
  بسم ا الرمحن الرحيم
  
  
  

  

    بيانات املتقدم) أ ( منوذج     البيانات الشخصية    ١
  

  احلرب مضوي إدريسبابكر   االســـــــــــم    

  سوداين  اجلنسيــــــــــة    

  السودان – ١٩٤٢  تاريخ ومكان امليـــــالد    

  متزوج وأب  احلالة االجتــماعـيـــة    
    

        )حدث فاألقدم األ(املؤهالت الدراسية     ٢
  

  التاريخ  عنوان اجلهة املاحنة   اجلهة املاحنة هلا  الدرجة العلمية    
  ١٩٧٦  كاردف بريطانيا  جامعة ويلز  دكتوراه    
  ١٩٧٠  بريطانيا –ليدز   جامعة ليدز  دبلوم فوق اجلامعي    
  ١٩٦٤  السودان –اخلرطوم   جامعة اخلرطوم  بكالوريوس    
  
٣    

  عنوان رسالة الدكتوراه
مصادر األخطاء اللغوية الشائعة يف اإلنشاء والتعبري باللغة اإلجنليزية لطالب املدارس الثانوية 

    السودانية
  لغويات تطبيقية  التخصص العام    

  حتليل األخطاء اللغوية  التخصص الدقيق    

  
    )األحدث فاألقدم ( التدرج الوظيفي     ٤

  

  التاريخ  جهة العمل  الوظيفة    
  ٢٠٠٧  جامعة امللك فيصل  شاركأستاذ م    

  حىت اآلن – ١٩٨٥  جامعة امللك فيصل  أستاذ مساعد    

  ١٩٨٤ - ١٩٧٧  جامعة اخلرطوم  أستاذ مساعد/ حماضر     
  ١٩٧٣ - ١٩٧٢  اخلرطوم الثانوية اجلديدة  رئيس قسم اللغة اإلجنليزية    
  ١٩٧١ – ١٩٧٠  وب الثانويةحنت  رئيس قسم اللغة اإلجنليزية    
  ١٩٦٨ - ١٩٦٤  وادي سيدنا الثانوية  ة إجنليزيةمدرس لغ    

  
  

  يةالسرية الذات
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  ٢   

    املهارات اللغوية    ٥
  

  اللغة العربية    
  اللغة اإلجنليزية    

 
  اإلنتاج العلمي) ب ( منوذج 

  
  )ضع خطاً حتت أسم املتقدم للترقية ( األحباث العلمية احملكمة املنشورة مرتبة زمنياً األحدث فاألقدم     ١

  

  الناشر وتاريخ النشر  عنوان البحث  )لباحثني ا( اسم الباحث   رقم

  اللغة اإلجنليزية بني اإللغاء واإلبقاء  احلرب إدريسبابكر   .١

جملة إدارة التأصيل بوزارة : التأصيل
التعليم العايل والبحث العلمي ، 

  ١٩٩٧السودان ، العدد اخلامس 
٥٦ - ٣٨  

٢.  ibir H-ElAltaha, Fayez M. and 
Babiker I 

Grammatical errors made 
by Saudi university 

students majoring in 
English  

Interface: Journal of 
Applied Linguistics 9.1  

1994 
3 - 13  

٣.  Hibir, -ElAltaha, Fayez M. and 
iker I.bBa 

Some Considerations in 
EFL teaching  

Journal of the Faculty of 
Education Ain Shams 

University, No. 17, part 1, 
1993, 27 – 35  

٤.  . and Altaha,  Hibir, Babiker I-El
Fayez M. 

Tips for dealing with 
spelling errors  

English Teaching Forum 
Vol. 31, No. 1, 1993 

41 – 42  

٥.  taha, l. and A Hibir, Babiker I-El
Fayez M. 

