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 علميةالذاتية و السيرة ال
 عمر موسى الحسن عمر للدكتور/

  مشاركتكنولوجيا التعليم الستاذ أ
 الملك فيصل باألحساءجامعة بالمتعاقد جامعة السودان المفتوحة /

 0736تحويلة المكتب:
E-mail: oomar@kfu.edu.sa 

 شخصيةالالمعلومات أواًل: 
 عمر موسى الحسن عمر. االسم:
 م، المناقل.2/5/1962 الميالد:ومكان تاريخ 

 الديانة: مسلم.  النوع: ذكر  الجنسية: سوداني

 اإلنجليزية. -اللغة: العربية
 إناث(. 7ذكور،  5أطفال )  يةلثمانالحالة االجتماعية: متزوج وأب 

 .المملكة العربية السعودية / الهفوف: الحالي السكن

 .جامعة السودان المفتوحة / متعاقد بجامعة الملك فيصل مكان العمل:

 .عضو هيئة تدريس بقسم تقنيات التعليم: الحالية الوظيفة
    المؤهالت العلميةثانيًا: 

 .جامعة النيلين –في التربية  هدكتورا-1
 م.6660عام التخرج:   التعليم. تقنياتالتخصص: 

ي  فرري ترردريس الكيميرراء علررى تنميررة التفكيررر االبتكررار  أثررر اسررتخدام الحاسررب ا لرر :هأطروحةةة الةةراتورا
 والتحصيل الدراسي  لدى طلبة المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم .

  جامعة النيلين. –لتربية ماجستير ا-6
 م.6667التخصص : مناهج وطرق تدريس العلوم.      عام التخرج: 

والمحاضررررل علرررى تحصررريل المعرفرررة أثرررر اسرررتخدام طريقتررري االكتشررراف الموجررر  :أطروحةةةة المايسةةةتير
 واالحتفاظ بها في مادل الكيمياء لطالب وطالبات الصف الثاني الثانو  بوالية الخرطوم بالسودان.

 كلية التربية. –جامعة الخرطوم  –بكالوريوس العلوم والتربية -7
 التقدير: جيد.   م1895ص: كيمياء.    عام التخرج: التخص

mailto:oomar@kfu.com
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 ثالثًا: الخبرات العملية
م وحتررى ا ن( عضررو هيئررة ترردريس بجامعررة الملررك فيصررل / قسررم تقنيررات 6615أغسررطس  ) .1

 التعليم.

 بجامعة السودان المفتوحة. المشارك التعليم تانولوييا أستاذم( 1/1/6615) .6
 كينيا ، نيروبي. م/ تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمة/6612يونيو  .7
جامعرة بكلية التعلريم المفترو/ / بنك األسئلة  روعمشأستاذ زائر )مدرب( لم 6612 / مايوابريل .2

 .العلوم والتكنولوجيا / صنعاء
( رئريس قسرم التخطريط واالسرتراتيجية بر دارل البحروث، م6615أغسرطس م وحترى 6612)يناير .5

 جامعة السودان المفتوحة.
( متعاقد ب دارل الجودل وترقية األداء بجامعة أفريقيرا م6615أغسطس وحتى م 6617)ديسمبر .0

 العالمية.
لطررالب التربررو  مشرررف أكرراديمي لمررادل القيرراس والتقررويم  (م6615أغسررطس وحتررى  م6617) .3

 برنامج التربية بمنطقة الخرطوم التعليمية بجامعة السودان المفتوحة.
م( مشرررف أكرراديمي لمررادل تربيررة الطفررل فرري اإلسررالم لطررالب برنررامج التربيررة بمنطقررة 6617) .9

 دان المفتوحة.الخرطوم التعليمية بجامعة السو 
مسرراعد ببرنررامج التربيررة برر دارل تكنولوجيررا التعلرريم الأسررتاذ  (م6612ديسررمبر–م 6616نرروفمبر ) .8

 البرامج األكاديمية، بجامعة السودان المفتوحة. 
( مدير مركز تنميرة المروارد البشررية بجامعرة السرودان م6616نوفمبر–م 6611يناير) .16

 المفتوحة.
اللجنررررة اإلداريررررة برئاسررررة جامعررررة السررررودان عضررررو  (م6616نرررروفمبر–م 6611ينرررراير) .11

 المفتوحة.
عضرررو مجلرررس األسررراتذل برئاسرررة جامعرررة السرررودان  (م6616نررروفمبر–م 6611ينررراير) .16

 المفتوحة.

