سيرة ذاتية
أولا :معلومات عامة:
االســــــــــــــــم  :نجاة عبد الرحمن على دمحم
احلالة اإلجتماعية  :ارملة
العمــــــــــــــل  :أمين الشؤون العلمية باكاديمية المنهل للعلوم
هاتـف سيــــــار 99980029924200 :

بريد إلكرتونى

omfawaztajelsir@gmail.com :

ثانيا ا  :المؤهالت العلمية:





9992
دكتوراة تكنولوجيا التعليم (قياس وتقويم) بنوك السئلة.
9992
ماجستير تكنولوجيا التعليم (قياس وتقويم ) جامعة الزعيم الزهرى.
9992
دبلوم عالى تنمية مجتمع جامعة النيلين..
بكالريوس التربية جامعة ام درمان السالمية (لغة عربية دراسات اسالمية) 9992

ثالثا ا  :الدورات التدريبية:







علوم كمبيوتر.
تصميم الكتاب المدرسى.
تمويل المشروعات الصغيرة.
اعداد دراسة الجدوى.
ادارة الجمعيات الئتمانية.
كتابة التقارير.

رابعا ا  :الخبرات العملية:
 المسؤول الفنى عن اعداد وتنفيذ بنك السئلة بجامعة السودان المفتوحة.
 مشرف فنى على تنفيذ بنك السئلة بوزارة التعليم العام ال تحادية.
 عضو لجنة القياس والتقويم بمدارس الموهبة والتميز.
 عضو لجنة تأسيس مركز القياس والتقويم بجامعة القرآن الكريم.
 عضو لجنة انشاء كلية التربية بجامعة القرآن.
 مستشار بالمركز العالمى للدراسات الفريقية.
 عضو هيئة علماء السودان.
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 مستشار تحرير مجلة المنبر التى تصدر من هيئة علماء السودان.











تدريب حفظة القرآن على طرق تدريس وتحفيظ القرآن لطالب مرحلة الساس.
رئيس وحدة القياس والتقويم بوزارة التعليم العام ــــ الدارة العامـة لالمتحانـات ـ بنـك
السئلة من 9992م.
 2042ــــــ 9992م معلمـــة بمـــدارس التعلـــيم العـــام فـــال كـــل مـــن وليـــة القضـــارف
(مشروع الرهد الزراعـى ـــ مدرسـة الفـاو)  ,وليـة كسـال (مدرسـة حلفـا الجديـدة) ـــ
ولية الخرطوم مـدارس ,كفـا اسـيا ,المقـرن ,فـيال جيلـدا ,و التضـامن بشـرق النيـل
منطقة الحاج يوسف.
معلمة بمدرسة الصداقة السودانية بكينيا  -نيروبال 9929م – 9922م
مدير مدرسة الخوة السودانية بليبيا – طرابلس 9929م ــــ 9928م
نائب مدير الهيئة القومية لرعاية الطفال الموهوبين 9922ـــــ 9922م
مشرف ومدرب مادة العلوم والرياضيات فال مشروع تحسين جودة التعليم مع المركـز
الثقافال البرطانال.
امين الشؤون العلمية باكاديمية المنهل للعلوم  9924حتال الن.

خامسا ا  :مشاركات علمية داخلية وخارجية:
 .2الــدورة التدربيــة ا ولــى ســاتذة كليــة التربيــة فــى مهــارات دعــداد ا ســئلة التحصــيلية  9992م
(جامعة السودان المفتوحة ).
 .9الــدورة التدربيــة الثانيــة ســاتذة الجامعــات الســودانية فــى مهــارات دعــداد ا ســئلة التحصــيلية
9994م (جامعة السودان المفتوحة )
 .2الدورة التدربية لمعدى المناهج بمركز المناهج والبحث التربوى بخت الرضا (الدويم ) 9994م
 .8ورشة القياس والتقويم بمجلس الوزراء 9992م
 .2الدورة التدريبية لكبار الموجهين بولية الخرطوم فى القياس والتقويم 9992م .
 .6ا لـــدورة التدريبيـــة لمعلـــى وليـــة الخرطـــوم لعـــداد ا ســـئلة التحصـــيلية لبنـــك ا ســـئلة للشـــهادة
السودانية9994م
 .2الدورة التدريبية لمعلى ولية الجزيرة أسئلة التحصيلية لبنك ا سئلة للشهادة السودانية9990م
 .4الدورة التدريبية بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا (مركز تطوير اداء الستاذ الجامعى)
 .0دورة ترقيـــة اداء البـــاحثين  -جامعـــة الربـــاط الـــوطنى – معهـــد البحـــوا والدراســـات الجنائيـــة
والجتماعية.
 .29ورشة اليونسكو بالقـاهرة فـى اعـداد البحـث الكيفـى عـن ثقافـة ممارسـة التعلـيم والـتعلم داخـل
الصف الدراسى.
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 .22مــؤتمر التكامــل المعرفــى بــين علــوم الحــى وعلــوم الكــون (جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم
السالمية)
 .29الملتقـــى الـــدولى الحـــادى عشـــر (التصـــوف فـــى الســـالم والتحـــديات المعا ـــرة) بجامعـــة أدرار
بالجزائر
 .22المؤتمر العلمى الدولى عن التكامل المعرفى ودوره فـى تمكـين التعلـيم الجـامعى مـن السـهام فـى
النهوض الحضارى فى العالم السالمى (جامعة تلمسان  -الجزائر)
 .28مــؤتمر علمــال بجامعــة جــر بــالردن 9929م وقــدمت ورقــة عــن :الــدور التربــوم للمــدارس
القرءانية فال مواجهة تحديات العولمة .

سادسا :الكتب والوراق العلمية المحكمة:













كتاب بنك السئلة – التجربة السودانية
دليل اعداد الختبارات التحصيلية – مشاركة مع د .دمحم البشير دمحم عبد الهادى ,و
د .الطيب عبد الوهاب
ورقة علمية عن جودة اعمال التصحيح والكنترول
ورقة عن المناهج واسس تطويرها
ورقة بحثية عن تقويم اداء الطالب
ورقة بحثية عن الجودة فى التعليم
ورقة علمية عن استخدام التقنيات المساعدة لتأهيل وتدريب ذوى الحتياجات
الخا ة
ورقة علمية عن التصوف فى السودان (النساء المتصوفات) قدمت لمؤتمر دولى
بالجزائر
الطرق الصوفية فى السودان – الطريقة الختمية نموذجا
التقويم والمتحانات فى السودان – الواقع والمـأمول
ورقة علمية عن تدريب الستاذ فى الجامعات السودانية حول التكامل المعرفى –
جامعة القرآن الكريم والعلوم السالمية – كلية القتصاد مثال (الجزائر)
المشاركة فى اعداد بحث كيفى لليونسكوعن ثقافة ممارسةالتعليم والتعلم داخل
الصف الدراسى – مدرستى التضامن بنين وبنات الصف الثانى بالحاج يوسف

سابعا  :المشاركات اإلجتماعية:
 عضو لجنة الزكاة بالحى.
 رئيس منظمة التوا ل الطوعية لمكافة الفقر.
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العمل فى مشروعات مكافحة الفقر بمؤسسة التنمية الجتماعية والسر المنتجة.
المشاركة فى تنفيذ المسح الجتماعى القومى.
المشاركة فال مشروع السر السعيدة بمحلية شرق النيل.
المشاركة فال مشروع الجمعيات الئتمانية.
المشاركة فال تنفيذ المسح الجتماعى لحى الشقلة شرق بالحاج يوسف وحال
ودار السالم الوحدة.
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