Orthographic Errors of 
Saudi Students Learing 

English  

Language Learning Foumal 
 No. 5 1992,  

85 - 87  

٦.  Hibir, -Elayez M. and Ftaha, lA
Babiker I. 

The characteristics of EFL 
teachers form a new 

perspective   
English Teaching Forum,  
Vol. 28, No. 1,1990, 42 - 44  

إهلامي   ،عبداهللا إبراهيم السعادات   .٧
  بابكر إدريس احلرب،  يعبدالظاهر عفيف

تنمية وتعزيز املهارات اللغوية 
ملدرسي اللغة اإلجنليزية يف مراكز 

  تعليم الكبار

جملة تعليم اجلماهري ، اجلهاز العريب حملو 
األمية وتعليم الكبار ، املنظمة العربية 

 ٤٢العدد . للتربية والثقافة والعلوم 
  ١٩٩٤ديسمرب 
١٣ - ١  

٨.  . and Swales, Hibir Babiker I-El
John 

Errors related to 
Geographical directions   

Espmena bulletin No. 9, 
1977 - 78 

18 - 21  
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  ٣   

  )ضع خطاً حتت أسم املتقدم للترقية ( األحباث العلمية احملكمة املقبولة للنشر مع إرفاق وثيقة قبول النشر     ٢
  

  الناشر وتاريخ قبول النشر  عنوان البحث  )الباحثني ( اسم الباحث   رقم

 بابكر إدريس احلرب  ١
الفروق بني العربية واإلجنليزية 

 وأثرها يف الترمجة
  جملة جممع اللغة العربية

  العدد السابع –اخلرطوم 

٢  Babiker Idris El-Hibir A Manual for the Teacher 
of English  

  ١٩٨٤دار جامعة اخلرطوم للنشر 
  )رسالة الدكتوراه(

  
 

  )ضع خطاً حتت اسم املتقدم للترقية ( األحباث العلمية املقدمة للمؤمترات العلمية والندوات غري احملكمة     ٤
  

  الناشر وتاريخ قبول النشر  عنوان البحث  )الباحثني ( اسم الباحث   رقم

١  
  السعادات إبراهيمعبداهللا . د

  بابكر إدريس احلرب. د
  الظاهر عفيفاهلامي عبد. د 

  ١٩٩٤ديسمرب   هواية وتعليممركز : النادي اللغوي 

  

٥  
. . )  اخل .. كتب مؤلفة وتراجم وفصول يف كتب وحتقيق خمطوطات وجتميع ومعلومات ( املؤلفات العلمية املنشورة   

  ضع خطاً حتت أسم املتقدم للترقية
  

  النشرالناشر وتاريخ    عنوان املرجع  )املؤلفني ( اسم املؤلف   رقم

كتاب  ، ومستواهم الغذائي أطفالنا  )مترجم(احلرب  إدريسبابكر   ١
  العربية إىل اإلجنليزيةمترجم من 

  ١٩٨٩طوم للنشر دار جامعة اخلر

  احلرب إدريسبابكر   ٢

لبنية ثالث عمليات يف اكتساب الطفل 
من  اإلجنليزيةفصل مترجم من : اللغة 

 كتاب روجر براون املسمى 
Psycholinguistics 

يصدرها مكتب ) اللسان العريب(جملة 
املنظمة العربية  –تنسيق التعريب 

جامعة  –للتربية والثقافة والعلوم 
  ٣٥ العربية العددالدول 

  هـ١٩٩١/١٤١١ 
 

  )ضع خطاً حتت أسم املتقدم للترقية ( مشروعات منجزة     ٦
  

  تاريخ األعداد  عنوان املشروع  )معدي املشروع ( اسم معد   رقم

١  
  احلرب إدريسابكر ب

  حسني مجعان عمر

بيتاً من  ١٨٤ترمجة قصيدة قوامها 
تصدر يف كتاب  اإلجنليزية إىلالعربية 
جبل اخلتمية وحيوي رسومات : عنوانه 

