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الذاتية السرية  

 الدكتور/ رياض عبدالرمحن فرج منقوش

  جبامعة حضرموت أستاذ األدب اإلجنليزي املشارك

  

: الشخصیة بیاناتال  

  ریاض عبدالرحمن فرج منقوش. االسم:

 .محافظة حضرموت، مدیریة سیئون، مدینة الغرفة، م1978 أكتوبر 8المیالد: ومكان تاریخ 

  أطفال. ربعةمتزوج وأب أل الحالة االجتماعیة:

  جامعة حضرموت. ،سیئون - اللغة اإلنجلیزیة، كلیة التربیة قسملمشارك، اإلنجلیزي ا أستاذ األدب :(األكادیمیة) الوظیفة

  446323-5-00967:المكتب ھاتف   .  سیئون، جامعة حضرموت -مركز التعلیم المفتوح مدیر  :وظیفة (اإلداریة)ال

   ، قسم اللغة اإلنجلیزیة.سیئون -  كلیة التربیة سیئون / أو -مركز التعلیم المفتوح ، جامعة حضرموت عنوان العمل:

 ، بابكر.مدینة الغرفة، مدیریة سیئون ،محافظة حضرموت عنوان السكن:

   715382034-00967 الواتساب:رقم      715382034-00967/  773024221-00967 الجوال:رقم 

  د. ریاض منقوش / حساب التویتر: د. ریاض منقوش / حساب الفیسبوك: riadmanqoush@yahoo.com:البرید اإللكتروني

: المؤھالت العلمیة  

في األدب اإلنجلیزي (أدب مقارن) من قسم دراسات اللغة واللغویات، كلیة العلوم ) 24/8/2011الدكتوراه (شھادة  -
  :ھولرسالة اعنوان   االجتماعیة واإلنسانیات، الجامعة الوطنیة المالیزیة، مالیزیا.

Hypertextuality and Metatextuality of History in Selected Early  
Twenty-First Century American and Arab fiction 

في األدب اإلنجلیزي (أدب ما بعد االستعمار) من قسم دراسات اللغة واللغویات،  )19/3/2008شھادة الماجستیر ( -
 ھو:الرسالة عنوان كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیات، الجامعة الوطنیة المالیزیة، مالیزیا. 

A Western representation of the Arabs after the 9/11 Acts: 
A Critical Analysis of Lorraine Adams’ Harbor  

 كلیة التربیةمن / لغة فرنسیة)  اآلداب والتربیة تخصص (لغة انجلیزیةفي  )26/10/2002( شھادة البكالوریوس -
  .، جامعة عدنمكسر بخور

: إجادة اللغات العالمیة  

  اللغة الماالویة. –اللغة الفرنسیة  –اللغة اإلنجلیزیة  –اللغة العربیة 
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: اإلداریة والتدریسیةالخبرات   

  الخبرات اإلداریة:أ. 

 م.9/3/2015م حتى 24/1/2012سیئون، جامعة حضرموت، منذ  -رئیس قسم اللغة اإلنجلیزیة، كلیة التربیة  -

 م.26/2/2017م حتى 2/12/2012، منذ حضرموتسیئون، جامعة  -ون الطالب، كلیة التربیة ؤلعمید لشانائب  -

 .م7/6/2017م حتى 23/5/2016، منذ ، جامعة حضرموتحضرموت ون واديلشئمركز التعلیم المفتوح نائب مدیر  -

  .اآلنم حتى 7/6/2017 منذ ،جامعة حضرموتسیئون،  -مدیر مركز التعلیم المفتوح  -

:تدریسیةالخبرات الب.   

Introduction to English Literature, Selected Literary Readings, Short Stories, Fiction, Drama, 
Poetry, Non-Fictional Prose, Comparative Literature, Diaspora Writing, Literary Criticism. 

