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هاتف عمل

ثانيا :المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول عليها

التخصص

الجامعة أو الكلية

البكالوريوس(جيد جداً مع مرتبة الشرف)

5696م

اللغة االنجليزية وآدابها

كلية اآلداب -جامعة اًمدرمان اإلسالمية

الماجستير(جيد جدا)

5661م

تدريس اللغة االنجليزية

كلية الدراسات العليا – جامعة الجزيرة

الدكتوراه

2002م

اللغة االنجليزية

كلية الدراسات العليا -جامعة الخرطوم

1

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

الجهة

تاريخ الحصول عليها

معيد

5662م

جامعة الفاشر

محاضر

5991م

جامعة الفاشر

أستاذ مساعد

2002م

جامعة الفاشر

أستاذ مشارك
أستاذ

رابعا  :المهام اإلدارية التي كلف بها العضو:
م

مدة التكليف

المهام اإلدارية

5

رئيس قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية – جامعة الفاشر(السودان)

5661-5662م

2

رئيس قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية – جامعة الفاشر(السودان)

5661م 5666-م

3

عميد كلية التربية -جامعة الفاشر(السودان)

2006-2001م

4

عميد كلية التربية لمعلمي األساس -جامعة الفاشر(السودان)

2006م

1

منسق قسم اللغة االنجليزية -كلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية بجامعة المجمعة(المملكة العربية السعودية)

2050م

2

خامسا :اللجان التي شارك بها العضو:
م

اسم اللجنة

مدة عمل اللجنة

مهام اللجنة

5

عضو لجنة تصميم مقررات الدبلوم الوسيط في اللغة
االنجليزية بكلية تنمية المجتمع بجامعة الفاشر –السودان.

تصميم وتوصيف مقررات اللغة االنجليزية لبرنامج
الدبلوم الوسيط في اللغة االنجليزية

5669م

2

عضو مجلس كلية الدراسات العليا جامعة الفاشر .السودان.

مناقشة خطط االبحاث ولوائح الدراسات العليا

م 2006-2001م

1

عضو لجنة تصميم مقررات اللغة االنجليزية بكلية اآلداب
جامعة الفاشر –السودان.

تصميم وتوصيف مقررات اللغة االنجليزية بكلية
اآلداب جامعة الفاشر

2001م

4

عضو لجنة تطوير المقررات -بكلية العلوم اإلدارية و
اإلنسانية .المملكة العربية السعودية.

إعداد تصور الكلية لتطوير المقررات

2050م

1

عضو اللجنة العلمية بقسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية
بالمجمعة.

مراجعة توصيف المقررات و مراقبة جودة التقويم
العلمي بالقسم

2051

9

عضو مجلس قسم اللغة االنجليزية -كلية التربية جامعة
المجمعة .

مناقشة الخطط االكاديمية للقسم

-2006

1

عضو لجنة ترجمة البوابة االلكترونية بجامعة المجمعة .

-2052

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

م
5

اسم المشاركة
شاركت محاضراً في الدورة الدعوية األولى لمركز الدعوة و
اإلرشاد -بجامعة الفاشر.

نوع المشاركة
إرشاد ديني

المدة
أسبوعين

3

أسبوعين

محاضرات في اللغة االنجليزية

قمت بتقديم عدد من المحاضرات لطالب دورة عزة السودان
.األولي

2

مدة الورشة أسبوع

محاضرة

شاركت في إعداد وتقديم ورقة الرؤية التنموية ألهل والية
.شمال دار فور لحل أزمة اإلقليم

1

:األنشطة العلمية:سابعا
: الماجستير و الدكتوراه:أ
Sociolinguistics in Cross Cultural Communication بالمقررات(خمسة عشر مقرر) والبحث التكميلي

عنوان رسالة الماجستير

Stimulation of Oral Communication in English as a Foreign Language: A Case Study of Four
Sudanese Universities.