عضررررو ومقرررررر مجلررررس مركررررز تنميررررة المرررروارد البشرررررية بجامعررررة السررررودان  (م6616) .17
 المفتوحة.

 المفتوحة. عضو مجلس إدارل ضمان الجودل واالعتماد بجامعة السودان (م6616) .12
 جامعة السودان المفتوحة.مشرف بنك األسئلة ب( 6611يناير  – م6668) .15
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نائررررب مرررردير مركررررز تنميررررة  جامعررررة السررررودان المفتوحررررة،ب متعرررراون (م6663-6669) .10
 .الموارد البشرية

قسررم تقنيررات للترردريس ب، م ( متعرراون بكليررة التربيررة جامعررة الخرطرروم6660-6663) .13
 .التعليم

العلررروم واالجتماعيرررات ):لرررم ومشررررف علرررى المرررواد التاليرررةهرررر( مع1263 -هرررر 1265) .19
 .، بمدارس األندلس األهلية، جدلوالحاسب ا لي(

بمرردارس األنرردلس األهليررة بجرردل لمررادل العلرروم  ( معلررمهررر1262- هررر1219/1218) .18
 بالمرحلة االبتدائية.

رامكو السعودية برابر   تشرغيل مردارس األنردلس أبمدارس  هر ( معلم1219 -1213) .66
 هلية لمادل العلوم بالمرحلة االبتدائية.األ

 (2)بالمعاهرررررد العلميرررررة بالجمهوريرررررة اليمنيرررررة لمررررردل  ( موجررررر م1880حترررررى  م1886) .61
 سنوات لمادل العلوم بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية.

سرنوات  (3)بالمعاهد العلمية بالجمهورية اليمنية لمردل  ( معلمم1886حتى  م1895) .66
 بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية.لمادل العلوم والكيمياء 

 امتحاناتها إعرارالتي قمت بترريسها باليامعات أو  المقررات الرراسيةرابعًا: 
 الوسائط المتعددل جامعة الملك فيصل. .1
 اإلنترنت وتطبيقاتها جامعة الملك فيصل. .6
 المعلوماتية جامعة الملك فيصل. .7
 ل.تطبيقات الحاسب ا لي في التعليم جامعة الملك فيص .2
   جامعة الخرطومكلية التربية تقنيات التعليم ب .5
 القياس والتقويم التربو  بجامعة السودان المفتوحة. .0
 تربية الطفل في اإلسالم بجامعة السودان المفتوحة. .3
  أصول التربية اإلسالمية .9
 جامعة السودان المفتوحة.امتحانات  /أصول التربية العامة .8

 ت جامعة السودان المفتوحة./ امتحانا القياس والتقويم التربو  .16
 امتحانات جامعة السودان المفتوحة. / مناهج البحث العلمي .11
  / امتحانات جامعة السودان المفتوحة. علم نفس النمو .16



 ( 4  ) 

 امتحانات جامعة السودان المفتوحة. /علم النفس التربو  .17
 )امتررب( الترريبية ًا:الروراتخامس

 م.6615جامعة الملك فيصل، ديسمبر  العالمية، تحكيم البحوث العلمية: المهارات والمعايير .1
 م.6615، جامعة الملك فيصل، نوفمبر SPSSالبحوث الكمية وبرنامج  .6
 م.6615تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد، جامعة الملك فيصل، أكتوبر  .7
 م.6612الخرطوم، دورل التخطيط االستراتيجي القومي،  .2
ج األفريقي لتنمية القدرات بالجامعة األفريقية ضمن البرنامورشة عمل عن التصميم التعليمي  .5

 م.6617األفتراضية، نوفمبر 
 م.6617التحليل اإلحصائي باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية، الخرطوم،  .0

 م.6616، الخرطوم،اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافةخالقيات البحث العلمي، أ .3
سالم المعرفة، جامعة الجزيرل، إي وفق منهجية التكامل المعرفي، معهد إنتاج الكتاب الجامع .9

 م.6616مدني، السودان، 
دارل التغيير،  .8  م.6616الخرطوم، منتدى النهضة والتواصل الحضار ،تنمية الذات وا 

