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 المؤهالت العلمية: 

 درجة الدكتوراه -

 (.Ph.D. in Philology) اللغةعلم  التخصص:

 .م2013: الدرجةتاريخ منح 

 .موسكو -معهد بوشكين الحكومي للغة الروسية : الجامعة المانحة

 درجة الماجستير: -

 .: علم اللغةلتخصصا

 2008: تاريخ منح الدرجة

 موسكو. -لحكومي للغة الروسية معهد بوشكين ا: الجامعة المانحة

 

 :درجة البكالوريوس  -

 .اللغة الروسية التخصص: 

 .القسم األول – الثانية : مرتبة الشرفمستوى الدرجة

 م. 2002: تاريخ منح الدرجة

 .: جامعة الخرطومالجامعة المانحة

 

 :التدرج المهني

 بن محمد العسكريةكلية أحمد  – منسق تخصص اللغة الروسيةوحتى تاريخه         2020

 .جامعة الخرطوم –كلية اآلداب  –اللغة الروسية  رئيس قسم             2015-2020

 .جامعة الخرطوم –كلية اآلداب  –بقسم اللغة الروسية  أستاذ مساعد  2020 -2013

 .جامعة الخرطوم –كلية اآلداب  –اللغة الروسية  بقسممحاضر       2013 -2008

    :الخبرة التدريسية

  الروسية اللغة تدريس مستويات جميع في مختلفة مقررات تدريس في شاركت    -

 تنمية مقرر لتدريس اضافة  األولى بالسنة للمبتدئين  روسية لغة: اآلداب بكلية

 الرابعة و الثالثة بالسنتين وصرف ونحو ترجمة ، الثانية بالسنة اللغوية القدرات

 .2019 – 2008 من الفترة في الخامسة بالسنة الترجمة مقرر و
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 الخبرة اإلدارية:

 2015 – 2014الروسية ؤول الجودة بقسم اللغة مس -1

 .2020 - 2015الروسية رئيس قسم اللغة  -2

  2020 - 2015عضو مجلس أساتذة جامعة الخرطوم من  -3

 .- 2020 2015عضو مجلس كلية اآلداب من  -4

 .- 2020 2015اآلدب مجلس أبحاث كلية عضو  -5

  

 :الدولية المؤتمرات العلميةلمشاركة في ا

 .موسكو -روسياب ألساتذة اللغة الروسية وآدابها العاشرالدولى : المؤتمر 2016

 باريس. –بفرنسا  ألساتذة اللغة الروسية وآدابها ي عشردالحاالمؤتمر الدولي : 2017

 مؤتمر تدريس اللغة الروسية في ظل جائحة كورونا _ سانت بطرسبورغ  :2021

موسكو  –معهد بوشكين للغة الروسية  – ستوماروف العلميمنتدى كو:   2021        
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 بموسكو. اوحتى اآلن ومقره 2008رابطة الدولية ألساتذة اللغة الروسية وآدابها منذ عام عضو ال -1

 .2008و السوفيتية منذ العام  رابطة خريجي الجامعات الروسية عضو  -2
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 :خبرات علمية وأكاديمية أخرى

تتعلق بطرق تدريس  بمدينة توال الروسية –بجامعة ليو تولستوي للتربية أمضيت فترة تدريبية  : -1

 م. 2005 -اللغة الروسية كلغة أجنبية

س اللغة الروسية كلغة أمضيت فترة تدريبية بمعهد بوشكن للغة الروسية بموسكو تتعلق بطرق تدري -2

 م. 2006 -أجنبية

 .2013وحتى  2011نت االخباري بموسكو من  قناة الجزيرةمراسل صحفي لموقع  -3

 .2011 – الوثائقية قناة الجزيرة –شاركت في ترجمة الفيلم الوثائقي )اليساريون(  -4

 قطر. –ة شاركت في وضع الخطة الهيكلية لتدريس اللغة الروسية بكلية أحمد بن محمد العسكري -5

2018. 

السودان  –جامعة الزعيم األزهري  شاركت في وضع الخطة الهيكلية لتدريس اللغة الروسية  -6

2019. 

 

 

 

 

 

 


