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Certificate
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السودان
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انًادة
Course Name
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Teaching Year

Reading-2

Level -2

Listening&Speaking-1
Phonology
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Level -6
Level -5
Level-7
Level-7
Level -7

Level-1( Diploma)
Level-7
Level-3
Level-2
Level-2
Level-1
Level-3
Level-2( Diploma)

Phonetics
Introduction to Linguistics
English Language Teaching
MethodsEnglish Language Learning
Problems in Saudi Arabia
LearningandTeaching
Strategies
English Language 1
Translation-2
Reading-3
Writing-2
Grammar-2
Reading-1
Grammar-3
English Language 2

Publication at the :الأةحاز العلميح المنضورج وأنر في الجامعح
University
.0
.0
Publication outside the University :الأةحاز العلميح المنضورج وأنر خارج الجامعح

.0
.0
Administrative Tasks :الأنضطح والأعمال الإداريح الذي مارسذها
Administrative Positions: المناصث الإداريح
أنضطح خاصح ةجودج الذعليم العالي



الاصذراك في ورش العمل
)مذدرب/(مدرب
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هتذرب





استخذام الوكتثح الرقويح
التعلين النشط
تصوين االختثاراخ



إعذاد تقرير الولف

الدوراخ (مدرب/مذدرب)


هذرب لغح انجليزيح



دورج اللغح اإلنجليزيح لونسوتي هستشفي شروره العام



دورج اللغح اإلنجليزيح لونسوتي إدارج هرور شروره والوكتة التعاوني
للذعوج واإلرشاد وتوعيح الجالياخ

الإشراف على الأنضطح اللاصفيح



النادي العلوي
English Club

المهماخ العلميح


اللغاخ Languages :



اللغح العرتيح
اللغح االنجليزيح

المؤلفاخBooks :


English Short Stories



Basics of English Language




The Skills of Speaking English
?Do you want to learn English