وخط عريب تكفلت وزارة الثقافة 
  بالسودان بنشرة

١٤٢٤  
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  ٤   

  ) ضع خطاً حتت أسم املتقدم للترقية( تقارير علمية واستشارات وأعمال مهنية     ٧
  

  املكان والتاريخ  عنوان العمل  اسم القائمني  رقم

  حتكيم عدد من رسائل املاجستري  بابكر إدريس احلرب  ١

ل ـة امللك فيصـجامع -
٢٠٠٠ – ١٩٩٨   

جده  –ات ـة البنـكلي -
٢٠٠٠  

  ١٩٨٠جامعة اخلرطوم  -

  بابكر إدريس احلرب  ٢

اإلشراف على بعض البحوث العلمية 
تدريس لطالب معهد اخلرطوم الدويل ل

اللغة العربية للناطقني بغريها التابع جلامعة 
  .الدول العربية وحتكيم بعضها 

معهد اخلرطوم الدويل باخلرطوم 
١٩٨٢ - ١٩٨٠  

  بابكر إدريس احلرب  ٣
مراجعة وتنقيح نصوص إصدارات ندوة 

احمللية يف  األخشابعلمية حول استخدام 
  البناء

جامعة  –معهد أحباث البناء والطرق 
  ١٩٨١م اخلرطو

٤  

  جوليان كولربوث
Julian Colbruth 

وأعضاء جلنة لونقمان االستشارية 
الفنية اليت قامت بتوجيه مشروع 

تأليف الكتب املقررة لتدريس اللغة 
االجنليزية باملرحلتني الثانوية العامة 

 بابكر إدريس احلربوالعليا بالسودان 
  عضو اللجنة الفنية االستشارية: 

The Nile Course for the sudan, 
Books 1 and 2   

حتليل ونقد هذين الكتابني : طبيعة العمل 
  املقررين للمدارس الثانوية السودانية

  ١٩٨١اخلرطوم 

لصحافة واإلعالم حماضرات يف علم اترمجة   بابكر إدريس احلرب  ٥
  ربيةمن اإلجنليزية إىل العللصحفيني العرب 

مؤسسة تومسون الصحافية بلندن 
  . ١٩٧٦، بريطانيا  )فرع كاردف(

  
  املكان والتاريخ  عنوان العمل  اسم القائمني  رقم

  بابكر إدريس احلرب  ٦

ترمجة الشهادات األكادميية وغريها 
برنامج اللغة اإلجنليزية (والربامج الدراسية 

املكثف لطالب الدراسات العليا ، وبرنامج 
  )ماجستري اللغويات التطبيقية

  اآلن - ١٩٩٠

  احلرب بابكر إدريس  ٧
العمل يف جلان معاينة واختيار طالب 

ماجستري اللغويات (الدراسات العليا 
  )التطبيقية

  اآلن – ١٩٩٠

  اآلن - ١٩٨٥  االشراف على طالب التربية العملية  بابكر إدريس احلرب  ٨
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  ٥   

  حبوث جارية    ٨
  

  أمساء الباحثني املشاركني  اسم الباحث   رقم

  بابكر إدريس احلرب  ١

- A longitudinal case study of the development of the first    
  language of an Arab child 
- English collocations and their Arabic counterparts 
- An Analysis of the spelling errors made by Saudi            
  university students 

  
    ات العلميةاملشاركة يف املؤمترات والندو    ٩

  

  مدى املشاركة  مكان وتاريخ انعقاده  أسم املؤتـمــــر   رقم    
    

 – واآلسيوية األفريقيةمعهد الدراسات   مؤمتر اخلرطوم للغويات  ١
  اجللسات أحدىرئيس   ١٩٨٣جامعة اخلرطوم 

    

٢  

  من احللقة الدراسية الثالثة
اليت نظمتها الوكالة  احللقات

 األمريكية للتفاهم العاملي
)USICA(  

  حضور  ١٩٨٢اخلرطوم 

    

٣  
) WATESOL(مؤمتر واتيسول 

رابطة معلمي واشنطون لتدريس 
  .اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية 

