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                                                         بسم اهلل الرمحن الرحيم

                                                   

 Curriculum Vitae  سيرة ذاتـيــة 

  :عاملعثمان حممد حامد ال االسم. 

  :م.1/1959/ 1تاريخ امليالد 

 م.1990 ةمان اإلسالميالتعليم اجلامعي: جامعة أم در 

 
  العلمية:المؤهالت 

 دائرة  لعليا،ادريس( كلية الدراسات دكتوراه الرتبية )اختصاص املناهج وطرق الت

 م( بتقدير1999لسودان )ا اإلسالمية،كريم والعلوم ال جامعة القرآن الرتبوية،العلوم 

تطبيقًا لقرآن الكريم تطوير منهج لتعليم ا ألطروحة: "اعنوان  ممتاز مع التوصية بالطبع.

 ".السودان-على جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 

 ة أم درمان تدريس( كلية الرتبية جبامعماجستري الرتبية )اختصاص )املناهج وطرق ال

تقويم طرق ون الرسالة: " حتليل عنوابتقدير ممتاز . (، م1995اإلسالمية، السودان ،)

 تدريس القرآن الكريم مبرحلة األساس ".

 ويده، تدريس القرآن الكريم وجت كورس تأهيلي يف علم األصوات التطبيقي وطرق

 م.1993عهد اخلرطوم الدولي، ضمن مطلوبات ماجستري املناهج وطرق التدريس، م

  م 1992)إلسالمية، اة الرتبية جبامعة أم درمان كليالعالي،  اخلاصدبلوم الرتبية

 بتقدير جّيد جدًا.  (،

  إلسالمية، اجامعة أم درمان  لعربية،ابكالوريوس من كلية الرتبية، اللغة

 بتقدير ممتاز.  ،م( 1990)

 ريقي يف مية، املرك  اإلسالمي األفالدبلوم الوسيط يف الدعوة والدراسات اإلسال

 . بتقدير ممتاز ،م( 1985) اخلرطوم )جامعة أفريقيا العاملية حاليًا(

 
  العامــة:الخبرات 

  التعليمية:)أ( الخبرات 

 كلية  (الرتبية اإلسالمية ريسأستاذ مشارك )تربية، اختصاص مناهج وطرق تد

  تارخيه.وحتى  – 2016 لسعودية،بيشة، اململكة العربية اجامعة الرتبية 

 كلية ( ةاإلسالمي الرتبية ريسأستاذ مشارك )تربية، اختصاص مناهج وطرق تد

  م.2016 – 2008سالمية، امعة القرآن الكريم والعلوم اإلالرتبية جب
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 ،الكلية  (.سالميةاإل الرتبية طرق تدريساختصاص مناهج و أستاذ مساعد )تربية

 2007عربية السعودية، لامعة أم القرى باململكة ااجلامعية بالقنفذة بعد االنضمام جل

 م.2011 –

  ( كلية إلسالميةا الرتبية ج وطرق تدريسمناهأستاذ مساعد )تربية، اختصاص

  م.2006 – 2001ة، املعلمني بالقنفذة باململكة العربية السعودي

 اإلسالمية( ةالرتبي ناهج وطرق تدريس)تربية، اختصاص م متعاون أستاذ مساعد 

 م.2000 – 1999ية، أفريقيا لعاملجامعة 

 ( جامعة ةاإلسالمي بيةالرت ريسأستاذ مساعد )تربية، اختصاص مناهج وطرق تد

 م.2000 – 1999القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، 

 معة القرآن ( جالعلوم اإلسالميةا حماضر )تربية، اختصاص مناهج وطرق تدريس

  م.1999 – 1995الكريم والعلوم اإلسالمية، 

 1991العلوم اإلسالمية، مساعد تدريس )تربية( جامعة القرآن الكريم و – 

 م. 1995

 نممة الدعوة مل التابع وث اإلسالميةعلبلغة عربية للناطقني بغريها، معهد ا معلم

 م. 1991 – 1990 اخلرطوم، اإلسالمية،

  لدعوة وث اإلسالمية، منممة اععهد البثقافة إسالمية ولغة عربية مبمعلم

 .م1991 – 1990اإلسالمية، 

 كادوقلي، )بابنوسة،وة اإلسالمية معلم مبدارس التعليم الثانوي، مبنممة الدع 

  .م1990 – 1986

 
  عضوية المجالس والل ِّجان واإلدارات والتحكيم وتقديم البرامج:

  ربية، من الناطقني بالع والباحثني منصة أريد الدولية للعلماء واخلرباءعضو

 م.2020

  اء والباحثنية أريد الدولية للعلماء واخلربمنصمن حائ  على وسام باحث مبادر 

 م.2021،ابالعربية، مالي يالناطقني 

  نصة أريد الدولية ل العلمي الدولي الثامن مليف احملفحائ  على وسام باحث ناشط

 م.2021،امالي ي ني بالعربية،الناطق للعلماء واخلرباء والباحثني

 للعام  قسم املناهج وطرق التدريس عضو اجمللس االستشاري لربامج املاجستري يف

 هـ.1442/ 1441اجلامعي 
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  ة، الرتبية جامعة بيش كلية-عضو جلنة شؤون الطالب بوحدة شؤون اطالب

 م. 2018

 يشةبكلية الرتبية جامعة -س عضو جلنة اجلودة بقسم املناهج وطرق التدري-

 م.2018

 يشةبكلية الرتبية جامعة -س عضو جلنة اجلودة بقسم املناهج وطرق التدري-

 م.2017

  م.2016-بيشةعة الرتبية جام كلية-عضو جلنة اجلودة 

 يشةبالرتبية جامعة  كلية-س عضو جلنة اجلودة بقسم املناهج وطرق التدري-

 م.2016

 م .2018-يشةبكلية الرتبية جامعة -الم األمني العام للجنة العالقات العامة واإلع 

  م.2016-ةبيشالرتبية جامعة  كلية-عضو جلنة العالقات العامة واإلعالم 

 م.2016 –ة بيشة كلية الرتبية جامع-العلمي  لبحثعضو جلنة الدراسات العليا وا 

  م 2016-يشةبالرتبية جامعة  كلية- س،التدريعضو جملس قسم املناهج وطرق

 وحتى تارخيه.

