أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة
التدريس
الكلية

عبد الماجد عبد الرحمن عوض الكريم محمد-الحبوب
كلية التربية

القسم

اللغة االنجليزية

تاريخ الميالد

5691

البريد اإللكتروني

Abdelmagid777@yahoo.com

هاتف عمل

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

التخصص

تاريخ الحصول عليها

البكالوريوس

بكالوريوس اللغة
االنجليزية-درجة الشرف
.5611

اللغة االنجليزية واللغويات

الماجستير

ماجستير اللغة االنجليزية

ماجستير بالدراسة والبحث في اللغة
االنجليزية واللغويات – تخصص
البحث استخدام نظرية بنية المعرفة
المشتركة –  -Schemataبوصفها
إستراتيجية خطاب في استيعاب

5661

1

الجامعة أو الكلية
جامعة الخرطوم  -كلية اآلداب

جامعة الخرطوم – كلية اآلداب

تدريس اللغة االنجليزية
● حاصل أيضا ً على
لألغراض الخاصة-
(شهادة الدراسات
المتقدمة في تدريس اللغة English for Specific
االنجليزية )ESP
Purposes(Certificate
of Advanced
)5665 Studies
الدكتوراه

دكتوراه اللغة
االنجليزية(لغويات)

نصوص اللغة االنجليزية كلفة
أجنبية
 ) Lancasterجامعة النكاستر –بريطانيا
)University

دراسة التحويل الشفري— Code
 switchingبوصفه إحدى
استراتيجيات الخطاب الفعالة
لصناعة المعنى المتفاوض عليه
 Negotiated- meaningفي
اللغة االنجليزية

جامعة الخرطوم – كلية اآلداب

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
معيد

تاريخ الحصول عليها
()5661 -5616

الجهة
أم درمان -جامعة أمدرمان األهلية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -وحدة اللغة االنجليزية  +قسم اللغة االنجليزية2

– كلية التربية
عمل أيضا ً معيداً متعاونا ً في قسم اللغة االنجليزية -جامعة جوبا في مقرها المؤقت
بالخرطوم وكذلك في جامعة أم درمان اإلسالمية)
-جامعة أم درمان األهلية

محاضر

()4002 -5661

أستاذ مساعد

4055- 4006

 -جامعة الملك سعود  ,فرع المجمعة

*بعد حصوله على درجة
الدكتوراه في( (0222عومل
أكاديميا ً وعلميا ً كأستاذ مساعد
),(de facto/not de jurie
ثم انتقل الحقا ً كأستاذ مساعد
إلى جامعة الملك سعود  ,فرع
المجمعة التي أصبحت جامعة
المجمعة.

 -جامعة المجمعة – كلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ثم كلية التربية حاليا ً

جامعة الخرطوم (كلية اآلداب)عمل أيضا ً في الفترة نفسها محاضراً متعاونا ً في عدة جامعات سودانية (:كليةالتربية جامعة الخرطوم -قسم اللغة االنجليزية -برنامج الدبلوم العالي للغة
االنجليزية) -جامعة النيلين – قسم اللغة االنجليزية -آداب.
 تعاقد مع كلية المعلمين بالرس -السعودية التي انضمت الحقا ً إلي جامعة القصيم() 0222 -0222

3

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

مدة التكليف

المهام اإلدارية

1

منسق قسم اللغة االنجليزية الخاصة -مجمع شمبات -جامعة الخرطوم -السودان

سنتان

0

مسئول امتحانات قسم اللغة االنجليزية – جامعة أم درمان األهلية

 2سنوات

3

منسق اللغة االنجليزية لكلية المعلمين بالرس -السعودية ( ال حقا ً  ,كلية العلوم
واآلداب -جامعة القصيم)

 3سنوات

2

رئيس لجنة تطوير المنهج بقسم اللغة االنجليزية ,بكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية ,
بالمجمعة

