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العنوان:

السودان – جامعة افريقيا العالمية – كمية التربية.

المؤهالت األكاديمية-:
 .0إكم ااار م ارح اار التعم اايم الع ااام بجمنوري ااة الس ااودان وتحس اامت عما ا ال اانادة الس ااودانية و بم اات
بجامعة الخرطوم وحسمت عم الدرجة الثانية في عام 0964م.
 .2تحسمت عم دبموم معند المعمماين العاام كبكاالوريوس الييزيااء والكيميااء وطارس تدريسانا فاي
عام 0968م.
 .3تمقيت دراسة تأهيمية لمتمنيد لدرجة الماجستير في الييزياء.
 .4تحسمت عم الدبموم العالي في التربية عام 0987م.
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 .5نمت درجة الماجستير في المنناج وطرس التدريس عام 0991م.
 .6نمت درجة الادكتو ار فاي منااهط وطارس تادريس العماوم مان جامعاة الساودان لمعماوم والتكنولوجياا
في عام 2111م.
 .7تحسمت عم

نادة التقويم النوعي وضبط الجودة في برناامط تطاوير القادرات بم اروع ا مام

المتحدة اإلنمائي وذلك في عام 2117م.
الخبرة المهنية والعلمية-:
 التحقت بو ازرة التربية والتعميم في أبرير عام 0968م ،وعممت معمماً لمادتي الييزيااء والكيميااء
بالماادارس الثانويااة ثاام عمماات فااي عااام 0975م بقساام المناااهط بمعنااد بخاات الرضااا حت ا عااام
0978م ثم مرة أخرى من عام 0980م حت عام 0986م كرئيس ل عبة المناهط والعموم.
 عممت بمعند المعممين بالقرم بسمطنة عمان حيث أسنمت في تأسيس عبة العموم.
 عمماات ماادي اًر البحااوث التربويااة برئاسااة معاهااد التأهياار التربااوي بااو ازرة التربيااة فااي عااام 0990م
حت عام 0994م.
 التحقاات بالعماار ك ارئيس ل ااعبة المناااهط والتاادريب بجامعااة افريقيااا العالميااة ثاام ماادي اًر لممناااهط
حت عام 0997م.
 انتقمت لمعمر بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا بكمية التربية كارئيس لقسام المنااهط ثام نائاب
عميد لمكمية في عام 2113م ،وتر يت لرتبة ا ستاذ الم ارك في عام 2113م.
 تم تعييني عميداً لكمية التربية الجامعية زنجبار ما بين ا عوام 2102-2119م.

اإلسهامات واألنشطة على المستوى المحلي والعلمي-:
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 تمقي اات دورة تدريبي ااة س اايرة ف ااي الوس ااائر وا جنا ازة والما اواد المختبري ااة والت ااي نظمن ااا المجم ااس
البريطاني عام 0969م.
 تمقياات دورة د ارسااية لماادة أساابوعين فااي التربيااة البيئيااة ممااا مكننااي كارئيس ل ااعبة مناااهط العمااوم
في اإل راف عم إدخار مننط التربية البيئية في المناهط الدراسية في التعميم العام.
 في 0985م تمقيت دورة دراسية في التربية السكانية المدرسية مما مكنني أيضاً عم اإل اراف
في إدخار مننط التربية السكانية مندمجة مع مناهط العموم في التعميم العام.
 تمقيت دورات سيرة وحزت عم


نادات في اإلر اد والتوجيه السحي والتربية السحية.

اااركت فااي مااؤتمر المناااهط المنعقااد باليناادس الكبياار بااالخرطوم عااام 0984م لتطااوير منناااج
التعميم العام.



اركت في مؤتمر ك ضايا تدريس الييزياء بالمرحمة الثانوية والتي أ امته كميتا العموم والتربياة
بجامعااة الخرطااوم فااي مااايو 0987م وتقاادمت بور ااة عماار تنااا ش كمناااهط الييزياااء بالمرحمااة
الثانوية .



اااركت مااع نخبااة ماان أساااتذة ااعبتي الييزياااء بكميتااي العمااوم والتربيااة بجامعااة الخرطااوم فااي
وضع برنامط متطور لتدريس الييزياء بالمرحمة الثانوية عام 0988م.



اااركت ببح ااث ترب ااوي خ اااص بوض ااع برن ااامط ت اادريبي لمعم اام المرحم ااة الثانوي ااة وك ااان عنا اوان
الد ارس ااة كالكياي ااة ا كاديمي ااة لمعم اام المرحم ااة الثانوي ااة وتق اادمت ب ااه كور ااة عم اار ف ااي م ااؤتمر
المناهط المنعقد بكمية التربية جامعة ال رس بكسال عام 0990م.



اااركت فااي تقااديم د ارسااة خاسااة لمعماام السااف بمرحمااة ا ساااس وذلااك توطئااة لوضااع برنااامط
تدريبي وتأهيمي لمعمم السف.