األكاديمية الدولية للتدريب الشخصي ستراتيجي الشخصي، التخطيط اإلفي  المررب المعتمر .16
 م.6611، د.محمد مايمون، الخرطوم،(سفراء التنمية  )برنامج والتطوير القياد

للعمليات التدريبية عبر الممارسات الناجحة، المركز العالمي للتدريب االتجاهات المعاصرل  .11
 م.6611وتنمية الموارد البشرية، أ.د.محمد عبد الغني هالل، الخرطوم، 

 الخرطوم،ة السودان المفتوحة، ، مركز تنمية الموارد البشرية بجامعالمتابعةالتخطيط و  .16
 م.6616

 م.6616الخرطوم،مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة السودان المفتوحة، ،الوالء المؤسسي .17
 الخرطوم، ، مركز لطفي للتطوير الذاتي، د.جمال المال،)السريعة(صويرية التالقراءل  .12

 م.6668

مركز لطفي للتطوير تقوية الذاكرل،  .15
 م.6668 الخرطوم،، الذاتي، د.جمال المال

 -العلمي في القرآن الكريم والسنة، الهيئة العلمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة اإلعجاز .10
 م.6668مكتب السودان/ الخرطوم،
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المركز القليمي للتدريب اإلعالمي، التصميم التلفزيوني، أكاديمية السودان لعلوم االتصال،  .13
 م.6668الخرطوم،

 الخرطوم، رية،، معهد قطوف المعرفة للتنمية البشE-BEAMوني لكتر استخدام اللو/ اإل .19
 م.6668

 م.6669 الخرطوم، ،المركز الكند  العالمي ،(TOTترريب المرربين ) .18
 م.6669يالف ترين، الخرطوم،، مركز إ((NLP العصبيةفي البرمجة اللغوية  ممارس .66
ن الخرطوم، يالف تريمركز إ ،((NLP في البرمجة اللغوية العصبية مساعد ممارس .61

 م.6669
، المركز الكند  للتدريب وتنمية الموارد البشرية، د.إبراهيم الفقي، مهارات العمل الفعالة .66

 م.6669الخرطوم،
، المركز الكند  للتدريب وتنمية الموارد البشرية، د.إبراهيم الفقي،  أسرار التميز القياد  .67

 م.6669الخرطوم،
وارد البشرية، د.إبراهيم لكند  للتدريب وتنمية المالمركز اأسرار فن اتخاذ القرار، أمسية  .62

 م.6669 الخرطوم،الفقي، 
المركز الكند  للتدريب وتنمية الموارد البشرية،  أيقظ قدرتك واصنع المستقبل،أمسية  .65

 م.6669د.إبراهيم الفقي، الخرطوم،
.إبراهيم الفقي، المركز الكند  للتدريب وتنمية الموارد البشرية، د التغيير طريقك للنمو،أمسية  .60

 م.6669الخرطوم،
 م.6663يالف ترين، الخرطوم،مركز إ ،((NLP في البرمجة اللغوية العصبية دبلوم .63
 م.6660شراقة للتدريب، جدل، إ( مركز 1-6-7مهارات التفكير )كورت  .69
 م.6660شراقة للتدريب، جدل، إ( مركز 2-5-0مهارات التفكير )كورت  .68
(، مركز صناعة المجد للتعليم والتدريب، أ.عبد اهلل محمد 1-0برنامج كورت لتعليم التفكير ) .76
 م.6660 بن عفيف، جدل،ا

 .م6660 كاديمية ديبونو،قبعات التفكير الست، أ .71
 م.6660جدل،  (،1-0التفكير ) اورتفي تدريب برنامج  مررب معتمر .76
 هر.1260ساسيات دمج التفكر في الدروس المنهجية، مركز غراس للتدريب، جدل، أ .77
 هر.1263دمج التفكر في الدروس المنهجية، مركز غراس للتدريب، جدل، إتقان  .72



 ( 6  ) 

، مدرسة المفكرين، د.زامل جميل المنهييةالتفكر في الدروس  لرمج المعلم المتقن .75
 .م2006-2005جدل،  ،عطار،أ.زياد عبد العزيز فلمبان

-م1880، جدل،   بمدارس األندلسمكتب التطوير التربو  ،الدورات وورش العمل التربوية .70
 م.6660

 :الحاسب اآللي .73
جدل مدارس األندلس األهلية، ، (Word) وردالجة النصوص باستخدام برنامج و مع-أ