سنة

4

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

مهام اللجنة

اسم اللجنة

مدة عمل اللجنة

5

لجنة تطوير منهج اللغة االنجليزية -جامعة أم
درمان األهلية

تطوير مناهج اللغة االنجليزية وتحديثها بما
يتواكب والمستجدات العلمية في مجال
اللغويات التطبيقية

 1سنوات

4

لجنة التطوير األكاديمي – جامعة أم درمان
األهلية

تطوير مناهج واألداء التدريسي والعلمي
ألساتذة اللغة االنجليزية

 3سنوات

3

لجنة المكتبة واللجنة الثقافية – كلية المعلمين كتابة تقارير دورية عن الكتب العلمية الجديدة
التي ترد مكتبة الكلية بشكل مستمر.
بالرس (ال حقا ً كلية العلوم واآلداب) -جامعة
القصيم

2

اللجنة العلمية – كلية المعلمين بالرس -قسم
المناهج -جامعة القصيم

سنتان

رصد وتوجيه وإدارة وتشجيع األنشطة العلمية سنتان
والبحثية المختلفة للقسم

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

نوع المشاركة

اسم المشاركة

المدة

5

دورة تدريس اللغة االنجليزية ألساتذة كلية المعلمين
بالرس

صمم البرنامج وقام بتنفيذه

(4000مدته شهر )

4

تدريس اللغة االنجليزية لألغراض المهنية الخاصة

مدرس

(اسبوعان)5661

3

● اإلسهامات المتعددة في الكتابة الصحفية في

كاتب

(منذ العام  -5661اآلن)
5

الصحف السيارة والمجالت تدخل في باب خدمة
المجتمع

سابعا:األنشطة العلمية:
أ :الماجستير و الدكتوراه:
عنوان رسالة
الماجستير

Understanding Discourse: The Role of Schemata in Easing EFL Text-Reading
Comprehension

عنوان رسالة
الدكتوراه

Discourse Strategies: An Investigation of Code-switching as an On-going MeaningNegotiation Process

ب :اإلنتاج العلمي ( المنشور /المقبول للنشر):
م

تاريخ النشر

عنوان اإلنتاج العلمي

اسم الدورية

5

اللغة واإلبداع :جدل التكرار واالبتكار

مجلة كلية المعلمين بالرس

4

األفكار الصوتية في مقدمة كتاب العين من منظور الصوتيات الحديثة

مجلة كلية اآلداب جامعة الخرطوم

3

دور الفجوات المفرداتية والمستجدات اللفظية في تشكيل الخطاب
السردي

مجلة كلية اآلداب جامعة الخرطوم

6

رحمة.قبل للنشر في كتاب من تحرير د
المحروقي (جامعة السلطان
قابوس)وسيصدر الكتاب من جامعة
Cambridge University Press

(The Role of Glossing in Vocabulary learning and
reading Comprehension: A review of Seminal
Studies and Paradigms)

2

Co-authored by Dr. Faisal al-Humoud(Majmah University).

(The Need for Interdisciplinarity and
Interdisciplinary Studies in the Nascent Saudi
Universities)- an un published paper presented at
Majmaah University conference
Language Learning Strategies: A Study of Majmaah
University EFL Students Strategy Preferences, Awareness
and Use ( a currently-worked on study funded by Majmaah
University)

Postmethod Era in EFL: Re-thinking the
Communicative Approach ( a currently-worked on
paper ).

1

9

1

* يشتغل حاليا ً في عدد من األوراق والدراسات األخرى في اللغويات وتدريس االنجليزية والتناص وتحليل الخطاب واللغويات االجتماعية
.نقد-والدراسات البينية والميتا

7

ج :المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:

