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 :Najat Ahmed Faraj Busabaa Name أ.د. نجاة أحمد فرج بوسبعة االسم:

 :Yemeni Nationality يمنية  الجنسية:

 :Date of birth 1/2/1967 1/2/1691 تاريخ الميالد:

 Mukalla/Hadhramout Place of حضرموت -المكال مكان الميالد:

birth: 

 Hadhramout University/ Women’s المكال-جامعة حضرموت/كلية البنات عنوان المراسلة:

College- Mukalla 

Address: 

الحالة 

 االجتماعية:

 :Married   Social status متزوجة 

                            :Tel.( private) 05360764 66796190 هاتف:

 :Fax 05360764 66796190 فاكس:

 :Mobile 771024045 111620606 جوال:

البريد 

 االلكتروني:

Busabaa_najat@yahoo.com  Busabaa_najat @yahoo.com E-mail: 

 

 

 Academic Qualification ثانياً: المؤهالت

 

 Graduation years Country University Acad. Degree م

 )ترتب من االعلى( المؤهالت الجامعة لد الدراسةب (الى – )من سنوات الدراسة

1 2000-2004 Jordan 

  األردن

Yarmouk 

 اليرموك

 الدكتوراه

Ph. D 

2 1997-2000 Jordan 

األردن   

Yarmouk 

 اليرموك

 الماجستير

M A 

7 1990-1991 Yemen 

 اليمن

Aden 

 عدن 

 البكالوريوس

B A 

 

 :A Professor  Academic Qualification دكتور  استاذ  اللقب العلمي:

 :English Major specialization انجليزية لغة  التخصص العام:



  :Applied Linguistics Specific  special لغويات تطبيقية التخصص الدقيق:

 :English Language  Scientific department اللغة االنجليزية  القسم العلمي:

 :Arabic, English  Languages  العربية، االنجليزية اللغات التي يجيدها:

تاريخ االلتحاق 

 جامعةبال

 Date of employment in 1990/1991 م1666-1661

University: 

عدد البحوث 

والدراسات العلمية 

 المنشورة:

8 8 Published studies and 

research:  

مجاالت تقديم 

الخبرات 

 واالستشارات:

 Academically (teaching, 

interpretation, evaluating 

research papers and other 

relevant issues.  

Experiences and 

consultation: 

 

 position held ثالثاً: الوظائف والمهام

 العلميةالدرجات االكاديمية  .1

 

 كلية اآلداب. جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. االنجليزية.الحصول على درجة األستاذ المساعد بقسم اللغة  :2660

 م. الحصول على درجة االستاذ المشارك. قسم اللغة االنجليزية. كلية البنات. جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.2611

 . قسم اللغة االنجليزية. كلية البنات. جامعة حضرموت. اليمن.م. الحصول على درجة االستاذ2619

 

 الوظائف االكاديمية العملية: .2

 : رئيسة قسم اللغة االنجليزية بكلية البنات جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.2616

 : عضو مجلس كلية البنات، جامعة حضرموت.2616

 بجامعة حضرموت  كاديمياأللكلية البنات بالمجلس  األكاديميم. الممثل 2611

 جامعة حضرموت. األكاديمي،: عضو المجلس 2611

 أخرى ومجالت يمنيةمحكم لعدة أبحاث في مجلة جامعة حضرموت : 2611

 كلية البنات. جامعة حضرموت. اليمن االن عميدة : الى2612 

 : عضو اللجنة العلمية بكلية البنات2612

 : عضو مجلس جامعة حضرموت2612

 لجامعة حضرموت األكاديمي: عضو اللجنة العلمية لفحص وثائق الترقيات العلمية بالمجلس 2617

 .عضو في لجنة تقييم أبحاث التخرج باألكاديمية العلمية للصندوق الخيري للطالب المتفوقين: 2617



 جامعة حضرموت. والبنات،لجنة تقييم البرامج االكاديمية بكليتي اآلداب  : عضو2616

 م2611 -/ 7/8 -26/1اللجنة العلمية لتحكيم ابحاث الطالب المقدمة للمؤتمر العلمي الثالث  م: عضو2611

 جامعة حضرموت. 

 الوظائف غير االكاديمية       .7

اليمنم/ حضرموت. الذهنية. العام لجمعية حضرموت لذوي االعاقة  االمين  : 2012 

 

 Areas of Research Activities رابعاً: مجاالت االهتمامات البحثية

 

 دراسة الظواهر اللغوية، اللغويات التقابلية، اللغويات االجتماعية

 

 Teaching (Name of courses) خامساً: التدريس )أسماء المساقات(

 

 B.Sc. level -مرحلة البكالوريوس:  -

1.   Reading Comprehension, ESP Courses for Accounting, administration Sciences, & 

Banking Students, Phonetics &Phonology, Syntax, Discourse Analysis, Translation, 

Academic Writing, Advanced Composition, English Grammar, Introduction to 

Linguistics, Survey of English Literature, General English, Short Stories, Discourse 

Analysis. 

