاون  -
ٌّم ومعّد للبرامج األكادٌمٌة والمهنٌة فً مجاالت التعلٌم والتدرٌب واإلعداد منذ  -  .حتى اآلن، وم٢٠٠١ العاممق
ًّ بٌن -  ،م١٩٩٠ العامالخاص منذ و العام القطاعٌنلدى ( اإلنجلٌزٌة والعربٌة والفرنسٌة) اللغات مترجم تحرٌري وتتبع

 . حتى اآلنو
 .مع مركز الملك عبدهللا للترجمة والتعرٌب بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌةمتعاون  -
 .الحجاج الرسمٌة لعدة مواسم إجراءاتبارٌس فً إنهاء فً  الشرٌفٌن الحرمٌنخادم مع قنصلٌة  متعاون -
 فً مجاالت علمٌة وتقنٌة وعامة متنوعةمشرفا ومراجعا لمشارٌع تخرج طالب اللغة الفرنسٌة بجامعة الملك سعود  -

 .مشروع تخرج 230أكثر من .، وحتى اآلنم٢٠٠٣ منذ العام
العام فً  ولً العهد وزٌر الدفاع األمٌر محمد بن سلمانالملكً  السمو صاحب مستشار غٌر متفرغ لدى مكتب -

 .كمترجم للغة الفرنسٌة ،(ستة أشهر) م٢٠١٥
 .م٢٠١٤وحتى العام  ،م٢٠١٢ منذ العام راسات العلٌا والبحث العلمًوكٌل كلٌة اللغات والترجمة للد -
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وحتى العام  ،م٢٠١١ منذ العام مستشار غٌر متفرغ لدى شعبة الترجمة الرسمٌة بهٌئة الخبراء بمجلس الوزراء -
 .فً دورته األولى ضمن المجلس العلمً للغة الفرنسٌة فً شعبة الترجمة الرسمٌة ،م٢٠١٣

احب السمو الملكً ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع والطٌران والمفتش العام المترجم الخاص لص -
 (.حتى وفاته رحمه هللا) ،م٢٠١١وحتى العام  ،م٢٠٠٦العام منذ  – رحمه هللا -األمٌر سلطان بن عبدالعزٌز آل سعود 

 فً العام  -بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة والترجمة كلٌة اللغات -لغة فرنسٌة  مقرراتلتدريس متعاون  -
 .م٢٠٠٦

 .م٢٠٠٤وحتى العام  ،م٢٠٠٢ منذ العام مدٌر مركز البحوث بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
تأسٌس ورئاسة قسم سكرتارٌة االجتماعات الخاصة لسمو النائب الثانً لرئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع والطٌران  -

وحتى العام  ،م٢٠٠٢منذ العام   -رحمه هللا -األمٌر سلطان بن عبدالعزٌز  ، صاحب السمو الملكًتش العاموالمف
 .م٢٠٠٤

مدٌر وحدة الترجمة للغة الفرنسٌة والمترجم الخاص لسمو النائب الثانً لرئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع والطٌران  -
وحتى العام  ،م٢٠٠١ منذ العام  -رحمه هللا -ن عبدالعزٌز بسلطان  األمٌر ، صاحب السمو الملكًوالمفتش العام

 .م٢٠٠٢
 .م١٩٩١ فً العام اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود فً معهد امعٌد -

 
 

المجالس واللجان العلمية 
 
 