 م. 2016امعة بيشة، عضو قسم التعليم االبتدائي كلية الرتبية ج 

 و وه بساطة،بيف برنامج  بالسودان،ة مشارك يف إثراء برامج قناة املنال الفضائي

 م. 2016برنامج ُيعنى بقضايا األسرة والطفل، 

 امعة القرآن ة األسرية بكلية اجملتمع جبعضو اجمللس العلمي لدبلوم اإلرشاد والتنمي

 م.2016الكريم والعلوم اإلسالمية 

  مادة البحث العلمي ع اجلامعية،ائل والكتب الرس معايري طباعةرئيس جلنة وضع

 م.2015والتأليف والنشر جبامعة القرآن الكريم، 

  ة بكلية اجملتمع األسري والتنمية رشادرئيس جلنة وضع اخلطة الدراسية لدبلوم اإل

 م.2015

 القرآن امعةير مناهج كلية الدراسات العليا جبالعليا حللقة نقاش تطو اللجنة مقرِّر 

 . م2015-2014 ن،درماأم  والعلوم اإلسالمية، الكريم

 مية بالدبب لية الشريعة والدراسات اإلسالك إنشاء تصور ووضع إعداد جلنة عضو

 . م2014التابعة جلامعة السالم بغرب كردفان عام 

 يف-السودان –عليا جبامعة النيلني حضور ومشاركة باملؤمتر اخلامس للدراسات ال 

 م(.2014من يناير 20- 18الفرتة )
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 م.2016-م 2012عليا السودانية من وعمادات الدراسات ال عضو مجعية كليات 

 م.2016-م2013نم اإلسالمية والعلوم ريمالك القرآن جملس إدارة جامعة عضو 

 إلسالمية منا والعلوم الكريم القرآن جبامعة العليا الدراسات كلية عميد 

  م.30/10/2016-م 23/8/2012

 2012من  ،الكريم القرآن جبامعة ريسالتد هيئة أعضاء ترقيات جلنة عضو -

 م.2016

 الكريم، واجلامعات  القرآن جبامعة التدريس ةهيئ ألعضاء حمكِّم حبوث الرتقيات

 م.2018- 2012ن م السودانية، واجلامعات السعودية،

 بعد العودة من  اإلسالمية، والعلوم لكريما القرآن جبامعة األساتذة جملس عضو

 م.2016- 2011اململكة العربية السعودية يف 

 م 2014العلوم اإلسالمية من عضو هيئة حترير جملة جامعة القرآن الكريم و-

 م.2016

 لقرآنا ر املثاني التابعة جلامعةكاتب عمود " مراجعات تربوية " يف صحيفة نو 

 م.2016-م 2012اإلسالمية، منذ  والعلوم الكريم

 سالمية جبامعة ث اإلعهد العلوم والبحوحمكِّم مبجلة العلوم والبحوث اإلسالمية مب

 م.2016-م 2015من اكتوبر  دان،السو والتكنولوجيا،السودان للعلوم 

 م.2011نذ كلية الرتبية جامعة القرآن( محمّكم يف دورية " آفاق تربوية " التابعة ل 

 م.2008علوم اإلسالمية( منذ حمّكم يف دورية " جامعة القرآن الكريم وال 

 القرآن، امعةج العليا، الدراسات كلية توبيانا معلومات حتديث جلنة مشرف 

 .م2013

 م.2016- قرآن،ال جامعة والنشر، تأليفوال العلمي البحث عمادة جملس عضو 

 القرآن، امعةج اجلامعة، ومطلوبات ريمالك القرآن تعليم عمادة جملس عضو 

 م.2012-2016

 2012 ،القرآن جامعة النبوية، والسنة القرآن حبوث جملس مرك  عضو-

 م.2016

 جامعة النبوية، والسنة القرآن حبوث رك مب وعلومه الكريم القرآن دائرة عضو 

 م.2016-2012 القرآن،

 م 2013 لقرآن،ا جبامعة املتميِّ  لباحثا جائ ة يف النمر إعادة جلنة عضو-

 م.2016
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 القرآن والعلوم  جبامعة االمتحانات نتائج وتقويم اللجنة الدائمة لدراسة عضو

 اإلسالمية.

 يف  قرآن الكريم ألكثر من مرةعميد مكلف بعمادة شؤون املكتبات جبامعة ال

 م.2015م ، و2014م ، 2013األعوام 

 2012رآن الكريم من يونيو عميد مكلف بعمادة كلية اجملتمع جبامعة الق-

 م.2013 ديسمرب

 القرآن، جامعة ،الرتبية كلية المتحانات ياألكادمي على املكتب العام املشرف 

 .م2012

 م2012 القرآن، معةجا الرتبية، كلية عتمادال القياسية املعايري وضع جلنة رئيس. 

 م.2016-2012 القرآن، امعةج العليا، الدراسات كلية جملس رئيس 

 العليا، الدراسات ليةك العليا، الدراسات حبوث خطط ملناقشة العلمية اللجنة رئيس 

 م.2016-2012 القرآن، جامعة

 القرآن، جامعة لتمي ،وا واجلودة التقويم رك التمي  مب جلائ ة العليا اهليئة عضو 

 م.2016-م 2012

 م.2015-2012 القرآن، جامعة لعليا،ا الدراسات بكلية اجلودة مكتب رئيس 

 الكريم، لقرآنا جامعة – الرتبية كليةب اجلودة وضمان التقويم مكتب رئيس 

  .م2012 – 2011

 م2015 – 2011من  الكريم، قرآنال جامعة الرتبية، كلية جملس عضو . 

