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استمارة بيانات عضو هيئة التدريس
بيانات عامةGeneral Information :
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االسم
Name
المسمى الوظيفي
Staff position
رقم التلفون
Phone
التخصص العام
Specialization

أستاذ مساعد

لغة عربية

القسم
Department

اللغة العربية

الجنسية
Nationality
اإليميل
Email
التخصص الدقيق
Area of Specialization

سودانية
N20970@gmail.com
نحو وصرف

المؤهلات الدراسيةEducation History :
نوع المؤهل
Certificate

تاريخه
Date

بلد الحصول عليه
Country

بكالريوس

022م

السودان

ماجستير

0222م

السودان

دكتوراه

0222م

السودان

الجامعة
University
جامعة القران
الكريم والعلوم
االسالمية-كلية
اللغة العربية
جامعة كردفان-
كلية التربية
جامعة السودان
للعلوم والتكنلوجيا

طريقة الحصول عليه
Study Theme

مالحظات
Note

دراسة +بحوث
تأهيلي+بحث
تأهيلي+بحث

المرتبة العلمية:
المرتبة
Title

تاريخه
Date

بلد الحصول عليه
Country

محاضر
Lecturer

0222م

السودان

أستاذ مساعد
Assistant
Professor
أستاذ مشارك
Associate
Professor
أستاذ
Professor

0222م

السودان

الجامعة
University
جامعة القران الكريم كلية
اللغة العربية ام درمان-
وجامعة كردفان – كلية
التربية

طريقة الحصول عليه
Study Theme
تأهيلي +بحث

تأهيلي +بحث

مالحظات
Note

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران

كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة
اخرى

المواد التي درستهاTeaching Courses :

السنة
مالحظات
Teaching
Note
Year

المادة
Course Name

درستها:
المادة
بالغة-األدب الجاهلي

القسم
اللغة العربية

نحو وصرف 2

دراسات إسالمية

صرف -2نحو0
بالغة إسالمي
بالغة 2
العروض وموسيقى الشعر
بالغة 0ونحو3
مناهج البحث العملي
شعر العربي القديم3و الشعر
العربي القديم0
النثر العربي الحديث 2

اللغة العربية -

- -

اللغة العربية- -
اللغة العربية -

 -- -

اللغة العربية-

- -

اللغة العربية -

- -

النحو والصرف3

الدراسات اإلسالمية -

- -

اللغة العربية -

- -

مهارات القراءة والفهم

اللغة العربية
الدراسات اإلسالمية -

الكلية
كلية التربية  -جامعة كردفان
جامعة القران الكريم والعلوم االسالمية -
الخرطوم
كلية العلوم واآلداب بشروره
- -

الشعر العربي الحديث 2
النقد العربي القديم
الشعر العربي القديم 2
النثر العربي القديم 0
البالغة 230عرب3-

الأبحاث العلمية المنشورة وأنت في الجامعةPublication at the :
University
 .2المجرور بحرف الجر المقدر .

143014361437
14341435
14341435
14341435
14341435
143414351436
14351436
14351436
14341435
14341435
1437
1437
1437
1437
1437
1437
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َّ .0
إن وأخواتها بين أصل الفاظها وداللة معانيها .
-3األساليب النحوية20222
الأبحاث العلمية المنشورة وأنت خارج الجامعةPublication outside the University :

الأنشطة والأعمال الإدارية التي مارستهاAdministrative Tasks :
-2محاضرة عن العولمه أثرها على الشباب.
 -2رئيسة اإلرشاد األكاديمي  .بالقسم .
-3رئيسة الجنة الجداول  .بالقسم

المناصب الإدارية Administrative Positions:
-1مقرر لجنة القياس والتقويم بالكلية.
-2مشرفة وحدة مصادر التعلم بالكلية.

أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي







عضو في لجنة الجودة
اإلشراف على طالبات التربية الميدانية
عضو في معيار المرافق والتجهيزات بقسم اللغة العربية
عضو في المعيار الرابع التعليم والتعلم
مسؤولة المعيار المرافق والتجهيزات بقسم اللغة العربية
رئيسة اإلرشاد األكاديمي بالقسم – للعام 5341-5341هـ.

الاشتراك في ورش العمل
(مدرب/متدرب)










دورة قياس نواتج التعلم.
دورة التخطيط اإلستراتيجي.
دورة معايير الجودة في محور خدمات الطلبة
دورة ملف المقرر
التعليم اإللكتروني
دورة توصيف المقرر وفقا لمعايير الهيئة الوطنية
ورشة عمل خاصة بمعايير الجودة.

الدورات (مدرب/متدرب)






دورة
دورة
دورة
دورة

اإلرشاد األكاديمي
التعلم اإللكتروني
توصيف المقررات
تكنولوجيا التعليم

الإشراف على الأنشطة اللاصفية
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النشاط الخاص بقسم اللغة العربية
اليوم العالمي للغة العربية
المجلة العلمية الثقافية األدبية لقسم اللغة العربية
رئيسة النشاط الطالبي

المهمات العلمية













معيد بقسم اللغة العربية
عضو بلجنة اإلرشاد األكاديمي
عضو بلجنة مناقشة بحوث التخرج .
عضو بلجنة الجودة
عضو بلجنة المتابعة التعليمية
رئيسة بلجنة النشاط الطالبي بالقسم
معيار المرافق والتجهيزات بالقسم
رئيسة األرشاد األكاديمي
نائب عن منسقة قسم اللغة العربية
عضو بلجنة الكنترول بقسم اللغة العربية
رئيسة سير اختبارات قسم اللغة العربية
عضو في معيار التعليم والتعلم .

اللغات Languages :


عربي

المؤلفاتBooks :