 

 M.Sc. level -الماجستير: مرحلة  -

  

1. Phonetics & Phonology ( M .A. Program) 

2. Sociolinguistics. 

3. Literary Readings on Biology. 

4. Literary Readings on Arabic 

5. Readings in Education issues 

 



 Awards خامسا: الجوائز

 

 م1666/1661جائزة رئيس الجمهورية ألوائل الكليات بجامعة عدن  

 

 Other contributions (academic and سادسا مساهمات اخرى

scientific) 

 

  المؤتمرات

جامعة  اإلنسانية. اآلداب والعلوم ". كليةالمشاركة في الملتقى الدولي حول "األصوات و الصواتم في اللسان العربي 12/2666/ 6

 . تونس.صفاقس

 اليمن صنعاء،مقررات التغذية في اقسام كليات الجامعات اليمنية.  الثالث:. المشاركة في المؤتمر العلمي 2617

الجامعة في خدمة المجتمع. جامعة  وتعزيز دورجودة البرامج االكاديمية  نحو- لجلسات المؤتمر العلمي الثاني م. المقرر2617  -

 حضرموت. اليمن

 عمان االردن. –ابريل( المشاركة في مؤتمر الوافدين الى الجامعات اليمنية  8-6)2611 -

 النشاط األكاديمي والخبرات العلمية

 Shaping the way we teach English: المشاركة في الندوة العلمية التي نظمتها االميدست بالتعاون مع كلية اآلداب بعنوان 2668

 حول "التدريس الفعال" في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.: المشاركة في الندوة العلمية 2666

 جامعة حضرموت. البريطاني،". والتي نظمها المجلس والتقييم الذاتي: المشاركة في الندوة العلمية" االعتماد األكاديمي 2616

 جامعة حضرموت.. األكاديميم. المشاركة في دورة " طرق التدريس الجامعي. مركز التطوير 2612ابريل  26-29

 .جامعة حضرموت األكاديمي.. مركز التطوير والقوانين الجامعية حول اللوائحالمشاركة في حلقة النقاش 2612/ 2/  12-17

 . جامعة حضرموت.األكاديمي. مركز التطوير والمقررات الجامعيةالمشاركة في الدورة التدريبية حول تصميم البرامج  2612/ 7/ 1-8

–م. حضور الدورة التدريبية في " التحليالت االحصائية للبيانات" برامج تطوير البحث العلمي بجامعة حضرموت 2612مايو  10-27

 . جامعة حضرموت.األكاديميالتطوير  ومركز-دلفي

 .جامعة حضرموت األكاديمي.حضور الدورة التدريبية في االستخدام االمثل للتقنيات التعليمية. مركز التطوير  8-6/1/2617

جامعة  األكاديمي.حضور الدورة التدريبية في "المهارات اللغوية لعضو هيئة التدريس الجامعي". مركز التطوير  7/2617/ 17-10

 .حضرموت

 .جامعة حضرموت األكاديمي.مركز التطوير  ".حضور الدورة التدريبية في " التقويم الدوري للبرامج االكاديمية 2617

تنمية مركز التواصل لل " بالكلية".الخدمة االجتماعية التدريبي لمهاراتالتي بدلتها في انجاح البرنامج  وتقدير للجهودشهادة شكر  2617

 .والتدريب المهني". وزارة التعليم الفني واالستشاراترشــد للتدريب  مركز-االنسانية 



التعليم  وضمان الجودة األكاديميس االعتماد المشاركة في دورة " إعداد مخرجات التعليم للبرامج االكاديمية" مجل 2617ابريل  21

 جامعة حضرموت. األكاديمي.التطوير  مع مركزباالشتراك -العالي

وضمان  األكاديمي. مجلس االعتماد “والتكنولوجيا المشاركة في دورة " اسبوع الجودة بجامعة حضرموت للعلوم  2617ابريل  21-27

 جامعة حضرموت. األكاديمي.التطوير  مع مركزباالشتراك -التعليم العالي الجودة

المشاركة في المؤتمر األكاديمي اليمني للعلوم والتغذية في صنعاء تحت شعار "مناهج التغذية في مؤسسات  :2617ديسمبر  11-16

 .ميلعالي و البحث العلالتعليم العالي والصحي ...الواقع والطموح" والذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع وزارة التعليم ا

 التطوير مركز-وضمان الجودة األكاديمي" اعداد الخطة االستراتيجية لمركز التطوير  الخاصة بم المشاركة في ورشة العمل 2610/  2/2

 جامعة حضرموت. الجودة.وضمان  األكاديمي

الجامعة في خدمة  وتعزيز دورالبرامج االكاديمية جودة  نحو-حضرموتم. حضور فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة 2610ابريل  9-8

 المجتمع. جامعة حضرموت.

م المشاركة في فعاليات ورشة العمل " قيادات جامعة حضرموت في الجمهورية اليمنية" المعهد العربي للتخطيط. 2610يونيو 22-20

 الكويت.

 . جامعة حضرموت.وضمان الجودة األكاديميتطوير م الدورة التدريبية في " اخالقيات البحث العلمي" مركز ال2616/ 2/ 1

 االشراف: 

  جامعة حضرموت.المكال-البناتبكلية  .البكالوريوساالشراف الرئيس على بحوثات التخرج لطلبة . 

   االشراف الرئيس على رسائل الماجستير للطالب بجامعة حضرموت 

  مشرف مساعد لعدد من رسائل الماجستير بجامعة حضرموت 

  بالجامعات اليمنية الماجستير والدكتوراهمن رسائل  وداخليا لعددالمشاركة مناقشا خارجيا 

  تحكيم االبحاث العلمية بالمجالت العلمية المحكمة 

 