 القرآن معةكلية الرتبية جبا( طالبات+  طالب) العملية دائم للرتبية مشرف 

 .م2016-م 2011الكريم، منذ 

 لي يف الرقابة الدبلوم املهين العا إنشاء تصور ووضع ودراسة إعداد جلنة عضو

 . م2013 القرآن، الشرعية جبامعة

 جبامعة الدعاةو األئمة إعداد معهد نشاءإ تصور ووضع دراسة جلنة ومقرر عضو 

 . م2012 القرآن،

 ة القرآن بكلية الرتبية جامع حلديثةا الوسائل مرك  تصور وضع جلنة عضو

 م.2012

 اجلامعية الكليةب التدريس وطرق املناهج بقسم واالعتماد اجلودة جلنة رئيس 

  (.القرى مأ جلامعة االنضمام م بعد2010ة السعودي العربية باململكة بالقنفذة
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 أم جلامعة النضماما قبل) بالقنفذة ملعلمنيا بكلية الرتبوي اإلعالم جلنة عضو 

 . م2005 – 2002 ،(القرى

 باململكة القنفذةب املعلمني بكلية الكريم آنالقر معلمي لدورات ُمخطِّط ومنفذ 

 . م2008 – 2006 السعودية، العربية

 بالكلية لتدريسا وطرق املناهج بقسم( مليةالع) امليدانية الرتبية جلنة عضو 

 م.القرى وبعد االنضما قبل االنضمام جلامعة أم م،2011 – 2002 بالقنفذ، اجلامعية

 1999اإلسالمية، والعلوم لكريما القرآن جبامعة األساتذة جملس عضو– 

 . م2001

 1995 الكريم، القرآن جامعة اجملتمع، ةوخدم الوسيطة الدبلومات قسم رئيس 

 . م2001 –

 الكريم، رآنالق جامعة( طالبات+  طالب) امليدانية )العملية( الرتبية مشرف 

  م.2001 –1992

 م2001 – 1997 اخلرطوم، بوالية يةاخلري سلسبيل ملنممة تربوي مستشار . 

 الدراسات بكلية ةالرتبوي العلوم دائرة اهجمن لوضع األوىل للحلقة ومقرر عضو 

 .م1999 الكريم، القرآن جامعة العليا،

 القرآن جامعة ج،املناه لتطوير األوىل يةالدراس للحلقة املخططة اللجنة عضو 

 . م1997 أم درمان، الكريم،

 
  التدريبية: العلمية، والدوراتوالندوات  العلمية،المؤتمرات   والورش  (ج)

  يونية  19-15علمي الدولي الثامن، احملفل الفعاليات يف حضور ومشاركة

الناطقني  باحثنيلية للعلماء واخلرباء واالدول عرب ال وم، منصة أريدم، 2021

البحث  هادة مشاركة يف حماضرة اجتاهاتشومن أبرز املشاركات: "  بالعربية.

ضرة شهادة مشاركة يف حما، " (19-العلمي يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 

شهادة ، " "ناية الصحية بعد كورواالجتاهات العاملية يف جودة احلياة والرعا

 حماضرة شهادة مشاركة يف"، " عمالمشاركة يف حماضرة تكوين املعلم وريادة األ

  ".  يةتصنيف اجلامعات التواصلو C-INDEXمعامل التواصل العلمي 

 م.2018جامعة بيشة.  –ة حضور ومشاركة ورشة اسرتاتيجية كلية الرتبي 

 م.2018الرتبية شة كلية دورة أدوات التواصل بالبالك بورد جامعة بي 

 م.2017امعة بيشة كلية الرتبية دورة الواجبات واالختبارات بالبالك بورد ج 
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  م.2017-بيشةلية الرتبية جامعة ك –دورة مهارات االتصال والتفكري 

 م.2016 دورة البالك بورد جامعة بيشة كلية الرتبية 

 م.2016لرتبية دورة الفصول االفرتاضية جامعة بيشة كلية ا 

  م.2016بيشة كلية الرتبية  معايري املعلم بكلية الرتبية جامعةورشة 

 م.2016امعة بيشة كلية الرتبية ورشة معايري الطالب املعلم بكلية الرتبية ج 

  امعة اخلرطومج اجلامعية(،ة الرسائل جود )ضمانحضور ومشاركة ورشة عمل’ 

يد متواصل( من وعطاء غ ير وجت)شعار حتت  ة،الشارققاعة  العليا،كلية الدراسات 

 م. 2016أبريل  16-18

  قاعة  العالي،عليم وزارة الرتبية والت لعالي،احضور ومشاركة مبؤمتر تطوير التعليم

 م.2015نوفمرب  املؤمترات،

 لشريعة ربنامج البكالوريوس يف احضور ومشاركة بورشة حتديث وتطوير املناهج ل

 م.2015يسمرب د األزهري،جامعة ال عيم  والقانون،

 م حبري، اخلرطو حبري،ة جبامعة ضو ورشة تقويم املناهج الدراسية اجلامعيع

 م.2015

 تعليمي جبامعةلمؤمتر اخلامس لتطوير النمام الالعليا ل مساعد األمني العام للجنة 

 . م2014 م درمان،أ والعلوم اإلسالمية، الكريم القرآن

 عة القرآن مناهج جاماهج اجلامعية )املؤمتر العلمي العاملي الثالث تأصيل املن

 الكتاب ناءب علمية بعنوان " أسس الكريم وتأصيل العلوم منوذجًا(. وتقديم ورقة

 م.2015ري حممد عبد اهلادي، التعليمي اجلامعي من إعداد: أ. د. حممد البش

 مرك   ،التدريب وقياس أثرب حضور ومشاركة بورشة حتديد احتياجات التدري

من اكتوبر  26أم درمان،  اإلسالمية،وم التنمية املهنية جبامعة القرآن الكريم والعل

 م.2015

 ؤسسة م البحثية، لى املشاريعع واإلشراف والتخطيط اإلعداد ورشةUk 

Academy م 9/4/2015-7التكنولوجيا يف مع جامعة السودان للعلوم و بالتعاون

 ، فندق برادا يس ، اخلرطوم.

