ســـيـــــــــرة ذاتــيــــــــــــة






االسـم  :أزهري عبد الرحيم احمد درويش
تاريــــــخ الـمـيـــالد 1737/1/1 :م
الــحـــالـــة االجــتــمــاعــيــة  :متزوج وأب
الـــعنــــــوان  :جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
البريد اإللكتروني afridistance2011@hotmail.com :

الـــــــــــمــــــــــؤهــــــــــــــــالت :






دكتوراه في التربية(المناهج وطرق التدريس)2008م(مناهج التعليم عن بعد والتعليم المفتوح)
ماجستير في التربية (المناهج وطرائق التدريس ) 1777م
الدبلوم العالي في التربية 1774م
بكالريوس في الكيمياء 1761م
تاريخ التعيين بالجامعة 1761م

الــــــــــتـــــــدرج الـــــوظـــيــــفـــــــــــي :
 مايو 1112عميد عمادة التعليم عن بعد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

1111 م ـ مايو2013م عميد المركز اإلفريقي للتعليم عن بعد (مؤسس)
1111 م – 1111م نائب عميد المركز اإلسالمي (رئيس إدارة التعليم )
1117 م –1111م رئيس قسم الشهادة العالمية عن بعد – كلية التربية (عضو مؤسس)

1117 – 1116 
1115 – 1777 

أستاذ مساعد بكلية التربية  ،جامعة إفريقيا العالمية
محاضر بكلية التربية  ،جامعة إفريقيا العالمية

 1776 – 1771 معلم لمادة الكيمياء بالمركز اإلسالمي اإلفريقي (ج .إفريقيا حالياً)

 1771 – 1767 كيميائي بمصنع النشا والجلكوز (إدارة ضبط الجودة) – نائب مدير ضبط
الجودة
 1765 – 1763 معلم كيمياء بالمرحلة الثانوية – ليبيا – بلدية العزيزية
 1763 – 1761 كيميائي بمصنع النسيج السودان باإلضافة إلي معلم كيمياء بالمرحلة الثانوية
الخبرة العملية في مجال الكيمياء التطبيقية :
 جميع مراحل تجهيز األقمشة بأنواعها :
( تبييض – تلوين – طباعة – تجهيز نهائي) -مدير لكل أقسام المصبغة مصنع النسيج السوداني
الخرطوم بحري 1767-1761م
 جميع مراحل استخالص الجلكوز من الذرة الرفيعة والذرة الشامية  ،مصنع النشـا والجلكوز – الهيئة
العربية لالستثمار والتصنيع الزراعي والية الجزيرة – الباقير1771-1771م

الــــخــــبـــــــــرة الــــتــــدريــــســـيــــة :
 درس مقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية السودان في الفترة 1761م – 1111م  ،الخرطوم
 درس مقرر الكيمياء للمرحلة الثانوية الليبية في الفترة 1763م – 1765م  ،بلدية العزيزية
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 درس  4مقررات دراسية في مجال التربية علي مستوي البكالريوس والدراسات العليا في كل من جامعة
إفريقيا العالمية – وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ومعهد الخرطوم الدولي

اإلشراف علي طالب الدراسات العليا :
اشرف علي العديد من طالب الدراسات العليا في مجال التربية مستوي الدكتوراه  ،الماجستير ,
الدبلوم العالي  ,والبكالريوس في جامعة إفريقيا  ,ومعهد الخرطوم الدولي  ,وجامعة السودان المفتوحة.
العمــــل اإلداري :





عميد عمادة التعليم عن بعد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
عميد المركز اإلفريقي للتعليم عن بعد ( مؤسس ) جامعة افريقيا العالمية
نائب عميد المركز اإلسالمي اإلفريقي ( إدارة التعليم ) جامعة افريقيا العالمية
رئيس قسم الشهادة العالمية بكلية التربية جامعة افريقيا العالمية

الدورات التدربية :