الواليات املتحدة  –جامعة مرييالند 
  حضور  ١٩٨١األمريكية سبتمرب 

    

  سات اللغويةاندوة حول الدر  ٤
الواليات املتحدة  –جامعة ديالوير 

  األمريكية 
  ١٩٨١أكتوبر 

  حضور

    

٥  

عن تعليم  احللقة الدراسية الثانية
اللغة اإلجنليزية اليت نظمتها 

  الوكالة األمريكية للتفاهم العاملي
)USICA(  

  حضور  ١٩٨١اخلرطوم 

    

٦  

احللقة الدراسية األوىل عن تعليم 
اليت نظمتها  اللغة اإلجنليزية

الوكالة األمريكية للتفاهم العاملي 
)USICA(  

  حضور  ١٩٨٠اخلرطوم 
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  ٦   

    العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية    ١٠
  

  )اآلن -١٩٩٥(العراق  –بغداد  –عضو احتاد املترمجني العرب     
  )١٩٧٤(بريطانيا  –جامعة ويلز  –عضو مجاعة البحث العلمي فوق اجلامعي     

  
    املنح واجلوائز    ١١

  

  التاريخ  مكان احلصول عليها    أسم اجلائزة     
  ج.ة دكتور تجائز    

  جيمز يف التربية
  ١٩٧٦  بريطانيا –جامعة ويلز 

  ١٩٦٨  اخلرطوم –الس الثقايف الربيطاين   منحة دراسية    
  ١٩٨١  األمريكية املتحدةالواليات  – النتاونة نيمدارس مقاطعة مد  شهادة تقدير وعرفان    
  

  األنشطة التدريسية) ج ( منوذج 
  

  )آخرين  على املقررات اليت يشارك فيها أعضاء هيئة تدريس  xع عالمة مع وض( األنشطة التدريسية     ١
  

  أ
  

  املرحلة   املقررات التدريسية اليت ساهم يف تدريسها
  اجلامعية

  الدراسات 
  العليا

    General English q  q  
    English texts I q  q  

 

  ب
  

  املقررات التدريسية اليت ساهم يف تدريسها
  املرحلة 
  اجلامعية

  دراسات ال
  العليا

    English texts II q  q  
    Non-fictional prose q  q  
    Composition I q  q  
    Composition II q  q  
    Introduction to Language q  q  
    English Grammar I q  q  
    English Grammar II q  q  
    Methods of TEFL q  q  
    Error Analysis q  q  
    Principles of Language Learning q  q  
    Principles of languages Teaching q  q  
    Theory and Practice of Translation  q  q  
    Essay Writing q  q  
    Phonetics and phonology q  q  
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  ٧   

    Syntax and Morphology q  q  
    Study Skills q  q  
    Reading q  q  
    Theories of Language Learning q  q  
    Curriculum Development and Syllabus Design q  q  
    Applied Linguistics q  q  

 

  ج
  األشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه  

  دكتوراه  ماجستري
  التاريخ  عنوان الرسالة

    Some processes involved in the 
Acquisition of vocablclary by a University 
Female Student, KFU 

2000  q  q  

    Orthographic Errors Made by Third year 
lntermediate Students in Al-Ahasa Area, 
KFU 

2000  q  q  

    Teaching English Vocabulary to 
Secondary Female Students at Government 
Schools in Al-Hofuf Area, King Faisal 
University. 

