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االصى انكايم :أ .د .جّبي ِحّذ احّذ ػجذهللا .
يحم وذارَخ انًُالد :أث / ٓ١اٌ.َ1967/8/9 - ّٓ١
انىظُفح انحانُح :أعزبر ( ثشٚف١غٛس ) ٌغخ أجٍ١ض٠خ ,ػّ١ذ وٍ١خ اٌٍغبد ٚػضِ ٛجٍظ
جبِؼخ ػذْ.
انحانح االخرًاعُحِ :زضٚط.
اندُضُح.ّٟٕ٠ :
اندُش :روش .
انرخصص انعاو ٌ:غخ أجٍ١ض٠خ .
انرخصص انذلُكٌ :غ٠ٛبد رطج١م١خ ٌ /غخ أجٍ١ض٠خ .
انعُىاٌ :خٛس ِىغش ح ٟأث ٟػج١ذح ِٕضي سلُ (77أ) ػذْ/اٌ. ّٓ١
009672239145
ذهفىٌِٕ :ضي
موباٌل 77067777771770

 انثرَذ االنكرروٍَ:
gamal133@yahoo.com
المؤهالت العلمية:
 :2011 الحصول على اللقب العلمً استاذ مشارك فً قسم اللغة االنجلٌزٌة بكلٌة اللغات – جامعة
عدن







 :2006-2002دسجخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌٍغخ االٔجٍ١ض٠خ.
 :2000-1996دسجخ اٌّبجغز١ش ٌغ٠ٛبد رطج١م١خ.
 :1989-1985دسجخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ٌغخ أجٍ١ض٠خ.
ِ :1983-1980شحٍخ شٙبدح اٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ.
ِ :1980-1973شحٍخ اٌزؼٍ ُ١االثزذائ ٚ ٟاإلػذاد.ٞ

التسلسل الوظيفي:
 أكرىتر  -2013انىلد انحاضر :ػّ١ذ وٍ١خ اٌٍغبد ٚػضِ ٛجٍظ جبِؼخ ػذْ.
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أكرىتر  -2009اكرىتر :2013ػّ١ذ ِؼٙذ اٌٍغبد ٚػضِ ٛجٍظ جبِؼخ ػذْ.
صثرًثر -2006اكرىتر :2009أػبدح اٌزؼٔ ٓ١١بئجب ٌؼّ١ذ ِؼٙذ اٌٍغبد ثجبِؼخ ػذْ.
َىَُى  -2000صثرًثر ٔ :2002بئت ػّ١ذ ِؼٙذ اٌٍغبد ثجبِؼخ ػذْ.
يارس َ -1999ىَُى  :2000سئ١ظ لغُ اٌٍغخ االٔجٍ١ض٠خ ِؼٙذ اٌٍغبد  -جبِؼخ ػذْ .
َُاَر  -1998يارس  :1999سئ١ظ لغُ اٌٍغبد األٚسث١خ جبِؼخ ػذْ.
صثرًثر 1996وِ :ؼ١ذ ثّؼٙذ اٌٍغبد (ٌغخ أجٍ١ض٠خ) جبِؼخ ػذْ .
صثرًثر 1989و – صثرًثر 1996وِ :ذسط ٚسئ١ظ لغُ اٌٍغخ االٔجٍ١ض٠خ ٌّذسعخ صبٔ٠ٛخ
أكرىتر 1982و – صثرًثر 1986وِ :ذ٠ش ِذسعخ.
دَضًثر 1981و – أكرىتر 1982وِ :ذسط ٌغخ أجٍ١ض٠خ ثبٌزؼٍ ُ١األعبع. ٟ
البحوث العلمية:

 ػجذاٌٍخ  .ط .َ .أ .)َ2005( .يحراخاخ االَدهُزَح انرىاصهُح انعًهُح نًرعهًٍ االَدهُزَح
ألغراض ذخصصُح .دراصح خاصح نطالب صُح أونً تكهُح انطة خايعح عذٌ .سعبٌخ دوزٛساٖ,
لغُ اٌٍغخ االٔجٍ١ض٠خ ,جبِؼخ ثٔٛب ,إٌٙذ.