دورة في التصميم التعليمي في التعليم عن بعد جامعة السودان المفتوحة 1112م
دورة في التصميم التعليمي ومعايير الجودة النوعية جامعة يونسا جنوب افريقيا 1111م
دورة تدريب المتدربين جامعة أفريقيا  1111م
دورة االشراف االكاديمي لطالب التعليم عن بعد
دورة التصميم الفعلي للتعليم عن بعد االردن  1111م

العمل اإلداري خارج السودان :
شارك في كثير من األعمال التربوية في مجال التعليم عن بعد بالدول اآلتية :
السنغال – مالي – نيجريا – كينيا – إثيوبيا – تشاد – صومال الند – بنت الند – تايالند -جنوب السودان –
المملكة العربية السعودية – دولة قطر  -غينيا كوناكري –تنزانيا  -الكاميرون – جيبوتي .
عضوية المجالس واللجان :














عضو لجنة تطوير مقررات كلية التربية جامعة افريقيا
عضو لجنة تطوير مقررات كلية التربية معهد الخرطوم الدولي
عضو المجلس العلمي  ,جامعة إفريقيا العالمية
عضو مجلس مدير الجامعة
عضو اللجنة العليا لالمتحانات
عضو لجنة الجودة ورئيس لجنة الندوات والمحاضرات
عضو لجنة النشاط الثقافي في كلية التربية
عضو األمانة العامة لمجلس الشهادة العالمية
عضو ومقرر مجلس الشهادة العالمية
عضو لجنة دعم الشهادة العالمية
متابعة إجراءات معادلة وتوثيق الشهادة العالمية
عضو مجلس عمداء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
عضو مجلس اساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
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التأليف :





كتاب الكيمياء ( الشهادة الثانوية العالمية )
كتاب القياس والتقويم
كتاب مناهج البحث التربوي
كتاب معايير الجودة النوعية في التعليم عن بعد

أوراق علمية :







المعايير العالمية في التعليم عن بعد (  )1113مؤتمر جامعة جوبا بالمشاركة مع بروفيسور محمد حسن
احمد سناده (محكمه)،نشر أوراق المؤتمر بعد تحكيمها في كتاب في جامعة جوبا.
مدي استيفاء برامج التعليم عن بعد للمعايير الدولية ( دراسة حالة بعض الجامعات السودانية ) مجلة
دراسات تربوية  /بخت الرضا ( محكمة).
مدي مالءمة مقررات الكهرباء في التعلم الحرفي والتدريب المهني لسوق العمل في السودان  ،مجلة
التربية (محكمة) – جامعة إفريقيا العالمية .
معايير الجودة النوعية في برامج التربية عن بعد في بعض الجامعات السودانية ( مجلة دراسات افريقية /
محكمة ).
الوسائط التعليمية في التعليم عن بعد ومعايير جودتها النوعية) ،مجلة جامعة البطانة للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية  ،مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدرها كلية الدراسات العليا بجامعة البطانة (قبلت
للنشر ) .
أساليب تربية الطفل دون سن السادسة  ،مجلة بحوث ودراسات رياض األطفال والطفولة المبكرة وزارة
التربية والتعليم ادارة التعليم قبل المدرسي  ،العدد الثاني بالمجلة .

العمل االجتماعي :









أمين االستثمار بنقابة العاملين بجامعة إفريقيا العالمية 1111م
رئيس الجمعية التعاونية للعاملين بجامعة إفريقيا العالمية 1111م
مدير إداري ومالي لنادي الكفاح بالدر وشاب 1761م – 1763م
عضو لجنة تطوير محلية الدبة
مؤسس وعضو مجلس أمناء مدارس دوحة اإليمان القرآنية
مؤسس معهد األزهري التعليمي النموذجي بالدر وشاب 1772م
مؤسس معهد األزهري التعليمي النموذجي أم القرى 1776م
رئيس لجنة سكن مجمع اساتذة جامعة السودان يناير 1113
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