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السيرة الذاتية
بياانت شخصية
االسـ ـ ـ ــم
األول
عبدالرحمن

األوسط
محمد

First

Middle

Abdulrahma

Mohamme

n

d

التخصص العام
التخصص الدقيق

اجلنسية
األخري

العائلة /اللقب

Last

Family

عبدهللا

السودان

مكان امليالد
السودان

اتريخ امليالد
14

6

اجلنس
1967

جاويش

Abdalla

Jawish

لغة انجليزيه
علم اللفة التطبيقي(تدريس اللغة
االنجليزيه )

الوظيفة

محاضر

الوظيفة احلالية ومقره ــا
اللقب العلمى
أعلى درجة علمية واترخيها
اجله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

|P a g e 1

أستاذ

أ .مشارك

جامعة الحدود الشمالية :عرعر
أ .مساعد

حماضر

ماجستري 2017

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

أخرى حدد:
اللغة االنجليزيه

مقره ـ ــا

ذكر

احلالة
متزوج

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الممـلـكـــة العـربـيــــة السـعـوديــــة

MINISTRY OF EDUCATION

وزارة الـتـعــلــيـــــــــــــــــــــــم
جـامـعـــة الـحــــدود الشمـاليـــــــة

NORTHERN BORDER UNIVERSITY

عـمـــادة السـنـــة التحضـيــريـــــة

DEANSHIP OF PREPARATORY YEAR

والـــدراســـــــات المــســــانــــــــدة

& SUPPORTIVE STUDIES

)(054

)(054
www.nbu.edu.sa

بياانت االتصال
عرعر......المساعديه

العنوان كامالا

الربيد اإللكرتوىن

0146615071

هاتف العمل

Shaygy1990@yahoo.com

املوقع الشخصى
رابط صفحتك عرب الشبكة االجتماعية

هاتف املنزل
جوال

فاكس

0501355054

الرمز الربيدي

صندوق بريد

املؤهالت العلمية ( البكالوريوس ،املاجستري ،الدكتوراه)
#
1

|P age 2

املؤهل

ماجستير

اترخيه

2017

التقدير

....

اجلامعة  /املعهد

الكلية

جامعة وادي

الدراسات

النيل

العليا

القسم العلمى

التخصص
عام

انجليزي....علم اللغة
التطبيقي

دقيق
تدريس اللغة االنجليزيه
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بكالوريوس

1989

جيد

جامعة امدرمان

االداب

االسالميه

اللغة االنجليزية

اللغة االنجليزية وأدابها

3

اخلربات الوظيفية
الوظيفة

مسمى الوظيفة

الدرجة اجلامعية

محاضر

طيبه

التحضرييه

أكادميية

أكادميية

|P age 3

مكان العمل
السنه

مدرس

وزارة الرتبية والتعليم

اخلرج

الفرتة الزمنية

اللغة

طبيعة العمل

سبتمرب 2019يوليو 2020محاضر

سنوات اخلربة
سنه

االنجليزية
نوفمرب 1999يوليو2009

مدرس انجليزي

 10سنوات
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أكادميية مدرس
أكادميية مدرب
مدرب
أكادميية مدرس
أكادميية مدرس

وزارة الرتبية

مدرس انجليزي

 6سنوات

مدرب انجليزي

سنه
 2سنه

الرياض

2013

2019

شركة الكهرباء

جده

2010

2011

التعليم التقني

الرياض

2011

2013

مدرب انجليزي

وزارة التعليم

ليبيا

1991

1996

مدرس انجليزي

 5سنوات

وزارة التعليم

السودان

1997

1999

مدرس انجليزي

 2سنه

والتعليم..التعليم اخلاص

اخري

املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية
#
1
|P age 4

عنوان املؤمتر أو الندوة

مكان االنعقاد

السنة

الدور
مشارك

حضور
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2

االهتمامات العلمية
#

االهتمامات العلمية

1

2
اإلشراف على الرسائل اجلامعية
#

عنوان الرسالة

1

الدرجة العلمية
ماجستري

دكتوراه

اجلامعــة

الكلية

السن ــة

2

عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة
#
|P age 5

اللجنة أو اجلمعية

الفرتة الزمنية

املكان

القسم
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1
2

الدورات التدريبية املتخصصة وورش العمل
#

1
2

عنوان الدورة  /ورشة العمل

التخصص

مهارات القرن ال 21وتدريس مهارة القراءة

لغة انحليزيه

تدريس الطرق التقنية للغة االنجليزية

لغة انحليزيه

مكان االنعقاد
مدارس
الجوده...الرياض

السنة
2018

مركز تدريب اللغة
اال نجليزيه..شركة

2010

الكهرباء....جده

3

تطوير مهارات المتدربين

لغة انحليزيه

4

استراتيجيات التعليم

لغة انحليزيه

5

ادارة الصف

لغة انحليزيه

6

برنامج الوورد والمايكروسفت

دراسة علم الكمبيوتر

|P age 6

مركز تدريب اللغة
اال نجليزيه..شركة

2017

الكهرباء....جده
مدارس
الجوده...الرياض
مركز التدريب..وزارة
التربيه والتعليم
مركز التدريب..وزارة
التربيه والتعليم

2015
2016
2004
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املهارات
مهارات متخصصة
مهارات متقدمة

املعرفة املتقدمة مبجال احلاسب واسس املهارات ىف املعرفة التقنية

املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية يف جمال التخصص
#

طبيعة النشاط

املسامهة  /النشاط

الفرتة الزمنية

1
2

اجلوائز التقديرية
#
1
|P age 7

مسمى اجلائزة

الدولة واجلهة املاحنة

التخصص

الفرتة الزمنية
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املناصب اإلدارية
#

اجلهة

املنصب اإلدارى

الفرتة الزمنية

الدولة

1
2

اللغات
اللغة الىت جتيدها
العربية
االجنليزية

حتدث

كتابة

قراءة

ممتاز

ممتاز

ممتاز

ممتاز

ممتاز

ممتاز

لغات أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذكرها

معلومات أخرى
#

1
|P age 8

املعلومات
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اإلنتاج العلمى:
#

عنوان البحث  /الكتاب

مكان النشر

الناشر

سنة النشر

معايير الكتاب النصي الجيد

موقع اللينكد

مؤسسة

سبتمبر 2017

2

اهمية دور الكتاب في صف تدريس اللغة االنجليزيه كلغة اجنبيه

موقع اللينكد

مؤسسة

يوليو 2017

3

تقييم مقرر

جامعة وادي

جامعة وادي 2017

1

|P age 9

The Traveller’ of Saudi Arabia

النيل

اللينكد
اللينكد
النيل