 ػجذاٌٍخ  .ط .َ .أ .)َ1999( .دراصح يرطهثاخ انطالب انراغثٍُ فٍ االنرحاق تانًدال انطثٍ.
سعبٌخ ِبجغز١ش ,لغُ اٌٍغخ اإلٔجٍ١ض٠خ ,وٍ١خ اٌزشث١خ ,جبِؼخ ػذْ.
 ػجذاٌٍخ  .ط .َ .أ .)َ2009( .ذطىراخ انهغح االَدهُزَح نألغراض انخاصح وذطثُمها انراهٍ.
ِجٍخ اٌٍغ٠ٛبد إٌٙذ٠خ اٌّحىّخ اٌؼذد .)2009( 4-1
 ػجذاٌٍخ  .ط .َ .أٚ .ػجذاٌمبدس ػ.ع .)َ2010( .احرُاخاخ انطالب نهغح االَدهُزَح ويحرىي
انًمرر انرعهًٍُ انًضرخذو نذي كهُح انصُذنح ,خايعح عذٌِ .جٍخ اٌزٛاصً اٌؼٍّ١خ اٌّحىّخ
اٌؼذد ٌ 24ؼبَ  َ2010اٌصبدسح ػٓ داس جبِؼخ ػذْ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ,اٌ.ّٓ١
 ػجذاٌمبدس .ػ  .ع ٚ .ػجذهللا .ط  . َ .أ (  ) َ2011اصرخذاو انهغح االونً فٍ ذذرَش انهغح
انثاَُحِ .جٍخ اٌزٛاصً اٌؼٍّ١خ اٌّحىّخ اٌؼذد  25اٌصبدسح ػٓ داس جبِؼخ ػذْ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش,
اٌ.ّٓ١
 ػجذهللا  ,ط . َ .أ( )2013اصرراذُدُاخ وطرق ذذرَش وذعهُى انًصطهحاخ انطثُح  .اٌّجٍخ
اٌذ١ٌٚخ ٌٍغخ االٔجٍ١ض٠خ ٚاٌزشث١خ اٌؼذد  , 2اإلصذاس  2اثش.َ2013 ً٠
 ػجذهللا ,ط  .َ .ا ٚعؼ١ذ,ي .ط ( )2013انرأثُر انهغىٌ  ,انذالنٍ وانُحىٌ فٍ ذرخًح يعاٍَ
انمراٌ تاإلشارج انً فىاصم اَِاخ فٍ صىرج َىصف ِ .جٍخ اٌجبحش اٌجبِؼ ٟاٌّحىّخ  ,جبِؼخ
اة ,اٌ.ّٓ١
 ػجذهللا ,ط  .َ .ا ( )2013ذذاخم انهغح االونً فٍ اصرخذاو ادواخ انرتظ نًرعهًٍ انهغح االَدهُزَح
كهغح اخُثُح ِ .جٍخ ثحٛس جبِؼخ رؼض – عٍغٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍ َٛاالٔغبٔ١خ ٚاٌزطج١م١خ  .اٌؼذد .16
 ػجذهللا ‘ط  .َ .ا ( )2013كهُح انهغاخ  :انُشأج ,انرطىر وانرؤَح انًضرمثهُح  .داس جبِؼخ ػذْ
ٌٍطجبػخ ٚإٌشش  ,اٌ.ّٓ١
 ػجذهللا ,ط  .َ .ا ( )2013لىاعذ انهغح االَدهُزَح فٍ انصُاغ انطثٍ  .داس جبِؼخ ػذْ ٌٍطجبػخ
ٚإٌشش  ,اٌ.ّٓ١
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ػجذهللا ,ط  .َ .ا ( )2015خطه يمررحه نًُهاج انهغح االَدهُزَح نطالب انصُذنح  .اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ
ٌٍغخ اإلٔجٍ١ض٠خ ٚدساعبد اٌزشجّخ اإلصذاس , 1اٌؼذدٕ٠.1ب٠ش  َ2015داس جبِؼخ ػذْ ٌٍطجبػخ
ٚإٌشش.