 هر.1267
مدارس  ،(Power Point)معالجة عروض تقديمية باستخدام برنامج بور بوينت -ب

 هر.1267األندلس األهلية، جدل 
مدارس األندلس  ،(Excel)سل كلكترونية باستخدام برنامج اإلإمعالجة نصوص وجداول -ج

 هر.1267األهلية، جدل 
مدارس  ،School city) تدريس العلوم باستخدام البرنامج األمريكي اسكول سيتي-د

 هر.1267األندلس األهلية، جدل 
مدارس  ،(Blackboard)تدريس العلوم باستخدام البرنامج األمريكي بالك بورد -هر

 هر.1267األندلس األهلية، جدل 
مدارس األندلس األهلية،  ،(& Photo shop) Flash امج الفالش والفوتوشوببرن-و

 هر.1267جدل 
 .م1886، التوجي  الفني بالمعاهد العلمية بالجمهورية اليمنية .79
 )امررب( الترريبية سًا: الروراتسار
 تصميم الدروس اليومية.-6  طرائق التدريس الفعال للتعليم العام والجامعي.-1
 األهداف السلوكية وتصنيف بلوم.-2    توى الدراسي.تحليل المح -7
جرردول مواصرررفات االختبررار التحصررريلي -0   مهارات بناء االختبارات التحصيلية.-5
 إدارل الصف.مهارات وتقنيات -9   إخراج االختبار وتطبيق  وتحليل .-3
 تقنيات اإلشراف التربو .-16    مناهج البحث التربو .-8

 كفايات المشرف التربو .-16     الزيارات الصفية.-11
 المشغل التربو . -12    تصال التربو .فنون اال-17
 القياس والتقويم التربو .-10   المعلم. معدور مدير المدرسة  -15
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  تقنيات الخريطة الذهنية.-19    تقنيات تنشيط الذاكرل.-13
 .مهارات إعداد بنك األسئلة -66    تقنيات االستذكار الجيد.-18
 دارل الوقت.إتقنيات -66    (.TOT) تدريب المدربين-61
 التعليم المبرمج.-62     التصميم التعليمي.-67
 اإلدارل المدرسية.-60     اإلحصاء التربو .-65
 ج.اهتطوير المن-69     التربية البيئية.-63
 تقنيات القبعات الست للتفكير.-76    برنامج كورت التفكير.-68
  تعليم التفكير من خالل الدروس المنهجية )الدمج(.-71
 األنظمة التمثيلية.-77  (.NLPدبلوم البرمجة اللغوية العصبية )-76
 ستراتيجي الشخصي.التخطيط اإل-75  البرامج العقلية والمستويات المنطقية.-72
   اإلشراف األكاديمي للتعليم المفتو/.-70

 ق العلميةواألورا األبحاثالتأليف و سابعًا: 
 التأليف)أ(

 الطباعة م، تحت6610كتاب الوسائط المتعددل،  .1
 الطباعة. م، تحت6615الفعال )تدريب  المدربين(، التدريس والتدريب  كتاب: تقنيات .6
 م، تحت الطباعة.6615 كتابة الرسالة الجامعية التربوية، :كتاب .7
 .م6612 التقويم التربو بنوك األسئلة ودورها في  :كتاب .2
 م.6616، يم العام والعاليمهارات بناء االختبارات التحصيلية للتعل :كتاب .5
 ( دورل تدريبية من الدورات بأعاله.66تأليف وتصميم ) .0
 م.6616الخيرية بالسودان،  ( لمنظمة المنتدىبعنوان: )طرائق التدريس بة تدريبيةحقي .3
 م.6616ة بالسودان، الخيري رات البحث العلمي( لمنظمة المنتدىمهابة تدريبية بعنوان: )حقي .9

 )ب(األوراق العلمية
ية التدريب في اكساب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات مهارات لفاعورقة بحثية بعنوان "  .1

)دراسة تجريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة إفريقيا  تصميم االختبارات التحصيلية
 م، قيد النشر.6615"، العالمية(
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األسئلة فري القيراس والتقرويم برالتعليم العرالي المفترو/ )جامعترا " فاعلية بنوك ورقة بحثية بعنوان .6
المررؤتمر العلمررري الررردولي األول لكليرررة التعلررريم  ،السررودان المفتوحرررة والقررردس المفتوحرررة أنموذجرررا (

