السيرة الذاتية
االســــــــــــــــــم :عبدهللا عبد القادر حسب هللا عبد القادر
الدرجة العلميـــة :ماجستيـ ـ ـ ـ ـ ـر
الدرجة الوظيفية :محاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
التخصص الدقيـــــــق :مجاالت الخدمة اإلجتماعية
تاريخ التعييــــــــــــن2012/4/2 :م
مكان وتاريخ الميـالد :والية النيل االبيض 1990/5/12م
الحالة اإلجتماعيـــــــة :متـــــــــزوج
العنــــــــــــــــــــــوان :والية الخرطوم محلية ام بدة وحدة االمير الغربية الحارة 27
البريد اإللكترونـــــــيabdooswo1990@gmil.com :

المراحل الدراسية:
 االساس مدرسة القناعة االساسية بالنيل االبيض الثانوي مدرسة الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم الثانوية بأم بدة البكالوريوس جامعة ام درمان االسالمية كلية اآلداب قسم الخدمة االجتماعية الماجســتير جامعــة النيلــين – كليــة الد ارســاا االقتصــادية واالجتماعيــة قســم علــم االجتمــاواالنثروبولوجيا والخدمة االجتماعية
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المهنة :استاذ جامعي (محاضر)
مكان العمل :جامعة ام درمان االسالمية /كلية اآلداب /قسم الخدمة االجتماعية.
اللغاا :اللغة العربية واللغة االنجليزية

الدورات التي تلقيتها:
 /1دورة في برنامج التحليل االحصائي SPSS
 /2دورة في تحقيق النصوص والمخطوطاا العربية
 /3دورة في اساسياا الحاسب االلي
 /4دورة في اساليب العرض (الحاسوب المتقدم)
 /5دورة في رعاية وتأهيل المعاقين
 /6دورة في اللغة االنجليزية
 /7دورة في برنامج رصد النتيجة
 /8دورة في االعداد التربوي
 /9دورة حتمية
 /10دورة في االسعافاا االولية
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المواد التي اقوم بتدريسها:
 /1رعاية الفئاا الخاصة الثانية طالب.
/2خدمة الجماعة ( )1الثانية طالب.
 /3خدمة الجماعة ( )2الثانية طالب.
 /4الخدمة االجتماعية المدرسية الثالثة طالب.
 /5التدريب الميداني الثانية طالب.
 /6التدريب الميداني الثانية طالباا.
 /7التدريب الميداني الرابعة طالب.
 /8التدريب الميداني الفرقة الرابعة طالباا.
 /9مادة مناهج البحث االجتماعي المستوى الثالثة طالب.
 /10مادة مناهج البحث االجتماعي المستوى الثالث دبلوم الخدمة االجتماعية طالباا.
 /11مادة السلوك االنساني والبيئة االجتماعية الثانية طالباا دبلوم.
 /12مادة خدمة الجماعة ( )1الثانية دبلوم طالباا

الخبرات العلمية :
 /1االشراف على العديد من بحوث ومشاريع تخرج الطالب بالقسم.
 /2االشراف على العديد من بحوث ومشاريع تخرج الطالباا بالقسم.
 /3تدريس المحاضراا واالشراف على البحوث من تاريخ التعيين وحتى االن.
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الخبرات االدارية :
 /1العمل في لجنة طباعة االمتحاناا بالكلية
 /2العمل في لجنة رصد النتائج بالكلية
 /3العمل في لجنة مراقبة سير االمتحاناا بالكلية
 /4االشراف على بعض الخطاباا الواردة والصادرة من والى قسم الخدمة االجتماعية
 /5عضو بالمكتب االكاديمي
 /6شاركا في لجنة االحتفال بمئوية الجامعة في العام 2012م
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