ػجذهللا ط. َ .أ ٚصبثذ  .أ )2014(.َ.اصرخذاو وذرخًح أداج انرعرَف "أل"  "The "/يٍ لثم
انطالب انعرب يرعهًٍُ انهغح اإلَدهُزَح كأخُثُح  .اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍغخ اإلٔجٍ١ض٠خ ٚاٌزشث١خ  ,اٌؼذد
 3االصذاس  . 4أوزٛثش .َ2014
ػجذهللا  ,ط  . َ .أ ( . )2014ذىثُك أَشطح كهُح انهغاخ وفعانُاذها انكرروَُا وورلُا نهفررج
2014-2008و  .داس جبِؼخ ػذْ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش.
ػجذهللا  ,ط  . َ .أ ( .)2015كهُح انهغاخ  :أَشطح وفعانُاخ عاو 2014و داس جبِؼخ ػذْ ٌٍطجبػخ
ٚإٌشش.
ػجذهللا  ,ط  . َ .أ ( )2015دنُم كهُح انهغاخ  .داس سٚاعٓ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش  .رؼض ,اٌ.ّٓ١
المشاركات العلمية:








 اول عمٌد كلٌة اللغات جامعة عدن وابرز مؤسسٌها وتطوٌر مختلف برامجها واقسامها
العلمٌة.
ِؤعظ ٚسئ١ظ ٘١ئخ اٌزحش٠ش اٌّجٍخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍغخ االٔجٍ١ض٠خ ٚدساعبد اٌزشجّخ )( G-JETS
 26 -24فثراَرِ :َ2005شبسوخ فِ ٟؤرّش د ٌٟٚحٛي انهغح االَدهُزَح نغُر انُاطمٍُ تها إٌّظُ ِٓ لجً
جبِؼخ ثٔٛب ٚجبِؼخ وّجشدط اٌجش٠طبٔ١خ
 2اترَم –  9ياَى 2008وِ:شبسن ٚٚ ,احذ ِٓ إٌّظّ ٓ١األسثؼخ ٌٛسػ ػًّ فِ ٟجبالد انهغح
االَدهُزَح وذمُُح انًعهىياخ وانثحث انعهًٍ إٌّظُ ِٓ لجً جبِؼخ ػذْ ثبٌزٕغ١ك ِب ثٚ ٓ١صاسح اٌزؼٍُ١
اٌؼبٌ ٟف ٟاٌٚ ّٓ١جبِؼخ اٚس٠جٓ األِش٠ى١خ.
 6ياَى 2008و :رمذٚ ُ٠سلخ ػًّ رحذ ػٕٛاْ اصرراذُدُاخ انمراءج األكثر فاعهُحٚ ,رٌه فٚ ٟسشخ
اٌؼًّ إٌّظّخ ِٓ لجً جبِؼخ ػذْ ثبٌزٕغ١ك ِآثٚ ٓ١صاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟاٌٚ ّٓ١جبِؼخ اٚس٠جٓ
األِش٠ى١خ.
24-26اكرىتر ٚ 2010سشخ ػًّ حٛي :انمُادج فٍ انرعهُى انعانٍ ٔظّذ ِٓ لجً اٌّجٍظ اٌضمبفٟ
اٌجش٠طبٟٔ
 7-3دَضًثر2011وِ :شبسوخ فٚ ٟسشخ ػٍّ١خ حٛي انرغُُر وانرطىَر فٍ انخطح انذراصُح نًُاهح
كهُح انصُذنح إٌّظّخ ِٓ لجً جبِؼخ ػذْ ِٕٚظّخ اٌصحخ اٌؼبٌّ١خ.