 م.6617العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، نوفمبر  بجامعة المفتو/
المسررتوى الجررامعي بجامعررة السررودان ورقررة بحثيررة بعنرروان" تقررويم التعيينررات الدراسررية للدارسررين ب .7

 م.6617المفتوحة، 

  ،السودان أثناء الخدمةفي ساسي تدريب معلمي مرحلة التعليم األ ورقة بحثية بعنوان:" واقع .2

بمجلرررة دراسرررات تربويرررة برررالمركز القرررومي للمنررراهج  تنشرررر "، م6616-6666فررري الفتررررل مرررن  .5
 .م6617،بخت الرضا، السودان -والبحث التربو 

تقيريم مرؤتمر  ،اكتشراف ورعايرة الموهروبين فري الخارجيرةالردول  تجراربميرة بعنروان "ورقرة عل .0
 ، السودان.والية الخرطومب م،6616تجربة مدارس الموهوبين

مررن وجهررة  البكررالريوس بجامعررة السررودان المفتوحررة نظررام امتحانرراتتقررويم ورقررة علميررة بعنرروان " .3
 شر بمجلة جامعة السودان المفتوحة. ، قبلت للن6617، األكاديميين والطالبنظر المشرفين 

ورقرررة علميرررة عرررن " تكامرررل الدولرررة والقطررراع الخررراص والمجتمرررع المررردني فررري اكتشررراف ورعايرررة  .9
الموهررررروبين"  المرررررؤتمر السرررررادس لررررروزراء التربيرررررة والتعلررررريم برررررالبالد العربيرررررة، الريررررراض، مرررررارس 

 م.6669

 لمدارس األندلس األهلية بجدل:التربوية مسابقات ال .8
هر، وحصل البحث على المرتبة التاسعة مرن 1266ان اكتشاف ورعاية الموهوبينبحث بعنو -أ

 بين بحوث معلمي المدرسة.
محمررد عبررد الرررحيم عرردس،  دراسررة تحليليررة ناقرردل لكترراب "المدرسررة وتعلرريم التفكيررر" لمؤلفرر :-ب

 هر، وحصل البحث على المرتبة األولى من بين بحوث معلمي المدرسة.1261
سررليمان خلررف اهلل،  اقرردل لكترراب "الحرروار وبنرراء شخصررية الطفررل" لمؤلفرر :دراسررة تحليليررة ن-ج

 هر، وحصل البحث على المرتبة الثالثة من بين بحوث معلمي المدرسة.1266
 ثامنًا: اإلشراف على الرسائل

 .ماجستير رسائل (3)على اإلشراف -1
 .ماجستير ( رسائل 16لعدد )داخلي تحن مم-6
 .العالي في التربية دبلوم ال دراساتثالثة اإلشراف على -7
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 ًا: المشاراات األخرىتاسع
 .م6612، للجامعة األفريقية االفتراضيةمراجعة التصميم التعليمي لكتاب علم نفس النمو  .1
االشررررررررراف علررررررررى مسررررررررابقة البحرررررررروث التربويررررررررة برررررررروزارل التربيررررررررة واليررررررررة الخرطرررررررروم )االتحرررررررراد  .6

 م.6617المهني(،
مج التدريبية التربوية لمعلمري واليرة الخرطروم بروزارل التربيرة التدريب واإلشراف على دورات البرا .7

 م.6611-م6663السودانية في الفترل من 
 م.6616تدريب معلمي مدرسة الجالية السودانية بدولة قطر،  .2
المشرراركة فرري الترردريب علررى بنرراء االختبررارات التحصرريلية لبنررك األسررئلة برروزارل التربيررة والتعلرريم  .5

 م.6669حل ، االتحادية في جميع مرا
-6663اإلشراف علرى طرالب التربيرة العمليرة بكليرة التربيرة جامعرة الخرطروم، للعرام الدراسري  .6

 م.6669
 هر.1260-1267، لس األهليةالمشاركة في رعاية الطالب الموهوبين بمدارس األند .3
آلية اإلشراف التربرو  التري ينظمهرا مركرز إشرراف الشرمال بتعلريم جردل لمجموعرة  المشاركة في .9

 هر.1267/1262مدرسي العلوم بمدارس جدل في العام الدراسي  من
إعداد أسئلة على قرص ليزر لمنهج العلوم للصف السادس لطالب مدارس األندلس في العام  .8

