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المؤهالت العلمية:
 ماجستير لغة فرنسية– جامعة الخرطوم -كلية اآلداب– قسم اللغة الفرنسية2002 ،م
 تمهيدي ماجستير– جامعة الخرطوم– كلية اآلداب– قسم اللغة الفرنسية2000 ،م
 بكالوريوس اللغة الفرنسية و آدابها– جامعة ام درمان اإلسالمية– كلية اآلداب– قسم اللغة الفرنسية1994 ،م

الخبرات العملية:
 محاضر– جامعة ام درمان اإلسالمية– كلية اآلداب– قسم اللغة الفرنسية2002م حتى اآلن
 استاذ متعاون -جامعة النيلين -كلية اآلداب -قسم اللغة الفرنسية2006-2005 ،م
 استاذ متعاون -جامعة السودان -كلية التربية -قسم اللغة الفرنسية2006-2003 ،م
 مساعد تدريس – جامعة ام درمان اإلسالمية – كلية اآلداب– قسم اللغة الفرنسية2002 - 1995 ،م
 مترجم مرافق للوفود الفرنكوفونية المشاركة في مؤتمر القمة االفريقية2006 ،م
 مترجم لبعض الوفود الفرنكوفونية الزائرة لجامعة ام درمان اإلسالمية
 مترجم لعدد من الوفود الفرنكوفونية الزائرة للسودان
 مترجم بموقع الجامعة اإللكتروني
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 منسق ومترجم للملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية مع اإلذاعة السودانية -تلفزيون السودان -تلفزيون الخرطوم وصحيفة
الوان2002 ،م
 معد ومقدم برامج ثقافية واخبار اإلذاعة السودانية -البرنامج الفرنسي2006 - 1995 ،م
 معد ومقدم المجلة الفرنسية بتلفزيون والية الخرطوم2003 - 2000 ،م
 اشراف ومتابعة البرنامج الفرنسي باإلذاعة السودانية2009 - 1999 ،م
 موظف باإلدارة الهندسية -مشروع الرهد الزراعي -الفاو1995 - 1994 ،م
 تصميم مقترح لتدريس دبلوم اللغة الفرنسية– كلية التمية البشرية جامعة ام درمان اإلسالمية

الخبرة اإلدارية:
 رئيس قسم اللغة الفرنسية مايو 2016م وحتى اآلن
 رئيس قسم اللغة الفرنسية– جامعة أم درمان اإلسالمية 2007 -2002م
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الدورات التدريبية:
 دورة ترقية أداء أساتذة اللغة الفرنسية -جامعة الخرطوم2005 ،م
 دورة ترقية أداء أساتذة اللغة الفرنسية -جامعة ام درمان االسالمية2004 ،م
 دورة ترقية أداء أساتذة اللغة الفرنسية الوحدة العلمية الفرنسية -جامعة الخرطوم2004 ،م
 دورة إعداد وتقديم البرامج واألخبار -الهيئة القومية لإلذاعة السودانية (هنا ام درمان)2003 ،م
 دورة ترقية أداء أساتذة اللغة الفرنسية -جامعة الخرطوم في االعوام2003-2002-2001-2000 ،م
 دورة ترقية أداء أساتذة اللغة الفرنسية للناطقين بغيرها -جامعة السودان2003 ،م
 دورة تدريبية ألساتذة الجامعات في مجال تدريس اللغة الفرنسية كلغة اجنبية ،يوليو -اغسطس2002م
 دورة تقديم واعداد واخراج البرامج اإلذاعية الهيئة القومية لإلذاعة السودانية2002 ،م
 دورة تدريبية ألساتذة الجامعات في مجال تدريس اللغة الفرنسية كلغة اجنبية ،يوليو -اغسطس 1997م

4

المشاركات:
 المشاركة باإلشراف والمتابعة في البرنامج الفرنسي– اإلذاعة السودانية2009-1999 ،م
 المشاركة بورقة عمل في ورشة حول وضع اللغة الفرنسية في وسائل اإلعالم السودانية2003 ،م
 المشاركة في الترجمة بمؤتمر الشباب العربي واإلفريقي -الخرطوم 2003م
 تنظيم محاضرة بعنوان الفرنكوفونية– جامعة ام درمان اإلسالمية2003 ،م
 المشاركة في إعداد منهج اللغة الفرنسية أم درمان اإلسالمية منذ العام 2002م وحتى اآلن

العضوية المهنية:
 عضو جمعية أساتذة اللغة الفرنسية
 عضو إعداد منهج اللغة الفرنسية -كلية آداب -جامعة أم درمان اإلسالمية
 عضو مجلس كلية اآلداب -جامعة ام درمان اإلسالمية
 عضو لجنة إمتحانات كلية اآلداب جامعة أم درمان اإلسالمية
 عضو لجنة معاينات الطالب -كلية اآلداب– قسم اللغة الفرنسية
 عضو لجنة إعداد منهج اللغة الفرنسية -كلية اآلداب جامعة ام درمان اإلسالمية
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