  كادیمیة :األواللجان عضویة المجالس رئاسة و

  م.9/3/2015م حتى 24/1/2012سیئون، جامعة حضرموت، منذ  -قسم اللغة اإلنجلیزیة، كلیة التربیة رئیس مجلس  -

  اآلن.م حتى 24/1/2012سیئون، جامعة حضرموت، منذ  -قسم اللغة اإلنجلیزیة، كلیة التربیة عضو مجلس  -

  م حتى اآلن.2/12/2012منذ  سیئون، جامعة حضرموت، -كلیة التربیة بعلمیة لاعضو اللجنة  -

  م.26/2/2017م حتى 2/12/2012منذ  سیئون، جامعة حضرموت، -كلیة التربیة عضو مجلس  -

  م.26/2/2017م حتى 2/12/2012منذ  سیئون، جامعة حضرموت، -كلیة التربیة رئیس لجنة الكنترول والرصد ب -

  م.26/2/2017م حتى 2/12/2012منذ  حضرموت،سیئون، جامعة  - كلیة التربیة عضو اللجنة االمتحانیة ب -

  .اآلنم حتى 7/6/2017 منذ ،جامعة حضرموتسیئون،  -مركز التعلیم المفتوح رئیس اللجنة االمتحانیة ب -

  .اآلنم حتى 7/6/2017 منذ ،جامعة حضرموتسیئون،  -مركز التعلیم المفتوح رئیس مجلس  -

  م حتى اآلن.2/12/2012منذ  جامعة حضرموت،عضو مجلس شئون الطالب ب -

  اآلن.م حتى 2016سیئون، جامعة حضرموت، منذ  -قسم اللغة اإلنجلیزیة، كلیة التربیة رئیس لجنة الجودة ب -

  اآلن.م حتى 2018سیئون، جامعة حضرموت، منذ  -كلیة التربیة لجنة الجودة بعضو  -

 : نشورةالكتب الم
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9. Riyad Abdurahman Manqoush. (2016). The Africans and Asians in English colonial fiction: a critical 
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10. Riyad Abdurahman Manqoush. (2016). Women on the margin: a critical analysis of William 
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  : والدورات المؤتمرات والندوات وورش العمل

م، 2003دیسمبر  15-14مدیست، بتاریخ ورشة عمل حول سبل تطویر تدریس اللغة اإلنجلیزیة، نظمھا االحضور   .1
  .حضرموتجامعة 

عضو لجنة منظمة للباحثین في (المؤتمر الثاني ألبحاث الدراسات العلیا) الذي نظمھ قسم دراسات بصفة المشاركة   .2
اللغة واللغویات، كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیات، الجامعة الوطنیة المالیزیة، في منتجع آلیسون كالنا، مدینة 

  م.2006أغسطس  25-23المالیزیة، تاریخ  سرمبان
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 ’Depictions of Arabs in recent American fiction: a critical analysis of Adamsبحث بعنوان المشاركة ب  .3

Harborم. 2009مایو  6-5المالیزیة، تاریخ  ، في (مؤتمر سولز إنتك الدولي الخاص باللغة والثقافة)، مدینة بتراجایا
. نشر ھذا البحث فیما بعد ضمن بعض األبحاث المقدمة في ھذا المؤتمر في كتاب یحمل صفحة 18یتكون البحث من 

من قبل دار جامعة األمیر المالیزیة للنشر،  2011طبع عام ، Gender, multiculturalism and re-visioning: عنوان
  زیا. مدینة سیردانج، مالی

دیسمبر  16-15مترجم ومقرر في (المؤتمر اإلقلیمي الخاص بطرق الحج اآلسیویة)، تاریخ بصفة المشاركة   .4
  م، في مدینة كوااللمبور المالیزیة.2009

حول تعزیز مبادئ الدیمقراطیة والنظام المدني وحقوق اإلنسان، نظمھا المنظمة الوطنیة لتنمیة حضور ورشة عمل   .5
  م، محافظة عدن.2012فبرایر  16-12)، بتاریخ NODSالمجتمع (

دورة في تصمیم البرامج والمقررات الجامعیة. نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، بتاریخ حضور   .6
  م، كلیة التربیة بسیئون، محافظة حضرموت.2012أبریل  18-19

مایو  10-9مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، بتاریخ ھا نظم ،دورة في طرق التدریس الجامعيحضور   .7
  م، كلیة التربیة بسیئون، محافظة حضرموت.2012

 مارس 25- 24)، تاریخ علمي األول لطالب جامعة حضرموتفي (المؤتمر البحاث األمشرف على بصفة المشاركة  .8
  .المكال، محافظة حضرموتفي مدینة جامعة حضرموت، م، 2014

والرسالة واألھداف للكلیة والقسم، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة كتابة الرؤیة  عملیة عن دورةحضور   .9
  م، كلیة التربیة بسیئون، محافظة حضرموت.2014نوفمبر  11حضرموت، تاریخ 