عنوان رسالة الدكتوراه

:) المقبول للنشر/ اإلنتاج العلمي ( المنشور:ب
اسم الدورية

تاريخ النشر

عنوان اإلنتاج العلمي

م

Online:

2004 CALL as a Source of Authentic Input in EFL Classroom.

5

Sharing for Success :Online

2004 Out-of-Class Activities in a Resource-Poor Environment.

2

Online Viewer By Google Docts

2002 Idiomatic Phrases in Zaghawa Language.

1

Insights into Nilo-Saharan Language,

2002 Phonology of Zaghawa Language in Sudan.

4

4

History and Culture: Online

: المقررات الدراسية التي قام العضو بتدريسها:ج
المرحلة

5

رقم المقرر

اسم المقرر

م

 البكالوريوسEng.420

Language Evaluation

5

 البكالوريوسEng. 329

Language Acquisition

2

 البكالوريوسEng. 411

Translation(English into Arabic)

1

 البكالوريوسEng. 113

Reading Comprehension1

4

 البكالوريوسEng 531

Nineteenth Century Novel

1

 البكالوريوسEng. 344

Shakespeare

9

 البكالوريوسEng.361

Literary Criticism

1

 البكالوريوسEng.241

Appreciating Drama

9

 البكالوريوسEng.251

The Rise of the English Novel

6

50

Romantic Poetry

 Eng.332البكالوريوس

55

Victorian Poetry

 Eng.431البكالوريوس

52

Modern Poetry

 Eng.432البكالوريوس

51

)Translation (Arabic\English

 Eng.212البكالوريوس

54

Modern British Novel

 Eng.451البكالوريوس

51

Modern Drama

 Eng.443البكالوريوس

59

English Phonology

 Eng.422البكالوريوس

51

Linguistics 111

 Eng.427البكالوريوس

59

Linguistics -1-

 Eng.320البكالوريوس

باإلضافة إلي ذلك فقد درست المقررات اآلتية في الجامعات السودانية
م

اسم المقرر

المرحلة

رقم المقرر

5

Semantics

الدبلوم العالي

2

Pragmatics

الدبلوم العالي

1

Discourse Analysis

الدبلوم العالي

4

Research Methods

الدبلوم العالي
6

7

ماجستير

Literature in Teaching English Language

1

ماجستير

Research Methods

9

ماجستير

Discourse Analysis

1

البكالوريوس

Drama

9

البكالوريوس

English Traditional Grammar

6

البكالوريوس

Elizabethan and Jacobean Drama

50

البكالوريوس

Phonetics

55

البكالوريوس

Style and Usage

52

البكالوريوس

E.L.T. Methods

51

البكالوريوس

Introduction to English Poetry

54

البكالوريوس

English Language Teaching Methodology

51

البكالوريوس

Applied Linguistics

59

البكالوريوس

Sociolinguistics

51

البكالوريوس

Modern Drama

59

البكالوريوس

Listening and Speaking

20

البكالوريوس

Introduction to Literature

25

البكالوريوس

Introduction to Linguistics

22

البكالوريوس

Comprehension

21

: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه:د
المرحلة

8

عنوان الرسالة

م

 الماجستيرThe Problems that Face EFL Students in Writing Skills. A Case Study of
Nyala Secondary Schools

5

 الماجستيرUsing Visual Aids in Teaching English as a Foreign Language

2

 الماجستيرEvaluation of SPINE 3 as a Course book.

1

 الماجستيرThe Problems that Face EFL Students in Using the Supra-segmental
Aspects in English Language. A Case Study of Nyala Secondary School
Students

4

 الماجستيرThe Impact of Using Stories in Improving EFL Proficiency Among
Sudanese Secondary school Students

1

 الماجستيرThe Impact of Bilingualism in EFL Proficiency Among Al-Fashir
University English Language Majors.

9

العضوية في الجمعيات العلمية:هـ

9

اسم الجمعية

م

مقر الجمعية

مجلة  English Language Teaching Forumالواليات المتحدة األمريكية

5

نوع العضوية

مشاركة

و:الدورات التدريبية:
م

5

مكان االنعقاد

اسم الدورة

دورة تدريبية في الحاسوب  (Word, Excel,جامعة الخرطوم -كلية الدراسات اإلنمائية-السودان

تاريخ االنعقاد
2005م

PowerPoint Internet, Introduction to
))Programming

2

حقوق اإلنسان و سيادة حكم القانون

جامعة الفاشر -السودان

2001م

3

تنمية القدرات اإلدارية.

أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية -السودان

2009م

4

اتخاذ القرارات وحل المشكالت

أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية -السودان

2009م

1

مفاهيم التعلم الفعال

جامعة المجمعة وحدة الجودة و تطوير المهارات بكلية العلوم اإلدارية و اإلنسانية 2050م

2

المملكة العربية السعودية.
استراتيجيات دمج مهارات التفكير في التدريس

عمادة الجودة و تطوير المهارات -جامعة المجمعة-المملكة العربية السعودية.

2055م

دمج التقنية في التدريس الجامعي

عمادة الجودة و تطوير المهارات -جامعة المجمعة-المملكة العربية السعودية.

2051م

ز :المؤتمرات و الندوات وورش العمل:
10

م

مكان االنعقاد

اسم المؤتمرات و الندوات و ورش العمل

تاريخ االنعقاد

5

آفاق البحث التربوي في السودان

جامعة وادي النيل بعطبرة -السودان

مايو  2001م

2

المؤتمر العالمي السابع للدراسات السودانية الذي ينظمه مركز الدراسات الشرق
أوسطية و اإلسالمية بجامعة بيرقن

النرويج -بيرغن

ابريل 2009

1

المؤتمر الوطني الثاني للجودة في التعليم العالي برعاية خادم الحرمين الشريفين

الرياض :بالمملكة العربية السعودية

ابريل 2006م

4

ورشة عمل "اللغة االنجليزية في المرحلة الجامعية"

جامعة المجمعة -المملكة العربية السعودية

فبراير 2055م

1

المؤتمر الدولي االول لجامعة المجمعة تحت عنوان "التخصصات العلمية
بالجامعات الناشئة"  :التحديات و الحلول.

جامعة المجمعة -المملكة العربية السعودية

فبراير 2052م

9

مؤتمر العالمي للغات النيلية و الصحراوية

كولون  -المانيا

2051

1

المؤتمر العالمي االوربي لآلداب و العلوم االنسانية

برايتون -بريطانيا

2051

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى
كل من الجامعات السودانية اآلتية:
 .5عملت أستاذا متعاونا في تدريس مقررات عديدة في اللغة االنجليزية في ٍ
*جامعة نياال -كلية التربية.
* جامعة زالنجي -كلية التربية.
*جامعة جوبا – كليتي الطب والموارد الطبيعية.
*كلية كمبيوترمان للحاسب اآللي بالخرطوم.
 .2التدريس و اإلشراف العلمي لطالب الدبلوم العالي بجامعة الفاشر (دفعات مختلفة).
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 .1تدريس طالب ماجستير اللغة االنجليزية بالمقررات -جامعة نياال.
 .4اإلشراف على عدد خمسة رسائل ماجستير في اللغة االنجليزية -جامعة نياال
 .1ممتحنا ً داخليا ً في مناقشة سبع رسائل ماجستير بالمملكة األردنية الهاشمية (فرع التعليم عن بعد -جامعة الفاشر بعمان) 2001م.
 .9ممتحنا ً خارجيا ً لرسالة دكتوراه في كلية الدراسات العليا في جامعة إفريقيا العالمية بعنوان"النظام النظام الصوتي للغة الزغاوة في السودان" 2009م
 .1إعداد عدد من مذكرات اللغة االنجليزية لطالب الفصل الدراسي األول في المهارات األساسية .بجامعة الفاشر السودان
.9عضو مجلس الدراسات العليا جامعة الفاشر-حتى تاريخ االنتداب للعمل بجامعة المجمعة.
 .6عضو مجلس أساتذة جامعة الفاشر-حتى تاريخ االنتداب للعمل بجامعة المجمعة.
 .50عضو مجلس عمداء جامعة الفاشر-حتى تاريخ االنتداب للعمل بجامعة المجمعة
 .55ديوان شعر باللغة االنجليزية -معد للنشر.
االسم :د /سليمان نورين عثمان الضي

التوقيع

التاريخ5434/7/30 :
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