 هر(.1261-1266الدراسي )
 هر.1261-1266ة العلوم والزراعة بمدارس األندلس األهلية، يعاإلشراف على جم .16
 هر.1266-1266مدرسية الصباحية بمدارس األندلس المشاركة في تقييم اإلذاعة ال .11
 . م6660-1880،مدارس األندلس األهليةبفي البحوث التربوية السنوية المشاركة  .16

المشرررراركة فرررري برنررررامج ترررردريب طررررالب معاهررررد إعررررداد المعلمررررين فرررري التربيررررة العمليررررة  .17
 .م1886-1899،بالجمهورية اليمنية

 ًا: المؤتمرات والنرواتعاشر 
 م.6615م األول لرأس المال البشر  والتنمية المستدامة، الخرطوم، يناير مؤتمر الخرطو  .1
 م.6617نوفمبر  ،كينيا ، نيروبي،لجامعة األفريقية االفتراضيةالعالمي األول لمؤتمر ال .6
 بجامعرررة العلررروم والتكنولوجيرررا بصرررنعاء، المرررؤتمر العلمررري الررردولي األول لكليرررة التعلررريم المفترررو/ .7

 م.6617نوفمبر  اليمن،



 ( 10  ) 

اتحرراد مجررالس الرردول العربيررة، البشرررية فرري  در قبلية فرري تنميررة المرروامسررتدول بعنوان:اتجاهررات نرر .2
الرابطة العربية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربري البحث العلمي العربية، 

 م.6616األردن، عمان،
، كليرة التربيرة يب المعلرمفي إعداد وتدر  ليات التربية السودانيةالتربو  السنو ، دور كالمؤتمر  .5

 م.6616جامعة الخرطوم،
خيرار المنافسرة  تربيرة الموهروبين:الربالد العربيرة، "فري المؤتمر السادس لروزراء التربيرة والتعلريم  .0

 م.6669، الرياض،السعودية"، األمثل
-6669الخرررررامس عشرررررر(، –سرررررنو ، )الثررررامن مررررؤتمر جامعرررررة السررررودان المفتوحرررررة نصررررف ال .3

 م،6616
 واليمعيات ضويات واالستشارات: العحاري عشر

 حتى ا ن( عضوية مجلس االساتذل  بجامعة السودان المفتوحة. –م 6612) .1
 م حتى ا ن( عضوية لجنة برنامج التربية في الدراسات العليا بجامعة السودان المفتوحة.6617) .6
 عضوية اللجنة االدارية بجامعة السودان المفتوحة. م(6616حتى نهاية -6668) .7
 عضوية مجلس االساتذل  بجامعة السودان المفتوحة.م( 6616حتى نهاية  – م6611) .2
 م( عضوية مجلس جامعة السودان المفتوحة.6616حتى نهاية  –م 6611) .5
 العام. وأمين  تحاد مدربي التنمية البشرية بالسودانأحد مؤسسي ا( م وحتى ا ن6616) .0
 عضوية البورد األمريكي للتفكير الالمحدود. (م6616) .3
 ( مستشار بنك األسئلة بشركة رواق للخدمات التعليمية.م6611-م 6611) .9
 م( عضوية المدربين العالميين بالمركز الكند  العالمي.6668-6616) .8

الهيئرررة العالميرررة  -رئررريس لجنرررة اإلعجررراز العلمررري بالجامعرررات السرررودانية( م2010 – 6668) .16
 .مكتب السودان –لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة 

مركررررز مواهررررب للترررردريب وتنميررررة القرررردرات البشرررررية واالستشررررارات حتررررى ا ن( مرررردير -6663) .11
 التربوية.

 م ( خبير تدريب لمدارس المواهب ومنظمة معارج.6660-6663) .16
 حتى ا ن( عضو الجمعية السودانية للبرمجة اللغوية العصبية. – م6660) .17
 مة معارج.م ( عضو مجلس اإلدارل لمدارس المواهب بمنظ6660-6663) .12

 بجدل.األهلية هر( عضو مدرسة المفكرين بمدارس األندلس 1263/ 1260) .15
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 : المهاراتثاني عشر

 البحث العلمي.-6       إدارل الوقت.-1
   تصميم الحقائب التدريبية.-2   إعداد االختبارات التحصيلية ونقدها.-7
 المرونة.-0   فنون العرض والتقديم الجذاب.-5
 العالقات االجتماعية المتميزل.-9   ت التفكير لدى األطفال.اكتشاف مهارا-3
   إجادل التعامل مع الحاسوب-16   التواصل. عبرأنماط البشر  معرفة-8

