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  :الشخصية البيانات: أوال

   عبد المطلب عثمان موسى  التدريس هيئة عضو اسم

   االنجليزية اللغة القسم التربية الكلية

 mail.com@hotMutaleb2020 اإللكتروني البريد 21/07/1961 الميالد تاريخ  

   3532  عمل هاتف  

 

 :العلمية المؤهالت: ثانيا

 أوالكلية الجامعة التخصص عليها الحصول تاريخ المؤهل

 اليمنية .   جامعةال االنجليزية اللغة 1989 البكالريوس  -1

 أم درمان   جامعة التربيــــة . 2004 ) جيد جدا (  الماجستير -2

 جامعة أم درمان . التربية . 2007 ) ممتاز ( الدكتوراه -3

      

 

 :العلمية الدرجات: ثالثا

 

 الجهة عليها الحصول تاريخ العلمية الدرجة

 جامعة أم درمان . 2007 أستاذ مســـاعد
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   جامعة المجمعة . 2009 مدرس لغة 

 

 

 :العضو بها كلف التي اإلدارية المهام:  رابعا

 

 مدةالتكليف اإلدارية المهام م

 سنتان  عضو مجلس القسم . 1

 حتى اآلن 1431- عضو وحدة الجودة بالقسم . 2

 حتى اآلن 1433-  المشرف على معامل اللغة اإلنجليزية بكلية التربية . 3

 

 :هاالعضوب شارك التي اللجان: خامسا

 اللجنة عمل مدة اللجنة مهام اللجنة اسم م

قسم  –) كلية التربية ( الدائمة للترجمة بالجامعة جنة للا  1

 اللغة اإلنجليزية .

 حتى اآلن-1432 الترجمـــة  

قسم اللغة  –لجنة اإلرشاد األكاديمي . ) كلية التربية (    2

 اإلنجليزية .

 حتى اآلن – 1433  خدمات اإلرشاد األكاديمي .

 حتى اآلن 1434-  اإلشراف على األنشطة الطالبيةقسم اللغة  –) كلية التربية ( لجنة النشاط الطالبي  3
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 اإلنجليزية .

قسم اللغة  –كلية التربية (  اللجنة اإلجتماعية . )  4

 اإلنجليزية .

 حتى اآلن 1434- اإلشراف على العمل اإلجتماعي
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 :العلمية األنشطة:سابعا

 :الماجستيروالدكتوراه:أ

 رسالة عنوان

 الماجستير
Guidance and Counseling (Islamic Perspective) 

 رسالة عنوان

 Sociology of Education (Islamic Perspective)  الدكتوراه

 

 

 

 

 

 (:للنشر المقبول/ المنشور)  العلمي اإلنتاج: ب



4 

 

 

 الدورية اسم النشر تاريخ العلمي اإلنتاج عنوان م

  اإلرشاد والتوجيه ) رؤية تأصيلية ( 1

 تحت الطبع

 

 :بتدريسها العضو قام التي الدراسية المقررات: ج

 المرحلة المقرر رقم المقرر اسم م

 األول المستوى نجل118 الترجمة  1

 الثالث المستوى نجل212 -1-الترجمة  2

 نيالثا المستوى نجل114    كتــــابة الفقرة    3

 األول المستوى نجل 113 استيعاب المقروء 4

 الثاني المستوى نجل116 قواعـــد اللغة اإلجنليزية  5    

7 

 

 جامعــيمتطلب  نجم 101 اللغة اإلجنليزية العامة 

 متطلب جامعــي  ENG101 -1-اللغة اإلجنليزية  8

    



5 

 

 متطلب جامعـــي  ENG111 -2-اللغة اإلجنليزية  9

    

 

 

 

 

 

 

 العلمية الجمعيات في العضوية:هـ

 العضوية نوع مقرالجمعية الجمعية اسم م

1 · Membership of 
the Saudi society 
for Educational 

and Psychological 
Sciences. 

      
 Riyadh     

Member                                   

2 · Membership of 

Sudanese Association 

for Educational and 

Sociological 
Sciences 

          Khartuom Member                                   
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3 Membership of 
Saudi Association of 
Languages and 
Translation. 

           Riyadh     Member                                  

4 Membership of Sudanese 
translators Association. 

       Khartuom Member                               

 

 

 

 

 :التدريبية الدورات:و

 االنعقاد تاريخ االنعقاد مكان الدورة اسم م

 1411/  4/  11 جامعة المجمعة –عمادة الجودة  دورة في توصيف وتقرير المقررات والبرامج . 1

 141/  4/ 14  جامعة المجمعة –عمادة الجودة  دورة في بناء الخطط الدراسية وتطويرها . 2

 11/4/1414  جامعة المجمعة –عمادة الجودة  دورة في دمج التقنية في التدريس الجامعـــي  3

 1/6/1414 جامعة المجمعة –عمادة الجودة  دورة في مهارات اإلرشاد األكاديمي . 4

 5/2/1414 جامعة المجمعة –عمادة الجودة  دورة في إعداد ملف المقرر  5

 11/2/1414 جامعة المجمعة –عمادة الجودة   دورة في تقرير التقويم الذاتي وخطة التحسين ومؤشرات األداء 6
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 1412  المجلس البريطاني السعودي   دورة في تعليم اللغة اإلنجليزية .للتعليم الجامعــي . 7

إدارة التربية  –مركز التطوير   دورات في البرمجة العصبية .   8

 والتعليم بالمجمعة .
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 عبد المطلب عثمان موسى .                                                                  التوقيع : : السما

  12/1434/  : 29التاريخ:


