بسم هللا الرحمن الرحيم

سـيرة ذاتـية
 -1المعلومات الشخصية
االسم  :صالح عبد هللا احمد عبد هللا .
اسم الوالدة  :حفصة إسماعٌل احمد .
مكان المٌالد  :كادوقلً – والٌة جنوب كردفان .
تارٌخ المٌالد 1966 / 8 /12 :م .
السكن الحالً  :مدٌنة كوستً – والٌة النٌل األبٌض .
الحالة االجتماعٌة  :متزوج وأب لبنتٌن وولدٌن.
الجنسٌة  :سودانً .
الدٌانة  :مسلم .
الحالة الصحٌة  :الئق طبٌا وال أعانً من أي مرض مزمن .
فصٌلة الدم B+ :
رقم جواز السفر  C 0325058 :إصدار كوستً .
العنوان  :كلٌة اآلداب – جامعة اإلمام المهدي – إدارة الجامعة – كوستً.
رقم الهاتف . 0249123184450 :
البرٌد االلكترونً wadnimir66@gmail.com :

 -2المراحل الدراسية
المرحلة االبتدائٌة  :مدرسة حً المرابٌع النموذجٌة االبتدائٌة بنٌن رقم ( )1كوستً
المرحلة المتوسطة  :مدرسة كوستً األهلٌة المتوسطة بنٌن .
المرحلة الثانوٌة  :مدرسة كوستً القوز الثانوٌة بنٌن .
المرحلة الجامعٌة  :جامعة الخرطوم – كلٌة اآلداب – لغة انجلٌزٌة 1992م .
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المرحلة فوق الجامعٌة  :دبلوم فوق الجامعً فً اللغة االنجلٌزٌة – كلٌة اللغات -
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا  2004م .
ماجستٌر -لغة انجلٌزٌة – جامعة اإلمام المهدي 2006 -م .
دكتوراة فً اللغة االنجلٌزٌة  -علم اللغة التطبٌقً - Applied Linguistics -
جامعة اإلمام المهدي سبتمبر 2014م .

 -3الدورات التدريبية :
دورة تدرٌبٌة فً التحلٌل اإلحصائً باستخدام ( – )SPSSالكلٌة الكندٌة السودانٌة
– السودان – 2006م .
 الدورة األساسٌة لترقٌة األداء المهنً ألعضاء هٌئة التدرٌس – رقم (- )18كوستً 2013 -م والتً نظمها اإلتحاد المهنً العام ألساتذة الجامعات والمعاهد
العلٌا السودانٌٌن .
 دورة تدرٌبٌة فً كتابة الورقة العلمٌة – 2015م – كوستً  -نظمها اإلتحادالمهنً العام ألساتذة الجامعات والمعاهد العلٌا السودانٌٌن .

 -4الخبرات التدريسية والعملية
مساعد تدرٌس ثم محاضر ثم أستاذ مساعد بجامعة اإلمام المهدي منذ العام 1997م
وحتى اآلن.
مساعد تدرٌس ثم محاضر متعاون مع جامعة السودان المفتوحة – كوستً منذ العام
2005م وحتى 2011م .
مساعد تدرٌس ثم محاضر متعاون مع كلٌة النٌل األبٌض للعلوم والتكنولوجٌا منذ
العام 2004م وحتى العام 2007م .
محاضر متعاون مع أكادٌمٌة العلوم الصحٌة – فرع النٌل األبٌض – كوستً
للعامٌن 2006م و 2007م .
أستار هتعاقذ هع هعاهذ التعلين البريطانية – فرع كوستي للعام الذراسي 3102م
تذريس هنهج ) .)Time for English
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عضو هٌئة تحرٌر المجلة العلمٌة لجامعة اإلمام المهدي – والمدقق اللغوي للمجلة
.م وحتى تارٌخه2013 )(لغة انجلٌزٌة

 الخبرات اإلدارية-5
. م2011 – م2010 – نائب عمٌد كلٌة اآلداب – جامعة اإلمام المهدي
.م2014 -2013 – نائب أمٌن الشؤون العلمٌة – جامعة اإلمام المهدي
.م وحتى تارٌخه2014 نائب وكٌل جامعة اإلمام المهدي

 المشاركة في المؤتمرات-6
Strengthening English Means Strengthening ( الوشاركة في هؤتور
. م3113-  الوجلس البريطاني – الخرطوم – السوداى- Knowledge)
 ) – الوجلس البريطاني – الخرطومSharing for Success ( الوشاركة في هؤتور
. م3112 – السوداى

 المواد التي أقوم بتدريسها-7
Language Skills: ( Reading – Writing – Listening – Speaking).
Translation .
Grammar ( Syntax – Morphology ) .
Linguistics and applied linguistics : Grammar ( syntax –
morphology) – phonetics – phonology – semantics –
psycholinguistics – sociolinguistics – computational linguistics
– discourse analysis – stylistics.
Literature : ( Fiction – Drama - Poetry) .
Language acquisition .
Teaching English as a Foreign Language
English for Specific Purposes.
Research methodology.
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 -8البحوث قيد النشر
بحث تم تحكٌمه فً المجلة العلمٌة لجامعة اإلمام المهدي بعنوان (The Impact of Self-
Confidence on Oral Communication Achievement of EFL Sudanese
)5102 - Tertiary Level Studentsم.

 -9شخصيات يمكن الرجوع إليها
 -1د .بالل اإلمام حماد  -أستاذ مشارك فً اللغة االنجلٌزٌة  -امٌن الشؤون
العلمٌة  .جامعة االمام المهدي ( -مشرفً فً رسالة الماجستٌر) ت:
+381002220022

 -2د .أحمد قسم السٌد أحمد قسم السٌد  -أستاذ مشارك فً اللغة االنجلٌزٌة
جامعة الجزٌرة  .كلٌة التربٌة (مشرفً فً رسالة الدكتوراة )
ت .+249123001760 :
 -3د .محمد أدم حسٌن  -أستاذ مشارك فً اللغة االنجلٌزٌة  -جامعة بٌشة –
المملكة العربٌة السعودٌة ( مناقشً الخارجً فً رسالة الدكتوراة)
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