 6كتابة المقترح البحثي، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، تاریخ عملیة عن دورة حضور . 10
  م، كلیة التربیة بسیئون، محافظة حضرموت.2014دیسمبر 

-21بناء البرامج المتناظرة، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، بتاریخ المشاركة في ورشة عمل  .11
  م،  مركز التطویر األكادیمي، محافظة حضرموت.2015 فبرایر 22

 7-6، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، بتاریخ أخالقیات البحث العلمي عملیة عن دورةحضور  .12
  ، محافظة حضرموت.كلیة التربیة بسیئونم،  2015 سبتمبر

-9، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، تاریخ اإلحصائيتحلیل البیانات  عملیة عن دورةحضور   .13
  م، كلیة التربیة بسیئون، محافظة حضرموت.2015سبتمبر  10

مھارات اللغة العربیة لألستاذ الجامعي، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، تاریخ دورة حضور . 14
  محافظة حضرموت.م، كلیة التربیة بسیئون، 2015سبتمبر  14-15

نظمھا مركز التطویر تقویم البرامج المتناظرة ألقسام اللغة اإلنجلیزیة بكلیات التربیة، ورشة عمل المشاركة في . 15
  بسیئون، محافظة حضرموت.م، كلیة التربیة 2015دیسمبر  9تاریخ األكادیمي بجامعة حضرموت، 

مھارات البحث اإللكتروني لألستاذ الجامعي، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، دورة حضور . 16
  م، كلیة البنات بسیئون، محافظة حضرموت.2015دیسمبر  21-20تاریخ 
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 م2/6/2018تاریخ ب لسیرة الذاتیةآخر تحدیث ل

مایو  1أبریل و  30ھا منظمة الباحث الحضرمي التنمویة، تاریخ الدورة ت. تنفیذ دورة مھارات اللغة اإلنجلیزیة، نظم17
  ة، محافظة حضرموت.تاربمدینة ن الكریم والعلوم اإلسالمیة، م، جامعة القرآ2016

 21-20مھارات االتصال الفعال، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، تاریخ دورة . حضور 19
  م، كلیة التربیة بسیئون، محافظة حضرموت.2016أغسطس 

دیسمبر  19 –نوفمبر  12تنفیذ دورة أساسیات اللغة الفرنسیة، نظمھا مركز خطوة للتدریب والتأھیل، تاریخ  . 20
  م، سیئون، محافظة حضرموت.2016

حضور دورة مواصفات البرامج والمقررات الدراسیة، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، تاریخ . 21
  م، كلیة التربیة بسیئون، محافظة حضرموت.2016دیسمبر  11-15

م، 2017مارس  25- 23. حضور دورة بناء االختبارات، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، تاریخ 22
  كلیة التربیة بسیئون، محافظة حضرموت.

، )Development of outcome-based education programs and coursesحضور ورشة عمل بعنوان (. 23
م، مركز التطویر األكادیمي، 2018فبرایر  6-5بجامعة حضرموت، تاریخ نظمھا مركز التطویر األكادیمي 

  محافظة حضرموت.

، )Development of outcome-based education continuous improvement. حضور ورشة عمل بعنوان (24
یمي، م، مركز التطویر األكاد2018فبرایر  8- 7نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة حضرموت، تاریخ 

  محافظة حضرموت.

. تنفیذ دورة مھارات اللغة اإلنجلیزیة لمعلمات وطالبات الدراسات العلیا بجامعة القرآن والعلوم االسالمیة، تاریخ 25
  م، جامعة القرآن الكریم والعلوم اإلسالمیة، مدینة تاربة، محافظة حضرموت.2018فبرایر  28الدورة 

الدولي والبوابات اإللكترونیة في التصنیفات العالمیة للجامعات، نظمتھا جامعة . حضور ندوة عن تأثیر النشر 26
م، أبراج بن محفوظ، المكال، محافظة 2018أبریل  22حضرموت بالتنسیق مع مؤسسة العون للتنمیة، تاریخ 

  حضرموت.

مایو  6-5حضرموت، تاریخ . حضور دورة توصیف المقررات الدراسیة، نظمھا مركز التطویر األكادیمي بجامعة 27
  سیئون، محافظة حضرموت. -م، كلیة التربیة 2018