 مؤسسة  العالي، التعليم ملؤسسات اجلودة االعتماد وضبط عايريم ورشةUk   

Academy م 9/4/2015-7التكنولوجيا يف مع جامعة السودان للعلوم و بالتعاون

 م9/4/2015-7، فندق برادا يس ، اخلرطوم.  أبريل 
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  ة وضمان النوعية مبرك  التنمية املهني ؤسسي(امل )التمي حضور ومشاركة يف دورة

 م.2014 ريناي المية،اإلسجبامعة القرآن الكريم والعلوم 

  ةجامع وذجًا،مناريخ اإلسالم وتاريخ السودان ت التاريخ،املؤمتر العلمي لكتابة 

 م.2014القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، 

 ر جبامعة القرآن تأليف والنشالعلمي وال ندوة " أولويات البحث العلمي" عمادة البحث

 مفهومها، لعلمي،ارقة بعنوان " أولويات البحث وتقديم و اإلسالمية،الكريم والعلوم 

 م. 2014حتديد أدواتها "  أهميتها،

  ن اجلودة ضو هيئة التدريس يف منمور ضماع )ندوة بالتعقيب بحضور ومشاركة

معة القرآن الكريم ة والتمي  جبالتقويم واجلوداليت أقامها مرك  ا العالي(يف التعليم 

 م.2013فرباير ،

 وم امعة القرآن الكريم والعلخبري معتمد بوحدة التدريب بكلية اجملتمع جب

 لية:التارات والدورات وحتى تارخيه. حيث شارك باحملاض – 2011اإلسالمية من 

 - سالمي )للمرشدات االجتماعيات(.اإل الرتبوي املنهج ومبادئ أسس 

 - تنميتها، أساليبو اإلجيابي السلوك تع ي و النفس ت كية يف ودورها القيم 

 )املرشدات االجتماعيات(.

 - عة(.ملعلمات القرآن الكريم باجلاماجلامعي ) الطالب مع التعامل أسس 

 -لتعليم العام بوزارة الرتبية ا )ملعلميوتطبيقاته  فهومهم التعليمية العملية يف التقويم

 والتعليم(.

 -لكريم.ا القرآن وتعليم تعلم اسرتاتيجيات 

 -مؤسسات اإلدارية احلكومية(.الفرد )لل سلوك يف وأثره اإلميان 

 -ملستجدين(.األكادميي. )للطالب ا التحصيل مهارات 

 -وأساليبه )لألئمة والدعاة(. كفاياته الدعوي واإلعداد التخطيط 

الجتماعيات )للمرشدين واملرشدات اجلامعي. ا وإرشاد الطالب توجيه أساليب دورة-

 (.باملستوى اجلامعي

 -(.السلوك )للمرشدات االجتماعيات ضبط يف الرتبوية واملبادئ األسس 

 خلامس، جامعةباجلامعات السودانية ا لعلياا املشاركة مبلتقى عمداء الدراسات 

 م.16/11/2013 النيلني،

 اإلنسانية الدراسات) العلمي والبحث العليا تللدراسا السنوي املشاركة باملؤمتر 

  .م2013 فرباير 8 – 25 اخلرطوم، جبامعة( والرتبوية
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 القرآنية اآليات من ذجمنا خالل من الطفل ربيةت"  حماضرة على بالتعقيب املشاركة 

 م.2013 .نالقرآ جبامعة والسنة لكريما القرآن حبوث مرك  أقامها اليت" 

 اخلرطوم،ة ساتذة مدارس املوهوبني بوالياملشاركة بالتدريس يف الدورة التدريبية أل 

 م.2013" ملناهج الدراسية مبحاضرات " تأصيل ا درمان،اخلرطوم وأم 

 ريم والعلوم النوعية جبامعة القرآن الك مدرِّب معتمد مبرك  التنمية املهنية وضمان

 م وحتى تارخيه.2012اإلسالمية منذ العام 

 ميةالتعلي باملراحل لرتبوينيا للمشرفني ندوة ،" حويليةالت القيادة"  ندوة وتقديم إعداد 

 . م2009 السعودية، بيةالعر اململكة القنفذة، حمافمة العام، بالتعليم

 بالقنفذة امعيةاجل الكلية اآللي، حلاسبا يف احلتمية الدورات حاصل على كل 

 . م2010السعودية، لعربيةا باململكة القرى أم جلامعة التابعة

 هيئة أعضاء اءأد حتسني وراق حبلقةبالنقاش والتعقيب على األ ومشاركة حضور 

 .م2000 درمان، أم الكريم، القرآن جبامعة التدريس

 الدراسات يف وتطبيقاته الرتبوي لبحثل اإلقليمية بالدورة ومشاركة حضور 

 اإليسيكو: منممة عم بالتعاون اإلسالمي للفكر العاملي املعهد األردن، اإلسالمية،

 املناهج تأصيل"  ةورق ومقدم الرتبية، كلية ك الريموك وجامعة اإلقليمي املكتب

 .م2000 منوذجًا( األساس )مرحلة السودان يف الدراسية

 امعة القرآن اجلامعي، ج باملستوى لكريما القرآن تعليم ندوة ومشاركة حضور

 . م1996الكريم والعلوم اإلسالمية، 

 السودانية، جلامعاتا ألساتذة املخصصة"  رفةاملع تأصيل"  بدورة ومشاركة حضور 

 .م1996 مدني، نطن،واش اإلسالمي للفكر لعامليا املعهد مع بالتعاون اجل يرة جامعة

 جبامعة التدريس هيئة  التدريس ألعضاءيف دورة األداء املتقدم يف ومشاركة حضور 

رطوم، ية أداء هيئة التدريس جبامعة اخلمع مرك  ترقالكريم بالتعاون  القرآن

 م.1995

 لعربية، س العلوم اإلسالمية واللغة ايف الدورة احلتمية لتدري ومشاركة حضور

معة ترقية أداء هيئة التدريس جبا الكريم بالتعاون مع مرك  القرآن جبامعة

 م.1995اخلرطوم،

 مرحلة قطاع – والتعليم الرتبية ياساتس مؤمتر مداوالت يف ومشاركة حضور 

 . م1992 يناير خلرطوم،ا والتعليم، الرتبية وزارة-األساس



 
10 

 اخلرطوم، لتعليم،وا الرتبية وزارة طفال،األ رياض منهج ورشة ومشاركة حضور 

 (. األطفال رياض تدريس طرق) ورقة ومقّدم م،1992

 (د )املناقشة( م )التقويجلان  املشاركة يفو الرسائل اجلامعية اإلشراف على

  واحلكم:

 والدكتوراه، يف  سترياملاج حبوث ورسائل من( 30)أكثر من  على اإلشراف

جلامعات السودانية با الرتبوية،العلوم  اختصاص املناهج وطرق تدريس العلوم اإلسالمية

 حبري،جامعة  عاملية،الجامعة أفريقيا  لنيلني،اجامعة  اإلسالمية،)جامعة أم درمان 

وهذه مناذج  ة(.امعة السودان العاملية املفتوحج والتكنولوجيا،للعلوم جامعة السودان 

 منها:

  ب قّرر التوحيد لدى طاليف تنمية املفاهيم العقدية مب فاعلية اسرتاتيجية

ة، قسم ملناهج وطرق التدريس العامالصف األول املتوسط، ماجستري الرتبية، ختصص ا

م، الطالب: لعربية السعودية، املناهج وطرق التدريس، جامعة بيشة، اململكة ا

 مسفر سعد مسفر الشهراني )سعودي(.

  اءة الناقدة لدى ؤل الذاتي يف تنمية مهارات القرجية التسافاعلية استخدام اسرتاتي

ناهج وطرق وها، دكتوراه الرتبية، ختصص املحنطالب املرحلة الثانوية واجتاه املعلمني 

م،  آن الكريم والعلوم اإلسالمية،التدريس، دائرة العلوم الرتبوية، جامعة القر

الطالبة: سارة هالل عمر هالل )سودانية(.

 ات العليا شراف العلمي لربنامج الدراسمقرتح لضمان جودة إدارة منمومة اإل تصور

لوم الرتبوية، إلدارة الرتبوية، دائرة العباجلامعات املصرية، دكتوراه الرتبية، ختصص ا

ى حممد م، الطالبة: جنوى مصطفجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، 

 راشد )مصرية(.

 ربية للمبتدئني ط املتعددة يف تعليم اللغة العباستخدام الوسائ إعداد مواد تعليمية

يس، دائرة ية، ختصص املناهج وطرق التدروالناطقني بغريها بإندونيسيا، دكتوراه الرتب

م، الطالبة: روضة وم اإلسالمية، العلوم الرتبوية، جامعة القرآن الكريم والعل

)إندونيسية(.

 ختصص مبحافمة جدة، ماجستري الرتبية كريمتقويم جتربة حتفيظ القرآن ال ،

وم ة، جامعة القرآن الكريم والعلاملناهج وطرق التدريس، دائرة العلوم الرتبوي

راح )سعودي(.م، الطالب: عبد اهلل سعيد أمحد أبو ساإلسالمية، 
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 وية يف ضوء لكريم وعلومه باملرحلة الثانبرنامج تدرييب مقرتح ملشريف مادة القرآن ا

اهج وطرق ، دكتوراه الرتبية، ختصص املنحتياجات التدريبية يف اجلمهورية اليمنيةاال

م،  آن الكريم والعلوم اإلسالمية،التدريس، دائرة العلوم الرتبوية، جامعة القر

الطالب: حسني عبد اهلل حسني البشريي )ميين(.

 مية لتالميذ احللقة قررات الرتبية اإلسالمفاهيم حقوق اإلنسان املقرتح تضمينها يف م

ة، ختصص رية اليمنية، دكتوراه الرتبياألخرية من مرجلة التعليم األساسي يف اجلمهو

وم ة، جامعة القرآن الكريم والعلاملناهج وطرق التدريس، دائرة العلوم الرتبوي

جي )ميين(.م، الطالب: سعد علي حممد صاحل ال بااإلسالمية، 

 حلة التعليم يف مقررات اجلغرافيا لتالميذ مر ضمينهااملفاهيم البيئية املقرتح ت

بية، ختصص جلودة الشاملة، دكتوراه الرتاألساسي باجلمهورية اليمنية يف ضوء معايري ا

وم ة، جامعة القرآن الكريم والعلاملناهج وطرق التدريس، دائرة العلوم الرتبوي

ين(.م، الطالب: حممد حييى صاحل صالح )مياإلسالمية، 

 إندونيسيا،  املدارس الثانوية الدينية يفصميم منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية يفت 

امعة القرآن ، دائرة العلوم الرتبوية، جدكتوراه الرتبية، ختصص املناهج وطرق التدريس

ونيسية(.م، الطالبة: سييت مشروح )إندالكريم والعلوم اإلسالمية، 

 راه الرتبية، يف إطار املنهج التواصلي، دكتو لتعليمية اللغة العربية يف الصوما

م والعلوم رتبوية، جامعة القرآن الكريختصص املناهج وطرق التدريس، دائرة العلوم ال

.م، الطالب: عمر حممد ورمسة )صومالي(اإلسالمية، 

 طبيقًا على السيكوماتية ت تاالضطراباالضغوط النفسية للمرأة العاملة وعالقتها ب

وطرق  اجستري الرتبية، ختصص املناهجقرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، مجامعة ال

م،  آن الكريم والعلوم اإلسالمية،التدريس، دائرة العلوم الرتبوية، جامعة القر

ودانية(.الطالبة: درية عوض اهلل البلولة تاي اهلل )س

 غريها دراسة مقارنة ب لعربية وتعلم الناطقنيتأثري البيئة التعليمية على تعليم اللغة ا

ختصص املناهج  ودانية العربية، دكتوراه الرتبية،والبيئة الس ةبني البيئة اإلندونيسي

المية، القرآن الكريم والعلوم اإلس وطرق التدريس، دائرة العلوم الرتبوية، جامعة

م، الطالب: مروان أمحد توفيق )إندونيسي(.

  املرحلة دوره يف تطوير عملية التدريس بواإلعداد املهين ملعلم القرآن الكريم

لرتبوية، رق التدريس، دائرة العلوم االثانوية، ماجستري الرتبية، ختصص املناهج وط
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ولة بله أمحد م، الطالبة: رماز البلجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، 

 )سودانية(.