م

رقم المقرر

اسم المقرر

5

اللغة االنجليزية العامة

Eng
101/103

4

اللغويات التطبيقية

Eng 324

3

النظام الصوتي في اللغة االنجليزية

Eng 422

2

اللغة والمجتمع

Eng 407

1

النحو التحويلي

Eng 424

9

اكتساب اللغة

Eng 329

1

اخلطاب واألسلوب

Eng 412

1

علم الداللة

6

اللغويات املتقدمة3/

Eng 427

50

الشعر الرومانسي

Eng 332

8

المرحلة

55

تاريخ النقد األدبي -2-

Eng 461

54

تاريخ اللغة االجنليزية

Eng 421

53

علم الصرف وتركيب اجلملة يف اللغة االجنليزية

Eng 423

52

بناء املفردات

Eng120

51

كتابة متقدمة

Eng 413

59

اللغة االجنليزية للحاسب اآللي

Eng 105

51

* درس يف جامعات السودان مقررات  :مدخل إىل اللغويات واللغويات
املتقدمة وعلم األسلوب واالستخدام يف اللغة االجنليزية ومدخل إىل األدب
والصوتيات والنظام الصوتي يف اللغة االجنليزية وعلم الداللة ومناهج
تدريس اللغة االجنليزية والوعي اللغوي ومدخل إىل الرتمجة واللغة
االجنليزية لألغراض اخلاصة (احلاسب ,العلوم ,الزراعة والبيطرة,
الرتبية ,االقتصاد والبنوك)

د :اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:

9

المرحلة
دكتوراه

عنوان الرسالة

م

An Investigation of Socio-Metacognitive Reading
Strategies among Libyan EFL Tertiary level Learners

5

By
(Bashir Milad Alroubi)

ماجستير

Problems and Barriers facing English Language
Teachers in Applying the Learner-Centered
Approach

4

(The Case of Saudi Aramco Industrial Training
Center in Dhahran)
By:(Abbas Idris Abbas Suliman)
 ماجستيرTeaching Grammar in Context : Studying its Role in
reinforcing students’ English language skills at the
Preparatory Year Program, Taibah University, KSA.
By (Mohamed Hassan Sayyed).

10

3

1

 The Role of Glossing in Reading Comprehension: Theماجستير
Case of Tayeba university Preparatory Year
Students. By (Khaled Mohamed Gad Matar- English Language
)Centre, Tayeba University, Madinah, KSA

9

* ناقش كممتحن خارجي ,عدداً من رسائل الماجستير ورسالة دكتوراه في
حقل اللغويات واللغويات التطبيقية (في علوم تدريس وتعلم االنجليزية
كلغة أجنبية) وح ّكم عدداً من إستبانات الرسائل.

هـ:العضوية في الجمعيات العلمية
م

اسم الجمعية

نوع العضوية

مقر الجمعية

5

اتحاد الكتاب
السودانيين

السودان -الخرطوم

عضو

4

نادي القصة
السوداني

السودان -الخرطوم

عضو

3

نادي الفكر

السودان  -الخرطوم

عضو

2

نادي الشعر

السودان -الخرطوم

عضو

1

مركز تطوير وتنمية
الديمقراطية

السودان-الخرطوم

عضو

11

9

جمعية شبكية تعنى
بالتعددية اللغوية
وإشكاليات اكتساب
وتعلم اللغات

multilingualmunchkin@yahoogroups.com

و:الدورات التدريبية:
م

مكان االنعقاد

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

5

(دورة مستجدات تدريس اللغة االنجليزية)

انعقدت في الخرطوم المجلس
البريطاني بالتعاون مع جامعة أم
درمان األهلية

(يناير ,)1221
(مدتها  5أيام)

4

(دورة عادات النجاح واستراتيجيات تطوير الذات)

كلية اآلداب والعلوم بالرس -جامعة
القصيم

( 2008مدتها 5
أيام)

3

(دورة الحاسب اآللي)

(كلية المعلمين بالرس -السعودية)

() 0221

2

(دورة تصميم االختبارات االلكترونية)

جامعة المجمعة -مركز التدريب

()0211

1

(دورة برنامج جسور للتعليم االلكتروني)

جامعة المجمعة-كلية التربية

()0210

12

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:

م

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد

1

بناء االختبارات االلكترونية

جامعة المجمعة – قاعة التدريب

 11-7مايو0211-

0

ورشة مشكالت تدريس اللغة االنجليزية/اللغة
االنجليزية الخاصة

السودان (انعقدت الورشة
بالتعاون بين المجلس البريطاني
وجامعة أمدرمان األهلية

1220

3

ورشة (النص-التلقي-المعنى)