 وكم ا اادير ل ا اادائرة البح ا ااوث س ا ااممت مجموع ا ااة م ا اان ا س ا ااتبيانات و م ا اات بتحمي ا اار المعموم ا ااات
واسااتخالص النتااائط الخاسااة باادورات تاادريب معممااي ماادربي التعماايم الينااي – ومعممااي ومااديري
وموجني مراحر التعميم العام ،ويمكن عرض نماذج من ذلك عند الطمب.
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 ساااهمت فااي تااأليف كواعااداد كتااب العمااوم لمعاهااد إعااداد المعممااين والمعممااات بساامطنة عمااان،
أيضاً يمكن عرض نماذج من ذلك.
 س اااهمت ف ااي تس ااميم الوس ااائر التعميمي ااة كوا ام ااة المع ااارض الس اانوية بمعن ااد المعمم ااين ب ااالقرم
بسمطنة عمان.
 مت ببحث تربوي عبارة عن دراسة تحميمية لكتب الييزياء في السف الثالث لممرحمة الثانوية.
 ساااهمت فااي تاادريب وتقااويم معممااي المرحمااة المتوسااطة والثااانوي وتاادريب طااالب كميااة التربيااة
جامعة الخرطوم.
 ا وم بوضع ا متحانات القومية لمرحمة ا ساس بو ية الخرطوم.
 أ ااوم بتاادريس طااالب دبمااوم التربياة فااي طاارس تاادريس العمااوم ومااادة العمااوم وعماام الاانيس التربااوي
في جامعة افريقيا العالمية.
 مت بتقويم دورات تدريب معممي المدارس القرآنية ودورات مكوني المكونين بافريقيا.
 مت بوضع أوراس عمر في دورات تدريب المعممين التي تعقدها إدارة التدريب بجامعاة افريقياا
العالمية ،يمكن عرض نماذج مننا عند الطمب.
 ا ااتركت ف ااي ت اادريب معمم ااي مرحم ااة ا س اااس بو ي ااة الني اار ا ب اايض عما ا الم ااننط المنظ ااور
الحديث لمرحمة ا ساس.
 مت بوضع برنامط تدريبي لمتعميم النسوي.


اركت في عضوية المجنة التربوية بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي.



اركت في برنامط تر ية ا داء ا كاديمي بالتخطيط والتدريس لماادة القيااس والتقاويم وتساميم
ا ختبارات.



اااركت فااي ورش العماار التااي عقاادتنا اليونسااكو وأساابحت ماادرباً لمقاادرات التربويااة فااي الااوطن
العربي.

المؤلفات واالنجازات التربوية-:
4

 اإل راف ا كاديمي عم ما يقرب من  21رسالة دكتوراة وحوالي  51رسالة ماجستير.
 تقاادمت ببحااث تربااوي عاان كفعاليااة مااننط الييزياااء بالمرحمااة الثانويااة فااي تحقيااس أهااداف التربيااة
السودانية .
 تقدمت ببحث تربوي لتقويم كتاب الييزياء لمسف الثالث ثانوي.


اركت ببحري تربوي عن كمعمم السف بمرحمة ا ساس لوضع برنامط تدريبي.



اااركت فااي د ارسااة ت اامر كالكيايااة المننيااة وا كاديميااة لمعماام المرحمااة الثانويااة والتااي تناادف
لوضع برنامط تدريبي لمعمم المرحمة الثانوية.



اركت في تنقيح كتب العموم لمراحر التعميم العام بمعند التربية بخت الرضا.

 أعددت أوراس العمر اآلتية في تدريب المعممين:
 oالتربية السحية والبيئية.
 oالتقويم والقياس التربوي.
 oالتعميم والتعميم اإلبداعيين.
 oالنمو وتطبيقات نظريات التعمم.
 oطرس تدريس الرياضيات والعموم في مرحمة ا ساس.
 oطرس تدريس الييزياء في المرحمة الثانوية.
 oالوحدات وتقدير الخطأ في التجارب العممية في المعمر.
 oاإلحساء التربوي.
 oالمناهط – عناسرها ومقوماتنا وطرس تخطيطنا.
 ساهمت في الدورة التدريبية لتنمية درات الباحثين لكمية الدراسات العميا.
 ساهمت في وضع برنامط كمية الدراسات العميا وكمية التربية – جامعة السودان.
 أعددت كتب الييزياء لم نادة العالمية لجامعة افريقيا العالمية.
 ساهمت في إعداد كتب الييزياء لممرحمة الثانوية بجمنورية السودان.
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 تقاادمت ببحااث تربااوي عاان م ااكالت تاادريس الييزياااء بالمرحمااة الثانويااة بمجمااة التقانااة لجامعااة
السودان.
 تقدمت بإعداد كتب لإلحساء التربوي لطالب ماجستير التربية بجامعة السودان الميتوحة.
 إعداد مذكرات في المواد التي تم تدريسنا.
اللغات التي أجيد التحدث بها-:
 -0المغة العربية  :كالمغة ا م
 -2المغة ا نجميزية
المراجع-:
االسم
د .محمد أحمد سنادة
د .أحمد عمر عبيد اهلل

الوظيفة
مدير جامعة وادي النير وعميد كمية التربية سابقاً
مدير المناهط والتدريب – جامعة افريقيا العالمية

بروفيسور عثمان أحمد عبد الوهاب

كمية التربية جامعة السودان

بروفيسور عبد الرحمن عبد اهلل الخالجي

كمية التربية جامعة السودان
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