  ه،والدكتورا اجستريامل من حبوث ورسائل( 30)املشاركة يف مناقشة أكثر من 

 امعاتمية والعلوم الرتبوية، باجليف اختصاص املناهج وطرق تدريس العلوم اإلسال

جامعة أفريقيا  ،النيلنيجامعة  اإلسالمية،ن )جامعة أم درما ، والسعوديةالسودانية

امعة السودان العاملية ج والتكنولوجيا،للعلوم  جامعة السودان حبري،جامعة  العاملية،

 ها:نموهذه مناذج  (.، جامعة بيشةفتوحةامل

 ( فاعلية اسرتاتيجيةK.W.L.H.A.Qيف تنمية املهارات احل ) ياتية لدى طالبات

وطرق  اجستري الرتبية، ختصص املناهجمالصف الثالث املتوسط يف مادة احلديث، 

م، الطالبة: سارة امعة بيشة، التدريس العامة، قسم املناهج وطرق التدريس، ج

 سعيد جبار املعاوي )سعودية(.

 العقلية العادات لتنمية الفقه مقرر تدريس يف املتماي  التعليم اسرتاتيجية فاعلية 

س صص املناهج وطرق التدريماجستري الرتبية، خت، املتوسط الثالث الصف طالب لدى

 سعد حممدم، الطالبة: شة، العامة، قسم املناهج وطرق التدريس، جامعة بي

 )سعودي(.احلارثي  صليهم

 
 التدريسية: المساقات( هـ) 

 :روالماجستي سالبكالوريو في

 كلية ريالشرعية مرحلة املاجست مقرر حلقة حبث يف مناهج وطرق تدريس العلوم ،

 م. 2020الرتبية بيشة 

 م.2020، كلية الرتبية بيشة ريمقرر مشروع حبث التخرج، مرحلة املاجست 

  كلية ريلعلوم الشرعية، مرحلة املاجستتدريس امقرر االجتاهات احلديثة يف ،

 م.2020الرتبية بيشة 

 من  ة، جامعة بيشسالبكالوريومقرر مهارات االتصال لطالب السنة األوىل ب

 م.2018-2020

 م.2020، كلية الرتبية بيشة ريستمقرر أسس املناهج وتنميماتها، مرحلة املاج  

 م.2018ة بيشة كلية الرتبي جامعة- رياملاجستتطوير املناهج لطالب  مقرر 

  .ماجستري   

 ة كلية ، جامعة بيشسلبكالوريومقرر طرق تدريس الدراسات اإلسالمية لطلبة ا

 م.2018الرتبية 
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 عة بيشة كلية لوم العام يف الرتبية، جاممقرر طرق تدريس العلوم الشرعية لطلبة الدب

 م.2017الرتبية 

  إلسالمية طالب ختصص الدراسات ال 3مقرر الرتبية امليدانية دراسات إسالمية

 م وحتى تارخيه.2017 –جامعة بيشة –بكلية الرتبية 

  إلسالمية لطالب ختصص الدراسات ا 1مقرر الرتبية امليدانية دراسات إسالمية

 م وحتى تارخيه.2018 –جامعة بيشة –بكلية الرتبية 

  إلسالمية لطالب ختصص الدراسات ا 3مقرَّر الرتبية امليدانية دراسات إسالمية

 م وحتى تارخيه.2017 –جامعة بيشة –بكلية الرتبية 

 وحتى  م2017 –جامعة بيشة –رتبية مقرَّر مناهج املرحلة االبتدائية بكلية ال

 تارخيه.

 2017 –عة بيشة جام– ستري بكلية الرتبيةمقَّرر املنهج ونمريات التعلم لطلبة املاج 

 وحتى اآلن.

 التفسري، ريم،الك القرآن تدريس طرق) ةاإلسالمي العلوم تدريس مقرَّر طرق 

وطالبات كلييت  ب)لطال (.السرية الفقه، ث،احلدي التجويد، تدريس العقيدة، طرق

من  ،السودان( برآن الكريم والعلوم اإلسالمية جبامعة الق والرتبية،القرآن الكريم 

 م.2015 –م 2011لسعودية من م وبعد العودة من اململكة العربية ا2000 –م 1995

 سم الدراسات كلية املعلمني بالقنفذة لطالب قالدينية ب العلوم تدريس مقرَّر طرق

 م.2003- 2001اإلسالمية من 

  سم الدراسات لية املعلمني بالقنفذة لطالب قالقرآن الكريم بك تدريس مقرَّر طرق

 م.2011-م2001آنية من القر

  امعة القرآن كلية القرآن الكريم جب لطلبة)التجويد احلديثة  تدريس طرق مقرَّر

 م.2000-م1995والعلوم اإلسالمية بالسودان( من 

  سالمية جبامعة دبلوم التجويد والدراسات اإل الرتبية العملية لطالب وطالبات مقرَّر

 م.2000-م1992القرآن والعلوم اإلسالمية بالسودان( من 

  والدراسات  وطالبات دبلوم التجويد لطالب)التجويد احلديثة  تدريس طرق مقرَّر

إلسالمية معلمات( جبامعة القرآن والعلوم ا)معلمني و ،وسيط( اإلسالمية )دبلوم 

 م.2000 –م 1992بالسودان،  من 

  والرتبية،يم لطالب وطالبات كلييت القرآن الكرالعامة ) الدراسية مقرَّر املناهج 

 م.2014-2011جبامعة القرآن والعلوم اإلسالمية بالسودان( 
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  األقسام(،ل لطالب كلية املعلمني بالقنفذة )كاالبتدائي ) التعليم مقرَّر مناهج 

 م.2011-م2001من  السعودية،باململكة العربية 

  القرآن  وطالبات كل الكليات جبامعة الب)لطاالجتماعي  النفس علم مقرَّر

 م.2000-م 1996الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان( من

  ليات جبامعة السودان )لطالب وطالبات كل الك يف والتعليم الرتبية مقرَّر تاريخ

 م.2000-م1996القرآن السودان( من 

   لقرآن اطالب وطالبات كل الكليات جبامعة اإلسالمية )ل منهج الرتبيةمقرَّر

 م.2000-م1996السودان( من

  علمني بالقنفذة )بعد بية امليدانية( لطالب كلية املالعملية )برنامج الرت مقرَّر الرتبية