2000  q  q  

    An Analysis of Common Errors in the 
Written English of Female Ftudents King 
Faisal University, Saudi Arabia 

1998  q  q  

  
  األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة اتمع) د ( منوذج 

  )األحدث فاألقدم ( 
  

    األعمال اإلدارية    ١
  

  مسمى العمل اإلداري    
  

  التاريخ
يب املعلومات اخلاصة بكليات اجلامعة ومراكزها العلمية اليت أعدت ملعرض منسق عملية تعر    

  .اجلامعة الدائم جبامعة امللك فيصل 
١٩٩٢ - ١٩٩١  

  ١٩٨٤ – ١٩٨٠  رئيس قسم الدبلوم فوق اجلامعي التدريسي اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية جبامعة اخلرطوم    
  ١٩٧٩ - ١٩٧٨  التربية جبامعة اخلرطوم منسق برنامج اللغة اإلجنليزية العلمي بكلية    
  ١٩٨٤ – ١٩٧٧  منسق برنامج اللغة اإلجنليزية مبعهد الدراسات اإلضافية ، جبامعة اخلرطوم    
  

    عضوية اللجان    ٢
  

  التاريخ  مسمى عضوية اللجنة وخدمة اتمع    
  ١٩٩٦  عضو جلنة تنظيم سري االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاين) ١    
  ١٩٩٢  عضو جلنة تنظيم سري االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول) ٢    
  ١٩٩٠  رئيس جلنة برنامج ماجستري اللغويات التطبيقية بكلية التربية) ٣    
  ١٩٨٨ – ١٩٨٧  عضو اللجنة األكادميية بكلية التربية) ٤    
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  ٨   

  ١٩٨٨ – ١٩٨٦  عضو جلنة التربية العملية) ٥    
  ١٩٩١ – ١٩٨٦  قياسرئيس جلنة املناهج وال) ٦    
  ١٩٩١ – ١٩٨٦  رئيس جلنة الترمجة ، قسم اللغات األجنبية ) ٧    
  
  التاريخ  مسمى عضوية اللجنة وخدمة اتمع    
والليسانس ) سالبكالوريو(عضو جلنة تعريب مسميات الشهادات اليت متنحها اجلامعات العربية ) ٨    

  والدبلوم واملاجستري والدكتوراه
١٩٨٦  

  ١٩٩١ – ١٩٨٥  جلنة الكتب الدراسية املقررةعضو ) ٩    
  ١٩٩١ – ١٩٨٥  عضو جلنة مراجعة االمتحانات) ١٠    
  ١٩٩١ – ١٩٨٥  جامعة امللك فيصل  –كلية التربية  –قسم اللغات األجنبية  –عضو جلنة التخطيط والتنسيق ) ١١    
والثانية مارس ) (١٩٨٢األوىل مارس (رئيس جلنة ترمجة كلمات الوفود يف ندويت النخيل ) ١٢    

  ١٩٨٦ - ١٩٨٢  جبامعة امللك فيصل) ١٩٨٦

  ١٩٨٢ – ١٩٨١  وزارة التربية بالسودان –عضو جلنة تقومي نصوص اللغة اإلجنليزية األدبية املختارة ) ١٣    
  ١٩٨٨ – ١٩٨٠  السودان –عضو اللجنة االستشارية الفنية لقسم اللغات األجنبية مبعهد اخلرطوم الدويل ) ١٤    
يعمل معهد السودان حتت ( اإلجنليزيةعضو اللجنة االستشارية الفنية ملعهد السودان للغة ) ١٥    

  ١٩٨٤ - ١٩٧٨  )إشراف الس الثقايف الربيطاين ووزارة التربية بالسودان

  ١٩٨٤ – ١٩٧٧  عضو جملس كلية اآلداب جبامعة اخلرطوم) ١٦    
  ١٩٧٩ – ١٩٧٧  عضو جملس كلية التربية جبامعة اخلرطوم) ١٧    
 

    خدمة اتمع    ٣
  

  التاريخ  النشاط    
لبعض منسويب اجلامعة وذلك  األجنبيةمساهم يف برنامج خدمة اتمع الذي نظمه قسم اللغات     

  ١٩٨٧ - ١٩٨٦  بتدريس مقرر فصل دراسي 

من  ألحساءاحملة تارخيية عن  بترمجة بواسطة كلية التربية وذلك األحساءالتعاون مع املركز اإلعالمي ب    
  ١٩٨٥  .كتيب الدليل اإلعالمي للمنطقية 
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