أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس
الكلية

سر الختم محمد أحمد محمد
التربية

القسم

اللغة االنجليزية

تاريخ الميالد

1968/70/25

هاتف عمل

6283/010363460

البريد اإللكتروني

Sirss123@gmail.com

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة أو الكلية

البكالوريوس ( مرتبة الشرف_ممتاز)

1992

اللغة االنجليزية -لغويات

جامعة الخرطوم

الماجستير

1992

اللغة االنجليزية -لغويات

جامعة الخرطوم

الدكتوراه

8066

اللغة االنجليزية

جامعة الخرطوم

1

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
معيد
محاضر

تاريخ الحصول عليها

الجهة

6998/1/4

جامعة الخرطوم

6991

جامعة الخرطوم

أستاذ مساعد
أستاذ مشارك
أستاذ

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

المهام اإلدارية

مدة التكليف

6

منسق برامج المستوي األول -كلية اآلداب-جامعة الخرطوم

7999-7991

8

شرف رياضي  -كلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية – جامعة الملك سعود

9077-9009

3

منسق بقسم اللغة اإلنجليزية -كلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية – جامعة الملك سعود

0

منسق بقسم اللغة اإلنجليزية -كلية التربية – جامعة المجمعة

9009
9077-9070

2

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

مهام اللجنة

6

عضوء لجنة الجداول -جامعة الخرطوم

أعداد الجداول الدراسية

8

عضوء لجنة تطوير المقررات -كلية العلوم
اإلدارية واإلنسانية -جامعة المجمعة

تقييم المقررات -توصيف المقررات

3

عضوء لجنة الجداول -كلية العلوم اإلدارية
واإلنسانية -جامعة المجمعة

أعداد الجداول الدراسية وجداول االختبارات

0

ممثل لقسم اللغة االنجليزية بمركز الجودة

رئاسة فريق عمل لتنفيذ متطلبات تحقيق
معايير جودة البرامج  .أجراء التقييم ذاتي
للقسم.

ممثل لقسم اللغة االنجليزية بمركز الجودة
بكلية التربية -جامعة المجمعة

رئاسة فريق عمل لتنفيذ متطلبات تحقيق
معايير جودة البرامج ومتابعة تصميم وأعداد
وتوزيع أدلة تثقيفية وتوعوية وتعريفية
بأنشطة القسم العلمية والتعليمية البحثية
والمجتمعية.

كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية -جامعة
المجمعة
5

مدة عمل اللجنة
8000-6992
8060
8066-8060

8066-8060

8066-8060

3

سادسا :المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع:

م

اسم المشاركة

نوع المشاركة

المدة

6

شاركت في تقديم محضرات بمركز أشراف جنوب جدة –
إدارة تعليم المنطقة الغربية  -جدة

محاضرات بعنوان إدارة الصف
))classroom management

أسبوعين

8

قمت بتقديم عدد من دورات اللغة اإلنجليزية بجامعة الملك
سعود -كلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية بالمجمعة

دورات اللغة اإلنجليزية للموظفين و
األساتذة

شهر

3

المشاركة في إعداد ورشة عمل بالتعاون مع المركز السعودي اإلعداد والمساهمة في خدمة المجتمع
البريطاني بعنوان تعليم اللغة اإلنجليزية بالمرحلة الجامعية

0

المشاركة في تقييم منهاج اللغة اإلنجليزية بكلية كمبيوترمان-
السودان

مقرر اللجنة

 0ساعات
اسبوع

4

:األنشطة العلمية:سابعا
: الماجستير و الدكتوراه:أ
(Investigating Sudanese English as Foreign Language University Students' Collocation Knowledge)

عنوان رسالة
الماجستير

The use of Hedges in Academic Articles: Contrastive Study Between Native Speakers and Arab Scholars

عنوان رسالة
الدكتوراه

:) المقبول للنشر/ اإلنتاج العلمي ( المنشور:ب
اسم الدورية

تاريخ النشر

) 32( ،) 32(  جامعة الخرطوم باألعداد-مجلة اآلداب

2006

م

عنوان اإلنتاج العلمي

Awareness of learning Strategies can

foster learning of EFL

6

8

5

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:
م

اسم المقرر

رقم المقرر

المرحلة

6

إنشاء (كتابة الفقرة)

771نجل

المستوى الثاني

8

استيعاب المقروء 9

771نجل

المستوى الثاني

3

االستماع والتحدث 9

799نجل

المستوى الثاني

0

اللغة االنجليزية

 707نجم

المستوى األول والثاني

5

ترمجة من العربية الي اإلجنليزية

771نجل

المستوى األول

1

ترمجة-1-

979نجل

المستوى الثاني

4

ترمجة-2-

177نجل

المستوى السادس

2

علم اللغويات-1-

023جنل

المستوى الثالث

9

علم اللغويات-2-

393نجل

المستوى الربع

60

اللغة واجملتمع

101نجل

المستوى الثامن

6

66

كتابة متقدمة

173نجل

المستوى السابع

68

مقدمة الفنون األدبية

717نجل

المستوى الثالث

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:
عنوان الرسالة

م

المرحلة

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

الجمعية األمريكية
السودانية ل))ELT

اسم الجمعية

الجمعية األمريكية
السودانية ل))ELT

مقر الجمعية

السفارة األمريكية
بالسودان

نوع العضوية

المشاركة في موضوعات تطوير اللغة اإلنجليزية

7

و:الدورات التدريبية:
اسم الدورة

م

6

 -1دورة في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

8

 -3الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ( ) ICDL

3

 -2دورة في إدارة الصف

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

جامعة الخرطوم

 1111م

جامعة الملك سعود

3002م

إي إل إس

9001

شركة هتاشي

9009

 -5دورة في العادات السبعة للمعلم الفعال.

بمركز التطوير التربوي بجدة

3002م

 -2دورة في دافعية التعلم

بمركز التطوير التربوي بجدة

3002م

جامعة المجمعة

9070

جامعة المجمعة

7139/1/1

 -1مفاهيم التعلم الفعال

جامعة المجمعة

9070

-10استراتيجيات دمج التفكير في التدريس

جامعة المجمعة

9077

 -11دورة في توصيف وتقرير المناهج و البرامج

جامعة المجمعة

3011

 -4استخدام السبورة الذكية.

 -2دورة في إدارة الجودة الشاملة.
 - 1التقويم الذاتي البرامجي

8

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش
العمل

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

6

المؤتمر الوطني الثاني للجودة في التعليم
العالي برعاية خادم الحرمين الشريفين

الرياض -جامعة الملك سعود

ابريل 9009

8

اللغة االنجليزية في المرحلة الجامعية

جامعة المجمعة

7139/3/91

3

التقويم الذاتي البرامجي

جامعة المجمعة

7139/1/1

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
عملت أستاذا للغة اإلنجليزية في التعليم العام ثم الجامعي  .كما عملت مترجما َ بمنظمة رعاية الطفولة إحدى منظمات األمم المتحدة  .أشرفت
على أقسام اللغة اإلنجليزية بالمدارس السعودية العالمية بمدينة جدة .عضوء بجمعية تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية –السودان برعاية
السفارة األمريكية .عضو فريق الجودة بجامعة الملك عبد العزيز  ،منسق بمركز الجودة كلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية – جامعة المجمعة،
مشرف علي األنشطة  -كلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية –جامعة المجمعة  ،منسق بمركز الجودة كلية التربية – جامعة المجمعة

االسم :سر الختم محمد أحمد محمد

التوقيع :

التاريخ6038/66/5 :

9