أمدرمان-جماعة الفلم السوداني

0222- 17-15

2

ورشة (اللغة االنجليزية في المرحلة الجامعية)

أقامها المركز السعودي
البريطاني للتعليم والتطوير
بالتعاون مع قسم اللغة االنجليزية
بجامعة المجمعة

0211/0/02

5

(ورشة تصميم االختبارات)

كلية المعلمين بالرس ,السعودية

( 0222مدتها  5أيام)

2

مؤتمر جمعية مدرسي اللغة االنجليزية السعودية
)Engaging the Learner ( KSAALT

الدمام

(0211يوم)

7

المؤتمر الدولي الخامس لجمعية مدرسي اللغة
االنجليزية السعودية KSAALT

جدة

(0210يوم)

13

المجمعة

(0210يومان)

2

المؤتمر األول لجامعة المجمعة  :التخصصات
العلمية في الجامعات الناشئة :التحديات
والحلول(شارك بورقة)

2

المجمعة-قسم اللغة االنجليزية
نظم مجموعات focus group discussions
نقاش في قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية بجامعة بكلية التربيةE-zone -
المجمعة عن بعض
الموضوعات Interdisciplinary Studies+
Postmethod in EFL

12

قدم وحضر العديد من الندوات والمحاضرات
العامة في السودان وبريطانيا والسعودية :
محاضرات علمية أكاديمية أو ثقافية

السودان-بريطانيا(النكاستر)-
السعودية

0210-1221

11

مؤتمر جمعية مدرسي اللغة االنجليزية في
السعودية  KSAALTتحت عنوان Developing
Academic Proficiency in the Classroom

السعودية -الدمام

( 0210/10/13يوم)

0210

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
■ كاتب صحفي له العديد من اإلسهامات في المجالت الثقافية واالجتماعية والصحف السيارة  ,ويكتب بشكل شبه راتب في الملفات األدبية والثقافية في الصحف
السيارة  ,خاصة صحيفة الرأي العام السودانية .وله إسهامات منشورة في صحف ومجالت ورقية والكترونية ( مثالً الحياة اللندنية وصحيفة مسارات
االلكترونية ) -ومن ذلك مقالة عن النحو الكلي  Universal Grammarفي مجلة قسم التربية وعلم النفس في كلية المعلمين بالرس -السعودية .كما أنه يقدم
ندوات عامة  ,علمية أكاديمية وثقافية بين الفينة األخرى ( مثال لذلك  :ندوة عن نقد الشعر الحديث بين الرؤى الغربية والرؤى العربية في نادي الشعر
السوداني بالخرطوم  ,وندوة عن العالم اللغوي األمريكي نعوم تشومسكي ندوة ظاهرة االزدواج اللغوي في جامعة الخرطوم ,والندوة التي قدمها في مسرح
14

كلية المعلمين بالرس  ,السعودية عن التناص ) , (Intertextualityو قد أثارت جدالً حيويا ً بين أساتذة اللغة االنجليزية والعربية .ويشارك أيضا ً في السجاالت
والمناقشات سواء العلمية المتصلة بعلوم اللغة ودراسات اللغة االنجليزية وتدريسها أو المجاالت الثقافية واألدبية والفكرية العامة .كما أنه يتواصل الكترونيا من
خالل االيميل مع بعض علماء اللغة البارزين كالعالم األمريكي نعوم تشومسكي (كالرسالة التي سأل فيها تشومسكي عن عالقته بالنحو العربي ونشرت مترجمة
في صحيفة األيام السودانية) ,والدكتورة البريطانية جين سندرالند وأستاذه السابق المميز في جامعة الخرطوم الدكتور محمد محمود والذي يدرس اآلن في
الجامعات البريطانية .كما كان يتحاور باستمرار مع أستاذه الراحل المرحوم البروفسور محمد البوصيري.

االسم :د.عبد الماجد عبد الرحمن

التوقيع

15

التاريخ4054/54/42 :

