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 المؤهالت العلمية

 .0772 ، اليم ،نجليزية م  جامعة عدنحصل على درجة البكالريوس في اللغة اإل -

 .5115م  جامعة اليرموك، األردن، )الترجمة(  حصل على درجة الماجستير في اللغة األنجليزية  -

 .5119م  جامعة العلوم الماليزية، ماليزيا، )الترجمة( حصل على درجة الدكتوراه في اللغة اإلنجليزية  -

 

 

 ية الخبرات العمل

) أي أكثر م   وحتى اآلن 5119م  عام  امعة حضرموتفي ج اإلنجليزية ةقسم اللغ يفأستاذاً للترجمة  عمل -

 سنوات خبرة في التدريس الجامعي(.  ثمان

 .اآلنوحتى  5117م  عام عمل رئيساً لقسم اللغة االنجليزية  -

 .5119عمل مترجماً في شركة تور إيست السياحية، ماليزيا، يوليو وأغسطس م  عام  -

 رات المكثفة في اللغة االنجليزية وهي كالتالي: م  الدو قام بتدريس عدد -

 

 

 Communicative English باللغة االنجليزية المحادثة

 English pronunciation النطق في اللغة االنجليزية

  Hotel English اللغة االنجليزية المستخدمة في مجال الفندقة



 How to Do a Successful Job Interview in فةكيف تعمل مقابلة شخصية ناجحة للحصول على وظي

English 

اللغة االنجليزية المستخدمة لموظفي الخطوط الجوية 

 اليمنية

Job-Related Communicative English for 

Yemenia Airways Staff 

  Quick Arabic Typing Training Course دورة في الطباعة السريعة على الحاسوب
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)العدد / المجلد / تاريخ 

 النرر(
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Intercultural Translation 

Translation Journal 

 

On-line 

Journal 

Volume 12, No. 1  

January (2008) 
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urnal.net/journal/4

3culture.htm 

2 Hadhrami Proverbs and 

Equivalence in Translation 

Translation Studies 

In The New 

Millennium 

2TSMN 

Turkey Volume  9, No. 1  

July (2013) 

 ترجمة العلوم 3

Translation of Sciences 

Hadhram شعاع األمل

out, 

Yemen 

Issue 146 

June (2014) 

 واقع الترجمة في حضرموت 4

Translation in Hadhramout 

نوفمبر 01  Hadhram

out, 

Yemen 

Issue 102 

4/August (2014) 
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Translators 

International 

Journal of 
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Literature & 
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Australia Volume 2, No. 2  

April (2014) 

6 Carrying out Hurtado's 
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Education 
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Journal 
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Universit

y for 
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Technolo

gy, 
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Volume 9, No. 4  

October (2014) 

 

 م  الشعر الغنائي اليمني المترجم 7

From the Translated Yemeni 

Lyrical Poetry 

AL-TAWASUL 

A Refereed 

Research Journal 

Aden 

Universit

y, 

Yemen 

Volume 32, No. 1  

July (2014) 

 

8 Evaluating Students' Final 

Examination in Translation 

Hadhramout 

University Journal 

of Humanities 

Hadhram

out 

Universit

y, 

Yemen 

Volume 12, No. 1  

June (2015) 



9 Applying Assessment Holistic 

Method to the Translation 

Exam in Yemen 

Babel John 

Benjamin

s 

Publishin

g 

Company 

Volume 62, No. 1  

March (2016) 

pp. 135-169 

 

 

: البحوث والدراسات وأوراق العمل المقدمة في المؤتمرات والندوات وورش العمل :ثانياا   

ادتاريخ النعق البلد المؤتمر / الندوة / ورشة العمل عنوان الرسالة م  

1 Nine Formulas For Translating 

Proverbs 

Language, Linguistics, 

Literature and translation: 

Centring  The marginal, 

Stretching The boundaries 

 ُعمان

 مسقط

مارس  01-05

5101 

اوز واقع الترجمة في حضرموت وسبل تج 2

 معوقاتها

الترجمة في حضرموت وأهميتها في 

 الدراسات التاريخية

 اليم 

 المكال

 50االثني  

5109مارس   

 

 

ا  : الكتب المطبوعة :ثالثا  

طبعةال بلد النرر دار النرر عنوان الكتاب م  عام النرر 

1 Think-Aloud Protocols: 

Translating Proverbs 

Sayyab Books London-

UK 

 5117 األولى

2 Translation One: A textbook for 

Translation Students 

 يثةمكتبة تريم الحد

للطباعة والنشر 

 والتوزيع

Yemen ثانيةال  0151  

 

 

