سرية ذاتية

االسم

:

حممد اسرائيل حق

الجنسية

:

بنغالديش

تاريخ الميالد

:

 12ديسمبر 2591

مكان الميالد

:

شاباي نواب جانج ،بنغالديش

الوضع االجتماعي

:

أرمل

الديانة

:

مسلم سني

العنوان الحالي

:

كلية التربية في المجمعة  ،جامعة المجمعة -السعودية

العنوان الدائم

:

جوال  - +500 912599105 :بريد الكتروني mihoque@hotmail.com :
ساوروب ناقر  ،بريد شاباي نواب جانج ،منطقة شاباي نواب جانج  ،بنغالديش
:

تفاصيل جواز السفر

جواز سفر رقم R 1222111

مكان وتاريخ اإلصدار  :الرياض  11 ،مايو 1115
ينتهي في  25مايو 1125
اللغة األم

:

بنغالي

لغات اخرى

:

اللغة االنجليزية

:

تحدث وقراءة باللهجة العامية

اللغة العربية

:

معرفة معقولة في القراءة والتحدث

لغة األردو

:

معرفة معقولة في التحدث

اللغة الهندية

:

معرفة معقولة في التحدث

املؤهالت التعليمية :
ماجستير اآلداب في اللغة االنجليزية (األدب اإلنجليزي) :

جامعة ليكهيد 2529م  ،ثندر باي ،اونتاريو ،كندا

ماجستير اآلداب في اللغة االنجليزية (األدب اإلنجليزي

:

جامعة راجشاهي ، 2599 -راجشاهي  ،بنغالديش

ماجستير شرف في اللغة االنجليزية

:

جامعة راجشاهي ، 2591-راجشاهي  ،بنغالديش

اخلربة املهنية :
سبتمبر  - 1115اليوم

:

مدرس لغة إنجليزية
قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية التربية،
جامعة المجمعة
تدريس اللغة االنجليزية واألدب االنجليزي
بقسم اللغة االنجليزية لبرامج البكالريوس

سبتمبر  - 2555سبتمبر 1115

:

مدرس لغة إنجليزية
كلية اللغات والترجمة  ،جامعة الملك سعود
تدددددريس لغددددة االنجليزيددددة عامددددة ة لغددددة االنجليزيددددة
لألغددراض الخاصددة لطلبددة كليددة الهندسددة ،كليددة علددوم
الكمبيددددوتر وكليددددة المعمددددار ،والمسدددداعدة فددددي تصددددميم
وتحسين هذه الدورات.

ابريل  -2525ابريل 2555

مدرس لغة انجليزية متخصص لمتطوعي األمم المتحدة
في منظمة العمل

الدولية ،تنفيذ مشروع تدريب سدكرتارية فدي

المعهد الوطني للعلوم اإلدارية وعدن .تقييم احتياجات التددريب فدي
اللغددة اإلنجليزيددة لمددوظفي السددكرتارية الددذين يعملددون فددي مختلددف
الوزارات والمكاتب ؛ التطوير المناسب لمنداهج اللغدة اإلنجليزيدة ؛
قمدددت بشدددراء الكتدددب الالزمدددة مدددع مرفقاتهدددا مدددن المدددواد السدددمعية
والبصددرية ؛ تجهيددز كتيبددات التدددريب لمدددة تسددعة أشددهر  ،شددهادة
دورة في التدريب علد السدكرتارية  ،برندامج دبلومدا فدي التددريب
علدددد السددددكرتارية ودورة مكثفددددة لمدددددة أربعددددة أشددددهر فددددي اللغددددة
اإلنجليزية لألعمال لضباط من المستوى المتوسط.

يوليو  -2522مارس 2525

رئيس ،كلية باجيتبور للدرجة ،بنغالديش
تدريس اللغة االنجليزية واألدب اإلنجليزي في مستوي
بكددالوريوس اآلداب  ،إدارة تشددغيل الكليددة التددي تتكددون
من  11محاضرا و  911طالب

مارس  – 2520مارس 2522

مدرس لغة انجليزية لمتطوعي األمم المتحددة  ،مدرسدة
يوكيبا العليا ،تددريس قواعدد اللغدة االنجليزيدة واإلنشداء
واألدب اإلنجليزي

يوليو  – 2529مارس 2520

محاضر في قسم اللغة االنجليزية
جامعة راجشاهي  ،بنغالديش
دورات تدريس األدب االنجليزي للطالب تحت التخرج

سبتمبر  – 2521سبتمبر 2529

مسددداعد تددددريس فدددي الدراسدددات العليدددا فدددي قسدددم اللغدددة
االنجليزية
جامعة ليكهيد  ،كندا

يناير  – 2590أغسطس 2521

مدرس لغدة انجليزيدة فدي مختلدف الجامعدات المنضدوية
لوزارة التعليم  ،بنغازي – ليبيا

أغسطس  – 2599يناير 2590

محاضر في قسم اللغة االنجليزية
جامعة جهانقير ناقر ،بنغالديش

ابريل  – 2599يوليو 2599

محاضر ،كلية داموارات ام 1ام ، 1بنغالديش

النشاطات :
مهني :

شاركت في أسبوع ( من  5ال  ) 1119/9ورشة عمل في (معهد اللغة االنجليزية) " تشكيل طريقندا
في تدريس اللغة االنجليزية" تم تنظيمها باالشتراك بدين السدفارة األمريكيدة فدي الريداض وكليدة اللغدات
والترجمة في جامعة الملك سعود1
التنسددديع مدددع ان جيددد ام ( ( ) NJMبرندددامج اللغدددة االنجليزيدددة لألغدددراض الخاصدددة لطدددالب علدددوم
الكمبيوتر) ،تجهيز امتحانات نصف الفترة ،االمتحانات النهائية و امتحانات موجزة لكل األقسام1
نائب المنسع للدورات االنجليزية لكليات الهندسة ،علوم الكمبيوتر والمعمار

اجتماعي

عضو ،اللجنة االستشارية ،مدرسة السفارة البنغالديشية العالمية (قسم اللغة البنغالية)
عضو  ،اللجنة االستشارية ،مدرسة السفارة البنغالديشية العالمية (قسم اللغة االنجليزية)