 م.2011-م 2007االنضمام جلامعة أم القرى( من 

  علمني بالقنفذة )قبل بية امليدانية( لطالب كلية املالعملية )برنامج الرت مقرَّر الرتبية

 م.2007-م 2001معة أم القرى( من االنضمام جلا

  على حدة(   لطالب وطالبات كلية الرتبية )كال الرتبوي واإلرشاد مقرَّر التوجيه 

 م.2016-م2011سودان( من جبامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بال

 لوم الرتبية العالي التدريس بربنامج دب مواقف لىع املصغر أو التدريب التدريس مقرَّر

 م.2011-م2007مام جلامعة أم القرى ب الكلية اجلامعية بالقنفذة بعد االنضلطال

  عالي لطالب سالمي بربنامج دبلوم الرتبية الإ منمور من البشرية النفس مقرَّر

 م.2011-م2007مام جلامعة أم القرى وطالبات الكلية اجلامعية بالقنفذة بعد االنض

  حافمات منطقة املدارس( للمديرين مب ملديري امج)بر امليدانية التطبيقات مقرَّر

النضمام ة املعلمني بالقنفذة وبعد امكة املكرمة )القنفذة، حمايل، املخواة( بكلي

 (.م2011م وحتى 2007جلامعة أم القرى بعد 

  لم اللغة بدائرة امج ماجستري علم اللغة( بشعبة عالتطبيقي )برن األصوات علم مقرَّر

 م.2001جامعة القرآن الكريم  الدراسات العليااللغة العربية بكلية 

  ماجستري  ة( برنامجحدب وطالبات( )كال على لطال) اخلاصة التدريس طرق مقرَّر

 – 2012م سات العليا جامعة القرآن الكريالرتبية بدائرة العلوم الرتبوية بكلية الدرا

 م.2015

 ات( بكلية )باملقررجستري الرتبية مقرَّر اإلرشاد املدرسي لطالبات برنامج ما

 م.2016لوم اإلسالمية، الدراسات العليا( جبامعة القرآن الكريم والع
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 اإلنتــــاج العلمــــي:

 البحوث: أوالً:  

 مليةالعااحمللية و  الدورياتيف احملكمَّة واملنشورة )أ( البحوث : 

 املتعلمني لدى لصفاتوا املخارج جتويد يف فويةالش السمعية بالطريقة التدريس أثر .1

علوم كريم جبامعة القرآن الكريم والجملة كلية القرآن ال. جتريبية( )دراسة

 م. 2009العدد اخلامس  اإلسالمية،

جملة )آفاق تربوية(  .الكريم القرآن منمور من وتطبيقاتها الدراسي املنهج بناء أسس .2

ول رجب األ العدد اإلسالمية،لعلوم جملة كلية الرتبية جبامعة القرآن الكريم وا

 م.2011 يونيو-هـ 1432

 الشاملة اجلودة يجياتاسرتات ضوء يف اجلامعية لةباملرح الكريم القرآن تعليم مقومات .3

مجادى  عشر،الثامن  العدد اإلسالمية،العلوم جملة جامعة القرآن الكريم و. التعليم يف

 م.2009يونيو-هـ1430اآلخرة 

 اهلجري السابع لقرنا نهاية حتى الوحي ن ول يةبدا من الكريم القرآن تعليم مناهج .4

علوم ريم جبامعة القرآن الكريم والجملة كلية القرآن الك ،وصفية(  )دراسة

 م.2009مارس  -هـ 1430اإلسالمية، العدد الثالث ربيع األول 

لة جامعة القرآن جم. اجلامعي باملستوى لكريما القرآن تعليم حلقة إدارة مهارات .5

يونيو -هـ 1427مجادى األوىل  عشر،لثاني العدد ا اإلسالمية،الكريم والعلوم 

 م.2006

 جبامعة القرآن معلمي نمر وجهة من لتجويدا تعليم يف املنمومات حفظ أثر طريقة .6

العلوم جامعة القرآن الكريم و جملة (.ميدانية دراسة) اإلسالمية والعلوم الكريم القرآن

 م.2014 ديسمرب-هـ 1436فر ص والعشرون،العدد التاسع  اإلسالمية،

 نالقرآ جبامعة املبتدئني للطلبة التالوة أخطاء على تطبيقية دراسة) األخطاء حتليل منهج .7

 العدد األول الثالث،جمللد ا بالسودان،امعة البطانة جملة ج (.اإلسالمية والعلوم الكريم

 م. 2015-هـ 1436

فاق تربوية( جملة كلية جملة )آ  (.وصفية دراسةويد )التج تعليم يف اجَلَ ِري ابن منهج .8

 م.2015 يناير-هـ 1435الرابع  إلسالمية،االرتبية جبامعة القرآن الكريم والعلوم 

جملة  .)دراسة ميدانية( املدرسة رحلة التعليم قبلمل الكريم القرآن حفظ مقرَّر تقويم .9

رقم  ملفلرتبوية، املف حبوث الدراسات  المية،اإلسجامعة القرآن الكريم والعلوم 

 م. 2016مارس -هـ1437(، مجادى األوىل 6)
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راسات بية يف جامعة بيشة ختصص الدتقويم برنامج التعليم االبتدائي بكلية الرت .10

م ث حمكم ومنشور مبجلة جامعة أاإلسالمية يف ضوء مهارات العمل التطوعي، حب

(، 2(، العدد )10) جمللدالسعودية، ااململكة العربية  –القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 م.2019أبريل 

ب قّرر التوحيد لدى طاليف تنمية املفاهيم العقدية مب PQ4Rفاعلية اسرتاتيجية  .11

ألول، جملة كلية الرتبية، العدد ا ، حبث حمكم ومنشور،الصف األول املتوسط

 ة.م، جامعة القاهرة مجهورية مصر العربي2020، 3ج/

 يف ختصص ئيلكريم بربنامج التعليم االبتدااتقويم مهارات التَّجويد وتالوة القرآن  .12

