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 أوال: البيانات الشخصية:

   عثمان شاه توتي اسم عضو هيئة التدريس

   اللغة االنجليزية القسم كلية التربية الكلية

 Uthmanshah_2002@yahoo.com البريد اإللكتروني  9186/ 42/3 تاريخ الميالد  

    هاتف عمل  

 

 ثانيا: المؤهالت العلمية:

 الجامعة أو الكلية التخصص الحصول عليهاتاريخ  المؤهل

 جامعة  البشاور  ) باكستان (  آدابهاو نجليزيةاإللغة ال 8811 البكالوريوس

 جامعة البشاور  ) باكستان ( اللغة اإلنجليزية وآدابها  8881 الماجستير

                      (TEFL)دبلوم في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية    8881 دبلوم

   

 جامعة عالمة إقبال إسالم أباد

 ثالثا: الدرجات العلمية: 

 الجهة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

   معيد

 جامعــــة المجمعة  4292 محاضر

   أستاذ مساعد

   أستاذ مشارك
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   أستاذ

 

 رابعا : المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:

 مدة التكليف اإلداريةالمهام  م

 11/8111الحالي  طوال العام إعادة االختبارات لمن فاتته.عضو لجنة البت في  9

 1188 عضو لجنة الجودة 4

 

 ها العضو:بخامسا: اللجان التي شارك 

 مدة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة م

 سبوع واحدأ  كاديميلجنة االعتماد األ 9

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

 المدة نوع المشاركة اسم المشاركة م

 أشهر 6 ألفراد المجتمع المحلي  تدريس اللغة اإلنجليزية في باكستان()تنمية المجتمع المحلي  9
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 سابعا:األنشطة العلمية:

 الماجستير و الدكتوراه: أ:

 الماجستير بنظام المقررات فقط عنوان رسالة الماجستير

)لم  عنوان رسالة الدكتوراه

 تكتمل بعد(

Formal Schema and Content Schemata in Reading Comprehension for EFL Learners 

 

 اإلنتاج العلمي ) المنشور/ المقبول للنشر(:ب: 

 اسم الدورية تاريخ النشر عنوان اإلنتاج العلمي م

 The Frontier Post 9112 االجتماعيةالمشكالت  9
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 المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج: 

 المرحلة رقم المقرر اسم المقرر م

ابريطانيالحديثة في   المسرحية اإلنجليزية   الثامنالمستوى  118       

 المستوى الثالث 181 ) كتابة الفقرة (  -1-انشاء  

 المستوى السابع  181 مقال الكتابة 

  الخامسةالمستوى  158 ابريطانيرواية  الحديثة في  

 املستوى  الثالث 118 التذوق  يف الشعر 

 املستوى الثالث 118 تذوق  املسرحية 

 و الثاني   ألولااملستوى  888,881,881,811,811,815 مهارات  اللغة  االجنليزية 

 

 الدكتوراه:د: اإلشراف على رسائل الماجستير و 

 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

  1111 بيشة مهارات اللغة االنجليزية  9

 8881 باكستان أجنبية تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة 4

 8888 باكستان  دورة  تقنيات التدريس 3

 1181 جامعة المجمعة دورة التدريس التواصلي للغة 2

 ز: المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

 تاريخ االنعقاد دمكان االنعقا اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل م

  1188 جامعة المجمعة تعليم اللغة التواصلية  8

 1181 جامعة المجمعة ورشة استخدام السبورة الذكية 1

 1181 جامعة المجمعة ورشة التعليم عن بعد 1
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 1181 جامعة المجمعة ورشة استخدام المواقع اإللكترونية للجامعة 1

 1181 جامعة المجمعة التخصص العلمي في الجامعات الجديدة: المشكالت والحل 5

تحت أكثر من تخصص في  ندوة الموضوعات التي تندرج 6

 المقررات األكاديمية

 1188 جامعة المجمعة

 1181 جامعة المجمعة ندوة ما بعد طرق التدريس 7

 1181 جامعة المجمعة التقييم الذاتي 1

 

 و األنشطة العلمية األخرى تاالنجازا

 مركز تدريب القويعية ...........................مدرب ......

  التوقيع                                              التاريخ:                                                 شاه توتيعثمان االسم:     

 

 