 7-4 ياَى 2013و يشاروٗ ٚرمذ ُ٠ثحش رحذ ػٕٛاْ  :خطح يمررحح نًُهاج انهغح االَدهُزَح نًرعهًٍُ
انصُذنح ٚ .رٌه فٚ ٟسشخ اٌؼًّ اٌضبٔ١خ اٌخبصخ تانرغُُر وانرطىَر نهخطح انذراصُح تكهُح انصُذنح
خايعح عذٌ ثبٌزٕغ١ك ِغ ِٕظّخ اٌصحخ اٌؼبٌّ١خ .
َ11-9 ىَُى 2013و ٚسشخ ػًّ حٛي اصثىع اندىدج انراتع إٌّظّخ ِٓ لجً ِجٍظ االػزّبد
االكادٌمً وضمان الجودة بوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً الٌمن.
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 6-1 نوفمبر 4112م مشاركة فً ورشة عمل حول :مواصفات البرامج االكاديمية والمساقات الدراسية.
نظمت من قبل كلٌة الصٌدلة –جامعة عدن ومنظمة الصحة العالمٌة.
 44 نوفمبر 4112م منظم ومشارك فً ورشة عمل حول  :مواصفات البرامج األكاديمية والمساقات
الدراسية نفذت من قبل كلٌة اللغات  ،جامعة عدن.
 42 – 42 يناير 4112م منظم ومشارك فً ورشة علمٌة حول  :مواصفات البرامج األكاديمية
والمساقات الدراسية بكلية اللغات نفذت من قبل مركز التطوٌر األكادٌمً وضمان الجودة جامعة عدن.
 14 فبراير 4112م منظم ومشارك فً ورشة عمل حول :لغويات المدونات النصية المنعقدة فً كلٌة
اللغات – جامعة عدن.
 42-16 نوفمبر 4112م منظم ومشارك فً دورة تدرٌبٌة حول محادثة اللغة اإلنجليزية نفذت من قبل
كلٌة اللغات – جامعة عدن بالتنسٌق مع منظمة تطوٌر شباب الٌمن.
ِ ششف ػٍّ١ب ٌطالة دساعبد ػٍ١ب  ,دوزٛساِٖ /بجغز١ش ٚرُ رخشط اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطالة رحذ إششافٗ.
ِ حىّب ػٍّ١ب ٌؼذد ِٓ اٌّجالد اٌؼٍّ١خ اٌّحٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ إلجبصح اٌجحٛس ٌٕشش
ِ حىّب ػٍّ١ب ٌش٠بصح اٌجحٛس اٌؼٍّ١خ ٌٍحصٛي ػٍ ٝاألٌمبة األوبد١ّ٠خ ألػضبء اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خ
ثبٌجبِؼبد اٌ١ّٕ١خ ٚػذد ِٓ اٌجبِؼبد اٌذ١ٌٚخ.
يُح شهائذ ويُذانُاخ :
 5 نوفمبر 7777م شهادة التفوق العلمي للحصول على المركز االول فً درجة
الماجستٌر لدفعة(7777 -1000م ) من قبل رئٌس الجمهورٌة .
 17 ماٌو 7717م شهادة تقديرية من جمعٌة المجتمع االلكترونً ( عدن ) .
 عجزّجش  َ2010انًُذانُح انفضُح ٌٍزوش ٜاألسثؼٌ ٓ١زؤع١ظ جبِؼخ ػذْ ِٕ ,حذ ِٓ لجً
ِجٍظ جبِؼخ ػذْ .