ا  : اشراف ومناقرة رسائل علميةرابعا  

 رماجستي اسم الطالب المهمة عنوان الرسالة م

 /دكتوراه

 العام البلد الجامعة

1 Translating Polysemous Words 

at the Sentence Level from 

English into Arabic: Problems 

and solutions 

مشرف 

على 

 الرسالة

علي صالح 

 العطاس

 جامعة ماجستير

 عدن

 5105 اليم 

2 The Role of Context in Solving 

the Problems of Translating 

Polysemous English Words into 

Arabic 

ممتح  

 خارجي

أحمد سعيد 

 ماطر

 جامعة ماجستير

 عدن

 5101 اليم 

3 Shifts of Cohesion in the 

Qur'anic Translation: A 

Comparative Study of Lexical 

Cohesion in Surat Al-Qalam 

ممتح  

 خارجي

 ي عبداللهعل

 عمر

 جامعة ماجستير

 عدن

 5101 اليم 

4 The Problems Facing the Third 

Level Students in Translating 

Proverbs from English into 

Arabic at the Faculty of  

Education of Al-dhala'a, Aden 

University 

مشرف 

على 

 الرسالة

مراد فيصل 

 عبدان

 جامعة ماجستير

 عدن

 5101 اليم 



5 Investigating the Strategies 

Dealing with Problems of Non-

equivalent Religious and 

Cultural Aspects in Three 

Translations of Surat Al- 

Baqarah and Surat Yusuf in the 

Holy Qur'an 

ممتح  

 خارجي

حسي  على 

 العيدروس

 جامعة ماجستير

 عدن

2510 اليم   

6 Lexical Problems in Translating 

Business English Texts into 

Arabic Encountered by Students 

of business English, Faculty of 

Languages/ Aden Univversity  

ممتح  

 خارجي

أسوان علي 

 منصور

 جامعة ماجستير

 عدن

 5109 اليم 

7 The Image Of Hur Al -`Ayn  In 

Selected English Translations Of 

The Meanings Of The Holy 

Quran 

ممتح  

 خارجي

 ريهام

مصطفى 

 السخي

 جامعة ماجستير

 عدن

 5109 اليم 

8 Advertising Tests Translations in 

Cultural Context with Reference 

to Newspapers of Aden 

Chronicle and Fatat Al-Jazeerah 

مشرف 

على 

 الرسالة

أحمد محفوظ 

يبباذ  

 جامعة ماجستير

 عدن

 5109 اليم 

9 Morpheme Errors of Simple 

Present, Simple Past and 

Possessive Case in the Writing 

of the First Year B. A. Students 

at the Department of English, 

Faculty of Education-Saber, 

University of Aden 

ممتح  

 خارجي

هناء صالح 

 البان

اجستيرم  جامعة 

 عدن

 5109 اليم 

1

0 

Undergraduates' Difficulties in 

Translating Some Arabic 

Collocational Lexical Item with 

Regard to the Production of 

Verb-Noun English Collocation 

at the English Department, 

Faculty of Education-Saber, 

University of Aden 

  ممتح

 خارجي

أسوان أحمد 

 الحبيشي

 جامعة ماجستير

 عدن

 5109 اليم 

 

 

ا  : أعمال أخرىخامسا  

ادتاريخ النعق البلد الفئة المستهدفة للدورة نوع العمل م  

تدريس دورة بعنوان: أساليب تدريس اللغة  1

 االنجليزية

معلمي ومعلمات اللغة 

ي المرحلة الثانوية فاالنجليزية 

 بمديرية سيئون

مايو 51- 50 اليم   

 

 

 اللغات

 واالنجليزية والماليزيةالعربية 

 

 

 



 :أثناء التدريس الجامعي األكاديميةالدورات 

 (.5105مايو  01 – 7دورة في طرق التدريس الجامعي ) -

 (.5105مايو  00 – 01دورة في القياس والتقويم التربوي ) -

 (.5105ديسمبر  00 – 01دورة في التدريس المصغر "تطبيقات ومناقشات" ) -

 (. 5105ديسمبر  59 – 52) "متقدم"دورة في تصميم البرامج والمقرات الجامعية  -

 (. 5100إبريل  00دورة في االستخدام األمثل للتقنيات التعليمية في التدريس الجامعي ) -

 (.5100مايو  01دورة في القياس والتقويم المتقدم ) -

 (.5101نوفمبر  9سيؤن ) –بية دورة في إعداد الرؤية واألهداف والرسالة بكلية التر -

 (.5101ديسمبر  9دورة كتابة المقترح البحثي ) -

 (.   5102فبراير  55 -50دورة بناء البرامج المتناظرة ) -

 (.5102سبتمبر  9 – 9دورة أخالقيات البحث العلمي ) -

 (.5102سبتمبر  8 ،7 ،01) SPSSدورة في برنامج تحليل البيانات  -

 (.5102سبتمبر  09 – 09لألستاذ الجامعي )دورة في المهارات اللغوية  -

 .(5102سبتمبر  50 – 51) دورة في مهارات البحث اإللكتروني -

 (.5109نوفمبر  51 – 07دورة في أخالقيات وآداب المهنة في الجامعات ) -

 

 

 


