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ثانيا :املؤهالت العلمية:
المؤهل
ماجستير

تاريخ الحصول عليها
9999م

التخصص
نحو وصرف

الجامعة أو الكلية
جامعة ام درمان اإلسالمية

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
محاضر

تاريخ الحصول عليها

الجهة

9999م

كلية التربية للبنات بالمجمعة

رابعا :املهام اإلدارية اليت كلف هبا العضو:
م
1
2
3

املهام اإلدارية

فرتة التكليف

خامسا :اللجان اليت شارك هبا العضو:
اسم اللجنة

م

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

تحديد عدد الطالبات واألنشطة ومجالس التأديب واألستئناف

1332-1331هـ

حل مشكالت الطالبات األكاديمية

1332-1331هـ
1332-1331هـ

1

شؤونا الطالبات والخدمات المساندة

2

اإلرشــاد األكـاديمي

3

المعــادالت

معادلة درجات الطالبات المحوالت للقسم

3

لجنة تقييم األداء

تقييم ما تم انجازه في بعض أعمال الجودة

1333-1332هـ

5

معيار المرافق والتجهيزات بالقسم

كل ما يخص هذا المعيار

1333-1333هـ

6
7

بالقسم

سادسا :املشاركات اليت شارك فيها العضو يف خدمة اجلامعة واجملتمع :
اسم المشاركة

م

نوع المشاركة

سابعا :األنشطة العلمية:
أ-

املاجستري والدكتوراه :

عنوان رسالة الماجستير:

مصادر األفعــال الثالثي ــة يف شعر املغلقات العشرة

الفترة

ب -اإلنتاج العلمي (املنشور  /املقبول للنشر) :
عنوان اإلنتاج العلمي

م

تاريخ النشر

اسم الدورية

9
2

جـ  -املقررات الدراسية اليت قام العضو بتدريسها:
اسم المقرر

م
1

نحو –قديم-من 8-1

2

صرف-قديم-من3-1-

3

نحو وصرف –قديم-من 6-1

4

نصوص تطبيقية-قديم-من 2-1-

5

اإللقــاء والتحرير العربي-قديم

6

لغة عربية-قديم-من2-1-

رقم المقرر
ورمزه

المرحلة

7

التحــرير العربي

103عرب

المستوى الثالث (الطبية)

8

المهارات اللغوية

 101عرب

المستوى األول

9

مهارات القراءة والكتابة

 215عرب

المستوى الثاني

11

نحو1

111عرب

المستوى األول

11

الصرف1

123عرب

المستوى األول

12

النحو1

216عرب

المستوى الثاني

د -اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العضوية يف اجلمعيات العلمية:
م

اسم الجمعية

مقر الجمعية

نوع العضوية

و – الدورات التدريبية:
م
9
2
3
6
7
4
5
8
9
91

اسم الدورة
االختبارات الموضوعية
مهارات في اإلقناع والتأثير في اآلخرين
التخطيط االستراتيجي في الميدان التربوي
نظام التعلم االلكتروني وأدواته
تحفيز الطالب على التعلم
الجودة الشاملة في التدريس
اتخاذ القرار وحل المشكالت
مهارات في اإلقناع والتأثير في اآلخرين
تنمية مهارات التدريب
التدريس الفعال

مكان االنعقاد
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة
كلية التربية بالمجمعة
قاعة الفرسان بالمجمعة
دار صفية

تاريخ االنعقاد
2510-2515هـ
2516-2510هـ
2511-2-25هـ
2522/21/16-16هـ
2522/5/26-21هـ
2522/0/22هـ
2522/0/21-20هـ
2516هـ-يومان
2521/0/12-16هـ
2525/0/1-6هـ

ز – املؤمترات و الندوات و ورش العمل:
م
9
2
3
6

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل
ورشة عمل بعنوان :البرنامج التأهيلي ألعضاء هيئة التدريس
الجدد
التعلم االلكتروني في الجامعات الناشئة-القضايا والتطلعات
التدريس لتحقيق التعلم القائم على المعنى
إستراتيجيات التعليم والتعلم

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

كلية التربية بالمجمعة

2522\25\16-10هـ

كلية التربية بالمجمعة

2525/2/10هـ

كلية التربية بالمجمعة

2525/2/21هـ

7
4

معايير التصميم التعليمي في التعليم اإللكتروني
إستراتيجيات تقويم الطالب واالمتحانات

كلية التربية بالمجمعة

2525/2/10هـ

كلية التربية بالمجمعة

2525هـ

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
-----------رسالة دكتوراه

بعنوان :-------آراء البغدادي النحوية والصرفية في كتابه خزانة األدب ولب لباب لسان العرب –(دراسةة نحويةة صةرفية تطبيقيةة ـةـ ،،،،،،،قيةد المناقشةة------------------------------
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