الذكتىرج ديوح العثذهللا
دكتىراٍ في علىم اللغح – هذرّ صح في جاهعح الثعث
تىلذ طرطىس 27/10/1975
هاذف  ،)939( 2299 9922 :جىال 9219922990 :
تشَذ إنكرشوٍَ dimah_abd3@yahoo.fr :
dimaabd@hotmail.com

التحصيل األكاديوي:
2009/2010
دكتىراٍ ًظام حذيث في علىم اللغح "لضاًياخ تطثيقيح"
" جايعح فشاَش كىَرُه ،تُضاَغىٌ ،فشَغا "
2002/2003
دتلىم دراصاخ هعوقح في "اآلداب واالًضاًيح والحضاراخ "
" جايعح تىسغىَُه ،دَجىٌ ،فشَغا "
1999/2000
دتلىم دراصاخ عليا في اآلداب
" جايعح ذششٍَ ,انالرلُح "
1998/1999
ليضاًش في األدب الفرًضي
" جايعح ذششٍَ ,انالرلُح"
1994/1995
تكانىسَا/فشع عهًٍ/ثاَىَح انشهُذ سَاض حجاس/طشطىط

الخثراخ العوليح:
هي  - 2010حتى اآلى...
هذرصح في جاهعح الثعث – كليح اآلداب و العلىم اإلًضاًيح – قضن اللغح الفرًضيح
(نغاَُاخ ذطثُمُح – اعرُعاب وذعثُش كراتٍ ط 9و ط – 9اعرُعاب شفهٍ – حضاسج وفكش -يذخم انً أصىل انثحث –
طشائك ذذسَظ انهغح انفشَغُح – انرشجًح – يُهجُح انثحث )
هي  2010حتى اآلى...
هذرصح في الوعهذ العالي للغاخ تحوص
(نغح فشَغُح نألجاَة -ذذسَظ انًهاساخ انكراتُح -طشائك انرذسَظ -انرمىَى وانمُاط -انصىذُاخ وانرمىَى انصىذٍ -ذذسَظ
انفشَغُح ألغشاض ذخصصُح -ذصًُى وَمذ يُاهج ذذسَظ انهغح انفشَغُح -انهغىَاخ)
هي  2010حتى اآلى...
هذرصح في التعلين الوفتىح/قضن اللغح الفرًضيح/جاهعح الثعث
(انمىاعذ انفشَغُح – انحضاسج انفشَغُح – عهى انًصطهحاخ وانًعاجى – عهى انذالنح وانًفشداخ – كراتح يمال فشَغٍ –
انصىذُاخ – انرشجًح انفىسَح  – 9 +9انرشجًح انررثعُح)
2010-2013
هذرصح في كليح اآلداب الثاًيح/طرطىس
(ذشجًح -حضاسج وفكش -يذخم انً أصىل انثحث -ذعثُش كراتٍ – لىاعذ – يذخم انً انهغاَُاخ – انهغاَُاخ انرطثُمُح)
10/03/2008- 10/04/2008
يذسعح يغاعذج فٍ ثاَىَح عاَد اَاذىال/فشَغا
2001-2002

يعُذج فٍ لغى انهغح انفشَغُح -جايعح انثعث
1998-2001
دوساخ ذمىَح ويحادثح فٍ انهغح انفشَغُح يعهذ افاق انًغرمثم/طشطىط
(يغرىي )cp1, cp2, cp3, cm1, cm2
1998-2000
دوساخ ذمىَح ويحادثح فٍ انهغح انفشَغُح يعهذ افاق انًغرمثم/طشطىط
)يغرىي يرىعظ ويرمذو (A2,B1, B2
1998-1999
يذسعح نغح فشَغُح فٍ ثاَىَح انفُىٌ/تاَُاط

الذوراخ الوهٌيح والوؤتوراخ:
2010 -2011
شهادج لُادج انحاعٍ االنٍ ICDL
2003-2010
انًشاسكح تانًؤذًشاخ وانُذواخ انغُىَح انرٍ ذمًُها جايعرٍ فشاَش كىَرُه وجايعح تىسغىَُى
2008-2009
يشاسكح تًذاخهح فٍ يؤذًش ذحد عُىاٌ " انكفاءج انُصُح نهطالب انجايعٍُُ انزٍَ َرعهًىٌ انهغح انفشَغُح كهغح أجُثُح فٍ
عىسَا"
جايعح انغىستىٌ  -تاسَظ – فشَغا
2004-2005
يشاسكح تًذاخهح فٍ يؤذًش ذحد عُىاٌ َ" :ظاو انرعهُى فٍ عىسَح ,انصعىتاخ انرٍ َىاجهها انطانة فٍ ذعهى انهغاخ
األجُثُح"
تُضاَغىٌ – فشَغا
2002-2003
دوسج ذذسَثُح نرأهُم انًذسعٍُ ()PROF-FORM
يشكض انهغاَُاخ انرطثُمُح  -CLAتُضاَغىٌ – فشَغا
1998-1999
دوسج ذذسَثُح يكثفح نرأهُم انًذسعٍُ فٍ اعرخذاو يُاهج انرذسَظ
(يشكض انرىثُك انرشتىٌ - CDP -ديشك)

الوٌاصة االداريح
 : 2012-2013يًثهح َماتح انًعهًٍُ فٍ كهُح اِداب وانعهىو االَغاَُح/جايعح انثعث/حًص
 : 2013-2014سئُغح لغى ذعهُى انهغح انفشَغُح فٍ انًعهذ انعانٍ نهغاخ/جايعح انثعث/حًص

 : 2014-2015سئُغح لغى انهغح انفشَغُح فٍ كهُح اِداب وانعهىو االَغاَُح/جايعح انثعث/حًص
 : 2015-2016سئُغح لغى انهغح انفشَغُح فٍ كهُح اِداب وانعهىو االَغاَُح/جايعح انثعث/حًص

 : 2016-2017سئُغح لغى ذعهُى انهغح انفشَغُح فٍ انًعهذ انعانٍ نهغاخ/جايعح انثعث/حًص
الجىائز الووٌىحح
 : 1995-1996حائضج عهً جائضج انثاعم نهرفىق انعهًٍ
 : 1997-1998حائضج عهً جائضج انثاعم نهرفىق انعهًٍ
الوهاراخ اللغىيح
اللغح العرتيح  :انهغح األو (لشاءج وكراتح)
اللغح الفرًضيح  :يغرىي يًراص (لشاءج وكراتح)
اللغح االًكليزيح  :يغرىي يرىعظ (لشاءج وكراتح)

الهىاياخ
انغثاحح – انًطانعح – انغفش -انرُظ – انعضف عهً انثُاَى

