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التدرج العلمي

(  ) 1بكالوريوس اللغة اإلاجنليزية مع مرتية الشرف من كلية اآلداب جامعة اخلرطوم 1991
( )2ماجستري اللغويات التطبيقية  -تدريس اللغة اإلجنليزية – جامعة وادى النيل2014

( )2شهادة حاسب ألى صادرة من مركز الحاسب اآللى -جامعة الخرطوم
التدرج الوظيفي

 .معلمة لغة إنجليزية بالتعلبم العام  /السودان

 معلمة لغة اجنليزية بربئاسة تعليم البنات ىف اململكة العربية السعودية


مدربة لغة إجنليزية و رئيسة قسم اللغة اإلجنليزية باملعهد السعودى األمريكي – فرع السيدات  -بنجران

 مساعد تدريس بكلية اجملتمع بنجران
 محاضر بكلية اجملتمع بنجران

المناصب اإلدارية

 مديرة مراكز الفاروق التعليمية  /السودان
 مديرة المعهد السعودى األمريكى  /الفرع النسائى بنجران
أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي


عضو المعيار الرابع ( التعليم و التعل ّم )



رئيسة لجنة المتفوقات بكلية المجتمع



منسقة اإلرشاد األكاديمى لقسم إدارة أعمال بكلية المجتمع – جامعة نجران

الجوائز والتقديرات وبراءات االختراع

االشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)


ورشة عمل طرق التقييم



ورشة عمل تنسيق العمل الجماعى



ورشة عمل التعليم اإللكترونى



الخطة االستزاتيجية لجامعة نجران

الدورات
-

دورة أساليب التعليم الفعال ( ) ) Effective Teaching

-

دورة التخطيط اإلستراتيجى

-

دورة خرائط المنهج

-

اإلرشاد األكاديمى

اإلشراف على األنشطة الالصفية
تنسيق اإلرشاد األكاديمى بقسم إدارة
المهمات العلمية

تدريس العديد من موواد اللغوة اإلنجليزيوة بالعديود مون المودار
اإلدارة و الحاسب مثل :

و المعاهود و أقسوام

ُEnglish for computer science
English for Business

Total English Series
New Headway Series
Listening & Speaking
Translation
English Vocabulary in use
GE Courses
Reading & Writing

اللغات




اللغة العربية
اللغة االنجليزية
اللغة الفرنسية

اإلشراف على رسائل الماجستير


-

اإلشراف على رسائل الدكتوراه


-

المؤلفات




Semantic Mapping
Adjectives in English & French – A contrastive Study
Reading Strategies

عضوية اللجان





عضو لجنة الدعم و المساندة
رئيسة لجنة المتفوقات
عضو وحدة االعتماد األكاديمى

ملخص الخبرات الوظيفية


معلمة لغة إنجليزية بالتعليم العام بالسودان و السعودية





مدربة لغة إنجليزية
مساعج تدريس بكلية المجتمع جامعة نجران
محاضر بكلية المجتمع بنجران