للعلوم ونشر  ، اجمللة العربيةجامعة بيشة الدِّراسات اإلسالميَّة بكليَّة الرتبية يف

 م.2021ينايراألحباث، فلسطني، 

 :احملكمَّة ب( البحوث) 

حبث . ميدانية( دراسة) التالوة تعلم يف لفاعلا النطق مهارات اكتساب أساليب . 13

 م.2007لوم اإلسالمية، من جملة جامعة القرآن الكريم والع حمكَّم

 الكفاية على لقائمةا املعلم إعداد برامج وءض يف الكريم القرآن معلم كفايات. 14

سالمية، القرآن الكريم والعلوم اإل وصفية(. حبث حمكَّم من جملة جامعة )دراسة

 م.2015

 القرآن ريتفس دريست على تطبيقًا التدريس يف التكاملي املدخل استخدام فاعلية. 15

 م.2015 الكريم والعلوم اإلسالمية، حبث حمكَّم من جملة جامعة القرآن الكريم،

  

 التحكيم:)ج( حبوث حتت 

م اجلامعي عضاء هيئة التدريس يف التعليتوظيف تكنولوجيا الرتبية يف ترقية أداء أ. 16

لعالي السودانية ، وزارة التعليم اإلسالميةاتطبيقًا على جامعة القرآن الكريم والعلوم 

 م.2018

 املرحلةتالوة لدى طالبات الالتجويد ونمية مهارات تفاعلية مدخل الوعي الصوتي يف . 17

 اجلامعية.

  :الطبع وحتت املطبوعة الكتب ثانيًا:

 تطبيقية، ومناذج نمرية أسس – لكريما القرآن تدريس وأساليب كتاب: طرق .1

 م.2006ىل، الطبعة األو السعودية،ية اململكة العرب الرياض، الرشد،مطبعة 
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لقنفذة قبل قرآنية بالكلية اجلامعية با)الكتاب املقرَّر على طالب قسم الدراسات ال

 وبعد االنضمام جلامعة أم القرى.

 (. لطبعا حتت) والتطبيقات ملفاهيما يف رؤية الرتبية يف اإلسالم منهج .2

 حتت) العملية لرتبيةا يف املعلم للطالب لالزمةا التدريسي والسلوك التخطيط مهارات

 (. الطبع

 (. لطبعا حتت) وأساليبه التجويد تدريس طرق .3

  منشورة: مشاركات عامة ثالثًا: حبوث

 كلية جملة يقاتها،وتطب والتعليم الرتبية الجم يف الشاملة اجلودة اسرتاتيجية 

 .م2006 السعودية، ةالعربي باململكة بالقنفذة املعلمني

 املعلمني كلية جملة ائل،والبد املبادئ يف حتليلية رؤية والتعليم الرتبية يف العقاب 

 .م2007 ة،السعودي العربية باململكة بالقنفذة

 بالقنفذة ملعلمنيا كلية معاجلتها، جملة ليبوأسا التالوة تعلم وأخطاء صعوبات 

 .م2008 السعودية، العربية باململكة

  اركات "عمود مراجعات تربويةمثانية وثالثني موضوعًا ضمن مشأكثر من 

ن مراجعة لكريم والعلوم اإلسالمية )ميكبصحيفة نور املثاني الصادرة جبامعة القرآن ا

   لتالية:اكما تتضح من العناوين (: موقع اجلامعة

  جدلية املدخالت  التعليمية،الوثبة  رنامج؟،بأأزمة زمن أم أزمة  للتمي ،التعليم

 (،3) شروط النهضة (،2) شروط النهضة (،1شروط النهضة ) واملخرجات،والعمليات 

ت التعليمية جي للتعليم، متيُّ  املخرجافهذي التجارب أين العرب؟، حنو ختطيط اسرتاتي

الذكر. (، تالزم الفكر و2(، التدريب املستمر)1هو متيُّ  مؤسسة، التدريب املستمر)

 (.)وغريها

 واملشروعات: ابعًا: اخلططر

 يم والعلوم الكريم، جامعة القرآن الكر رآنالق لتعليم املتقدم املرك  مشروع

 م.2011 اإلسالمية،

 اإلسالمية علوموال الكريم القرآن امعةجب والدعاة األئمة معهد إعداد مشروع. 

 م.2012

 إلسالمية. االكريم والعلوم  القرآن عةجبام الدين أصول كلية مشروع تصور

 م.2012
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 م بوالية سالمية بالدبب جبامعة السالكلية الشريعة والدراسات اإل مشروع تصور

  م.2015السودان.  –غرب كردفان 

 قرآن الكريم خلارجي بكلية الرتبية، جامعة الا للممتحن املواد نسب اختيار أسس

 م.2012 .والعلوم اإلسالمية السودان

 اإلسالمية والعلوم ريمالك القرآن جبامعة لرتبيةا كلية العتماد القياسية املعايري. 

 المية جامعة القرآن والعلوم اإلس التدريب النموذجية بكلية الرتبية، مدرسة

 م.2012 .السودان

 اإلسالمية والثقافة دعوةال يف العالي للدبلوم ياالعل الدراسات برامج إنشاء مقرتح 

 م.2012 .السودان-كرري  جبامعة

 ري تدريس بكلية الرتبية جبامعة حباسية لقسم املناهج وطرائق الاخلطة الدر

 م.2014بالسودان 

 للتـــــــواصل:

 :اهلواتف 

 - 00249128424251 :بالسوان  

 - :00966532882617 اهلاتف باململكة العربية السعودية   

  :00966532882617واتساب  

  :صفحة الفيس بوك باسم D-Othman Elaalim 

 عثمان العامل: د. يرتتو 

  :الربيد اإللكرتونيdrothmanaalim@gmail.com 

  العربيةالناطقني ب حثنيالبلماء واللعرابط الدخول حلساب منصة أريد :    

https://portal.arid.my/ar-LY/Account/DAL/14f16919-be7f-
4920-a50a-fa73d26c7259 
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