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 أوال: البيانات الشخصية:

   عمران خان  اسم عضو هيئة التدريس

   اللغة االنجليزية القسم كلية التربية الكلية

 Imkk2010@gmail.com البريد اإللكتروني  5795/ 5/2 تاريخ الميالد  

    هاتف عمل  

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص تاريخ الحصول عليها المؤهل

 جامعة  البشاور  ) باكستان ( لغة انجليزية _  وأدب  5779 البكالوريوس

 جامعة البشاور  ) باكستان ( لغة انجليزية وأدب 5777 الماجستير

 M. Phil in / الدكتوراه

progress 

2155 Applied Linguistics Lahore Leads University (LLU) 

 الدرجات العلمية:ثالثا: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

   معيد

 جامعــــة المجمعة  2151 محاضر

   أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك
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   أستاذ

 

 

 رابعا : المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:

 مدة التكليف المهام اإلدارية م

5 Member  of  Exam control committee  

2 Member of  department timetable committee  

3 Coordinator of English newsletter  
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 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 اسبوع واحد  لجنة االعتماد االكاديمي 5

 طوال العام  منسق مجلة اللغة االنجليزية 2

    

    

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

عنوان رسالة 

 الماجستير

 الشعر الرومانتيكي 

عنوان رسالة 

 الدكتوراه

Investigating the factors of  Demotivation among EFL learners 

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

 المستوى الثاني  585 مقدمة للفنون األدبية  

 المستوى الثاني 551 ) كتابة الفقرة (  -5-انشاء  

 المستوى السابع  125 تاريخ اللغة االنجليزية  

 المستوى الرابع  328 علم الصوتيات  

    

    

    

 

 د: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

 المرحلة عنوان الرسالة  م
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 هـ:العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية م

    

 و:الدورات التدريبية:

 االنعقاد ختاري مكان االنعقاد     اسم الدورة م

  5125 القويعية مهارات اللغة االنجليزية  5

 5121 القويعية علم الصوتيات 2

 2111 باكستان  تدريس اللغة  3

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش  م

 العمل

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا

ورشة المجلس السعودي 

 البريطاني

  2155 جامعة المجمعة تعليم اللغة التواصلية 

 2115 جامعة البشاور  تدريس اللغة االنجليزية تدريس اللغة االنجليزية 
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 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا
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 التوقيع                                              التاريخ:عمــــران خانالسم:     ا

 

 