ٕ٠ ب٠ش  2012شهادج ذمذَرَح ٌٍجٛٙد اٌّجزٌٚخ ٌإلػذاد ٚاٌزحض١ش ٌٍّؤرّش اٌؼٍّ ٟاٌشاثغ
ٌجبِؼخ ػذْ ٌٍؼبَ االوبد.َ2011/2010 ّٟ٠
 د٠غّجش  َ2012شهادج شكر وذمذَر ِٓ وٍ١خ اٌص١ذٌخ ٚخش٠ج ٟوٍ١خ اٌص١ذٌخ ٌؼبَ -2011
 َ2012ػٍ ٝاٌجٛٙد اٌّجزٌٚخ ِٚب لذِٗ ِٓ فبئذح ػٍّ١خ ٚطج١خ لّ١خ خالي رذس٠غٗ ٌّغبق
اٌٍغخ االٔجٍ١ض٠خ اٌطج١خ /اٌص١ذالٔ١خ.
 اثش َ2013 ً٠شهادج ذمذَرَح ِٓ اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خ ٚاٌزذس٠غ١خ اٌّغبػذح  ,اٌّٛظفٚ ٓ١طالة
وٍ١خ اٌٍغبد  ,جبِؼخ ػذْ ,اٌ ّٓ١ثّٕبعجخ اٌزوش ٜاالٌ ٌٝٚزؤع١ظ اٌىٍ١خ.
 20 إثش َ2014 ً٠شهادج ذمذَرَح ِٕحذ ِٓ لجً وٍ١خ اٌزشث١خ صٔججبس -جبِؼخ ػذْ ٌٍّشبسوخ اٌفبػٍخ
فً إنجاح أسبوع الطالب الجامعً التاسع عشر للعام األكادٌمً 7714/7717م.
 َ2014 ٛ١ٔٛ٠ 22 شهادج ذًُز ِٕحذ ِٓ لجً سئ١ظ جبِؼخ ػذْ رمذ٠شاً ٌٍجٛٙد ٚاٌفبئذح اٌزذس٠غ١خ
فً برنامج بكالرٌوس لغة إنجلٌزٌة تجارٌة بكلٌة اللغات –جامعة عدن.
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 ابرٌل 7714م شهادة شكر وتقدير منحت من رئاسة جامعة عدن تقدٌرا للجهود والمساهمة الفاعلة
كمؤسس لكلٌة اللغات بجامعة عدن.
 دٌسمبر 7714م شهادة شكر وتقدير منحت من طالب الدفعة الثانٌة برنامج بكالرٌوس لغة إنجلٌزي
تجاري تقدٌرا للجهود المبذولة فً تطوٌر برامج الكلٌة وتشجٌع ودعم الطالب فً مختلف النشاطات.
 دٌسمبر7714م شهادة شكر وتقدير منحت من منظمة غٌر حٌاتك تقدٌراً للدعم والمساهمات الفعالة فً
إنجاح نشاطات المنظمة.
 مارس 7716م شهادة شكر وتقدير منحت من قبل مركز العلوم والتكنولوجٌا جامعة عدن وجمعٌة النساء
الٌمنٌات للعلوم والتكنولوجٌا للمساهمة الفاعلة فً انجاح فعالٌات األسبوع العلمً الثانً حول تعزٌز دور
الشباب فً مجال العلوم للفترة  7 – 1مارس 7716م فً رحاب جامعة عدن.
نشاطات أخرى:
ِٙ بساد اٌحبعٛة ٚاإلٔزشٔذ .
 ػض ٛثجّؼ١خ اٌّجزّغ اال ٌىزش ( ٟٔٚػذْ ) .
 ػض ٛفش٠ك اٌزشجّخ ثجبِؼخ ػذْ .

أشخاص يمكن الرجوع إليهم:
د .ػجذ إٌبصش ِحّذ ػٍٔ ٟم١ت
Dr. Abdulnasser Mohammed Ali Alnaqeeb
Email:naser77sam@yahoo.co.uk

Email:abdulnaseralnaqeeb@gmail.com
Mobile: 00967-733117402
Mobile: 00967-701094499
د .عادل عثذ انخانك عثذانكرَى دنىل
Dr. Adel Abdulkhaliq Abdulkareem Dulul
Assistant Professor of English
Head, Department of English
Faculty of Languages
Email: adel.dulul@gmail.comTel.
Tel. (mobile): 00967 7344 87 925
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