 .وكٌال لكلٌة اللغات والترجمة للدراسات العلٌا والبحث العلمً -
 .الترجمة بهٌئة الخبراء بمجلس الوزراءرئٌسا للجنة مراجعة النصوص المترجمة بشعبة  -
 .لمركز الترجمة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود مدٌرا -
 .بجامعة الملك سعودبكلٌة اللغات والترجمة رئٌسا لمجلس مركز بحوث اللغات والترجمة  -
 .بقسم اللغة الفرنسٌة والترجمة بجامعة الملك سعود اتللجنة التعٌٌن عضوا -
 .التعاقدات بقسم اللغة الفرنسٌة والترجمة بجامعة الملك سعودة للجن رئٌسا -
 .رئٌسا للجنة تقٌٌم الخطط الدراسٌة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .رئٌسا للجنة تطوٌر وتقٌٌم مشروع الترجمة بقسم اللغة الفرنسٌة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .وطنً بقسم اللغة الفرنسٌة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعودللجنة االعتماد ال عضوا -
 .مقررا للجنة اإلعارة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .مقررا للجنة المحاضرٌن والمعٌدٌن ومدرسً اللغة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .سم اللغة الفرنسٌة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعودمقررا للجنة متابعة وتطوٌر مقررات الترجمة بق -
 .مقررا للجنة المكلفة بوضع برنامج تدرٌبً مهنً بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .مقررا للجنة استقطاب أعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .ٌر الخطة الدراسٌة ببرنامج اللغة الفرنسٌة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعودمقررا للجنة تقٌٌم وتطو -
 .عضوا فً لجنة التمٌز البحثً ألعضاء هٌئة التدرٌس ومن فً حكمهم بجامعة الملك سعود -
 .عضوا فً اللجنة العلٌا لالعتماد األكادٌمً الدولً بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .ي لجنة إعادة هٌكلة كلٌة اللغات بجامعة الملك سعودفعضوا  -
 .غات والترجمة بجامعة الملك سعودبكلٌة الل اإلستراتٌجٌةعضوا فً لجنة المشارٌع  -
 .عضوا فً مجلس كلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .عضوا فً لجنة البحث العلمً بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود -
 .لجنة المجلة العلمٌة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعودعضوا فً  -
 .هٌئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوا بالمجلس العلمً لشعبة الترجمة الرسمٌة ب -
 .فرنسا -فً بارٌس  ESITللترجمة عضوا فً لجنة قدامى خرٌجً المدرسة العلٌا  -
 .بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود عضوا فً مساندة فرٌق االعتماد األكادٌمً الفرنسً الدولً -
 .الملك سعودبجامعة  العلمً البحثة لعمادالمجلس العلمً  عضوا فً -
عمادة البحث  –جائزة جامعة الملك سعود للتمٌز العلمً ضمن الختٌار أفضل كتاب مترجم اللجنة اإلنسانٌة عضوا فً  -

 . م2017العلمً للعام 
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التحكيم العلمي 
 

 .علمٌة بمجلة اللغات والترجمة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة الملك سعودمحكم بحوث  -
 .محمد بن سعود اإلسالمٌة اإلماممحكم بحوث علمٌة بمجلة اللغات والترجمة بكلٌة اللغات والترجمة بجامعة  -
 .محكما معتمدا لدى المجلس العلمً بجامعة الملك سعود فً مجال اللغة الفرنسٌة والترجمة -
 .وث علمٌة بمعهد اللغة العربٌة بجامعة الملك سعودمحكم بح -
للترجمة فً مجال اللغة  العالمٌة -رحمه هللا   -الملك عبدهللا بن عبدالعزٌزلجائزة العلمً المجلس  معتمدا لدىمحكما  -

 .الترجمةونظرٌات الفرنسٌة 
 
 

لمشاركات والمؤتمرات وخذمة المجتمع ا
 
 

وإعداد اللغات والترجمة والتدرٌب تعلٌم فً مجاالت العلمٌة المتنوعة  المؤتمرات للعدٌد من المشاركة فً الحضور -
 .المترجمٌن وترجمة المؤتمرات فً عدد من الدول

لعدد من البرامج المذاعة  المشاركة اإلذاعٌة ضمن ،م٢٠٠١وحتى  ،م١٩٩٤ منذ العاممع وزارة اإلعالم التعاون  -
 .باللغتٌن اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة

 (.سابقا)مع وزارة التربٌة والتعلٌم ون التعا -
 .مع قنصلٌة المملكة فً بارٌسالتعاون  -
 .العامة لرعاٌة الشباب الرئاسةالمساندة والترجمة لوفود  -
 .فرنسا –المشاركة فً توجٌه طالب الدراسات العلٌا من حملة الماجستٌر بجامعة السوربون  -
الهٌكلة تشكٌل فً مجاالت متنوعة منها اإلدارة و م والخاصالمؤسسات فً القطاعٌن العامن التعاون مع العدٌد  -

 .ومراجعة النصوص المترجمة اإلدارٌة والتطوٌر والترجمة
دول ونظٌراتها فً العربٌة السعودٌة العمل على عدد من االتفاقٌات الدولٌة والثقافٌة بٌن مؤسسات التعلٌم فً المملكة  -

 .االتحاد األوروبً
 (.بارٌس وبروكسل)والتعلٌم، المشاركة فً عدد من الندوات الخارجٌة فً مجال حوار الحضارات  -
والتً استضافتها ومرافقة الوفود األجنبٌة والتوجٌه المساندة فً أعمال الترجمة  من خاللالثالثٌة  المشاركة فً القمة -

 .م2017المملكة العربٌة السعودٌة فً الرٌاض 

 

الذورات التذريبية 
 

 .حاصل على الكثٌر من الدورات التدرٌبٌة فً مجاالت متنوعة -
 .واحترافٌةالتعامل مع عدد من البرامج والتطبٌقات الحاسوبٌة بمهنٌة  -

 

  األجنبية اللغات
 

 .تحدثا وكتابة متقدم مستوى :الفرنسية -
 .تحدثا وكتابةمتقدم  مستوى :اإلنكليزية -
 .مستوى متوسط تحدثا وكتابة :األلمانية -
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