بسم اهلل الرحمن الرحيم
بيانات أساسية:

السيرة الذاتية

 االسم:د.عثمان إبراىيم يحى إدريس.
 تاريخ الميالد1976 :م.

 الحالة االجتماعية :متزوج.

 السكن :حي النصر مربع. 3

 العنوان :جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا-كمية المغات -قسم المغة
العربية-ص.ب407:

 رقم الياتف المحمول+249919251044:

 البريد االلكترونيosmanyahya@ymail.com :1

 البريد األلكترونيosmanyahya77@gmail.com :2
 البريد االلكترونيosmanyahya@sustech.edu :3

المؤهالت األكاديمية:

 دكتوراه المغة العربية تخصص عمم المغة2012 /9/20،م ،جامعة السودان
لمعموم والتكنولوجيا،كمية المغات.

 عنوان األطروحةِ :ببنَناا اللُءم ِبمة البَن ِب
ِب
ان ِب
سيية ف ديي ِب
ددليَّية
يوصيَّية
اسة
نار
ٌة
ٌة
الملاذيي در ٌة
ُء ْم

 ماجستير المغة العربية تخصص عمم المغة2005/9/12،م ،جامعة السودان
لمعموم والتكنولوجيا،كمية المغات.

 عنوان البحث :عالقة العامية السيدانية بالصوحى دراسة لغيية تيبيقية ف دايايين
الشعراا :عبيد عبدالرحمن  ،يسيد عبدالعزيز ،ييدالرضف.

 بكالريوس اآلداب مع مرتبة الشرف

الثانية القسم

العربية2002/9/26،م ،جامعة النيمين ،كمية اآلداب.

 دبموم تدريس المغة االنجميزية. TEFL
 شيادة القيد الصحفي.

األول تخصص المغة

الديرات التدريبية:

 دورة تدريبية في طرق تدريس المغة العربية.

 دورة تدريبية في إعداد مفردات المقرر.إدارة الجودة الشاممة جامعة السودان
لمعموم والتكنولوجيا.

 دورة تدريبية في أساليب التدريس الجامعي ـ جامعة الخرطوم

 دورة تدريبية في أساسيات البحث العممي في العموم االجتماعيةـ جامعة
الخرطوم

 دورة تدريبية في القياس والتقويم ـ جامعة الخرطوم.

 دورة تدريبية في استخدام التكنولوجيا في التدريس الجامعي ـ جامعة الخرطوم
 دورة تدريبية في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الخبرات:

 صحفي غير متفرغ ومدقق لغوي بصحيفة زول .2007
 صحفي غير متفرغ بجريدة الخرطوم 2008ـ 2009
 مدقق لغوي بصحيفة الرائد  2009ـ 2010

 محاضر في كمية المغات بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا تخصص عمم
المغة 2010

 أستاذ مساعد كمية المغات بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا تخصص
المغات:

عمم المغة2012

 المغة العربية.

 المغة االنجميزية تحدثا وكتابة.

المهارات:

 إجادة استخدام برامج الحاسب اآللي ،وورد ،اكسل ،بوربوينت.

النشاي األكاديمف:

 تدريس المياد ف مستيى البكالرييس

الر

المــــــادة

قم

الصرقـــــــة

عدد الساعات

1

المدخل إلى عمم المغة

 /2لغة عربية

 3ساعات

2

المدخل إلى عمم المغة

/1لغة فرنسية / 1لغة

 4ساعات

3

النحو والصرف

 /1لغة عربية

 3ساعات

4

النظام الصوتي لمغة العربية /2إنجميزي  / 4 -أساس

 3ساعات

5

النظام الصرفي لمغة العربية  /1/4لغة عربية

 3ساعات

إنجميزية

6

النظام النحوي لمغة العربية

 /1لغة عربية

 3ساعات

7

الداللة والمغة

 /4لغة عربية

ساعتان

8

المغة والميجات

 /4لغة عربية

ساعتان

9

األدب العربي

/2إنجميزي /2 +فرنسي

 4ساعات

 10مصادر المغة واألدب

/1لغة عربية

 3ساعات

 11مناىج البحث العممي

/3دبموم المغة العربية

ساعتان

 تدريس المياد ف مستيى الدراسات العميا:
المـــــــادة

م

التخـــــوص

 1عمم المغة النفسي واالجتماعي لغة عربية بالمقررات
 2الداللة والمعاجم

لغة عربية بالمقررات

عدد الســاعات
 4ساعة
 4ساعة

المناقشات:

 ممتحن داخمي لمطالب موسى عبدالبين لرسالتو لنيل درجة الماجستير
الموسومة باألصوات في المغة العربية ولغة الرقاريق دراسة لغوية

تقابمية2013،م.

 ممتحن داخمي لمطالبة مناىل ناجي قاسم لرسالتيا لنيل درجة الماجستير
الموسومة بميجة القاىرة وليجة دراسة لغوية مقارنة2013،م.

 ممتحن داخمي لمطالب عوض عباس اليدي لرسالتو لنيل درجة الماجستير
الموسومة باألخطاء المغوية في الصحافة اإلمارتية دراسة لغوية

تقابمية2013،م.

اإلشراف:

 مشرف معاون لرسالة دكتوراه عنونيا :إسيامات عمم المغة التطبيقي في تعميم
المغة العربية ،لمطالبة رانيا احمد ،كمية المغات جامعة السودان.

 مشرف لرسالة ماجستير عنوانيا :بنية الخطاب الرئاسي دراسة داللية.لمطالبة
خالدة الطاىر محمد -كمية المغات جامعة السودان.

 مشرف لرسالة ماجستير عنوانيا :ابن جني وجيوده الداللية.لمطالب :عبداهلل
محمد  -كمية المغات جامعة السودان.

 شارك في إعداد برنامج بكالريوس المغة العربية "التعميم عن بعد"
 مرشد أكاديمي لعدد 12طالبا في قسم المغة العربية

 أشرف عمى عدد من بحوث التخرج في القسم "مستوى البكالريوس"

 شارك في برامج ربط الكمية بالمجتمع(دورات الميارات المغوية بالسمطة
القضائية)

 شارك في أعمال االمتحانات والمراقبة والتصحيح الجمعي.

اإلنتاج العممف يالنشر:

 شارك في تأليف مقرر مصادر المغة واألدب لطالب التعميم عن بعد.باالشتراك
مع الدكتورة سعدية موسى عمر.

 أعد ورقتين محكمتين قيدي النشر:

_1عناصر التوسع في الجممة البسيطة في ديوان نار المجاذيب .حكمت في مجمة
اآلداب جامعة افريقيا .باالشتراك مع الدكتور محمد داود محمد.

 -2مكونات الجممة االسمية البسيطة في ديوان نار المجاذيب.حكمت في مجمة
اآلداب جامعة النيمين،باالشتراك مع الدكتور محمد داود محمد.

عضيية الملان بالكمية:

 مجمس كمية المغات.

 مجمس اقسام كمية المغات.

 لجنة امتحانات كمية المغات.

 لجنة امتحانات قسم المغة العربية.

 لجنة تنقيح مقررات المغة العربية "مطموب الجامعة"
 لجنة تنقيح برنامج بكالوريوس المغة العربية.

 لجنة تنقيح ماجستير المغة العربية بالمقررات.

 لجنة برنامج بكالوريوس المغة العربية التعميم عن بعد.
العمل اإلداري:

 رئيس قسم مطموب الجامعة 2014/3/1حتى اآلن.

 رئيس شعبة المغة العربية مكمفا من  2012إلى .2013

 منسق المغة العربية في كمية الطب البيطري وكمية اإلنتاج الحيواني والحياة
البرية.

 منسق المغة العربية في كمية الفنون الجميمة والتطبيقية.