 : الهواياتثالث عشر
 والقراءل في مجاالت مختلفة. طالعاال .1

 صال/ ذات البين بين الفرقاء.السعي في إ .6
 العمل في فرق عمل فعالة. .7

 ت لها الترريبيهات قرم: شررابع ع
 ثيكا(. –راف –الكليات المنتسبة لجامعة إفريقيا العالمية بكينيا )ممباسا  .1
 كلية التعليم المفتو/ بجامعة العلوم والتكنولوجيا / صنعاء .6
 .القوات النظامية السودانية )الشرطة، والجيش( .7

 شركة رواق للخدمات التعليمية. .2

  .الصناعيةشركة جياد .5
واليرررات كرررل مرررن )الخرطررروم، ، وزارات التربيرررة والتعلررريم بالسرررودانية تحاديرررةعلررريم االل التربيرررة والتوزار .0

 شمال كردفان، غرب دار فور(.الجزيرل، النيل األزرق، كسال، نهر النيل، 

)السرررودان المفتوحرررة، غررررب كردفررران، شرررمال كردفررران، الررردلنج، النيلرررين، النيرررل الجامعرررات السودانية:.3
 (.فريقيا العالميةإ، كنولوجيا، السودان للعلوم والتاألزرق

 .ببخت الرضا  المركز القومي للمناهج والبحوث.9

   .األندلس األهلية بجدل مدارس.8

 .ريب الشباب بالخرطوممركز تد.16

    منظمة معارج الخيرية..11

 .الخرطوم مدارس القبس.16

  ، الخرطوم.الطالب الوافدينرعاية منظمة .17
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 والية الخرطوم.وزارل الرعاية االجتماعية ب .5

   وزارل الصحة والية الخرطوم. .0

 المدرسة السودانية بقطر. .3
 مؤسسة تدريب وتأهيل الدعال، الخرطوم. .9

 ءات التلفزيونية واإلذاعيةاقلال :خامس عشر
  قنال طيبة الفضائية.-7  الفضائية السودانية.-6  إذاعة الفرقان.-1
 .تلفزيون نهر النيل-0  تلفزيون الشروق.-5 قنال النيل األزرق الفضائية.-2

 الشهارات التقريريةالرروع و بعض : عشر سسار
 م6616تقدير وعرفان من مؤسسة تدريب وتأهيل الدعال، الخرطوم،  .1
 م.6616نترسوس،الخرطوم،شهادل تقدير من منظمة إ .6
 م6668شكر وعرفان جامعة السودان المفتوحة، منطقة شمال كردفان التعليمية، .7
 .م6669الصحة السودانية االتحادية، شهادل تقدير من وزارل  .2
 .م6669،إدارل االمتحانات –شهادل شكر وتقدير من وزارل التعليم االتحادية  .5
 .م6669،)بخت الرضا(التربو  ث من المركز القومي للمناهج والبح شهادل شكر وتقدير .0
 .هر1263-1260، شهادات تقديرية من النشاط الطالبي بمدارس األندلس األهلية .3
  .هر1260-1265م شمال جدل، شكر وتقدير من مركز إشراف تعليات شهاد.9
 .هر1260-1265م وسط جدل، من مركز إشراف تعلي خطاب شكر وتقدير.8

 شهادل األداء المتميز من مدارس األندلس األهلية بجدل..16
 .هر1266-1261،درع التّميز التربو  من مدارس األندلس األهلية بجدل.11

 مان الريوع إليهمسابع عشر: أشخاص ي
 أ.د.عبد المجيد الطيب عمر، لغة إنجليزية، جامعة أم القرى،  .1

0540813334، E.mail:drtayib@hotmail.com 
 .أ.د.محمد مزمل البشير، مناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة الخرطوم .6

+249-910594337.   ، E.mail:Muzz091@hotmail.com. 
 .مد، مناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة النيلينأ.د.عبد الغني إبراهيم مح .7

+249-922798729.  E.mail:abdgane.education@Yahoo.com. 
 أ.د.مهيد محمد المتوكل مصطفى، علم النفس التربو ، جامعة أم درمان اإلسالمية، .2

+249-912430970 E.mail:mmmomer123@yahoo.com  


