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نبذة مختصرة :
القسم :
المناهج وطرق التدريس

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

مناهج وطرق تدريس التاريخ
الرتبة العلمية :
أستاذ مشارك

البريد االلكتروني

الشهادات

الجامعي :

والمؤهالت :

ليسانس آداب وتربية – كلية التربية  -جامعة بنها 0990/0991م.
ماجستير في التربية – تخصص مناهج وطرق تدريس ( التاريخ )
دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس )التاريخ)
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات

سيرة ذاتية
الاس ـ ــم :عبدهللا عبدالخالق عبدالهادى جميل
مقرالعمل :كلية التربية – جامعة ا لقصيم.
الدرجة العلمية  :أستاذ مشارك .
الشهادات الحاصلة عليها :
 -1ليسانس آداب وتربية – كلية التربية  -جامعة بنها 1991/1991م.
 -2دبلوم عام في التربيــة – كلية التربية جامعــة بنها – بتقديرعام جيدجدا .
 -3دبلوم خاص في التربية – تخصص مناهج وطرق تدريس – جامعة بنها – كلية التربية –
بتقديرعام جيد جدا.
 -4ماجستير في التربية – تخصص مناهج وطرق تدريس ( التاريخ ) جامعة بنها – بتقدير عام ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع
الجامعات والجهات املعنية بموضوع البحث.
 -5دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس )التاريخ) مع التوصية بتبادلها بين الجامعات.
الخبرات في مجاالت العمل :
 معلم بوزارة التربية والتعليم 1992/1991م. خبير بمركزتطويراملناهج واملواد التعليمية في الفترة من  1993إلى 2111م ( قسم تصميم وبناء املناهج). خبيربهيئة الاعتماد والتطويروالجودة 2112/2111م . خبيربهيئة إلالكسو ( منظمة التربية والعلوم والثقافة ) التابعة لجامعة الدول العربية2113/21121م . عضو بلجنة حقوق إلانسان التابعة لجامعة الدول العربيةمؤلفات :
 الاشتراك في تأليف كتب وأدلة املعلم في الاقتصاد بوزارة التربية والتعليم في املراحل التالية : كتاب الدراسات الاجتماعية للصف ألاول إلاعدادي ( كتاب تلميذ  +دليل املعلم) دليل ألاركان التعليمية – موسوعة التعلم النشط . املشاركة فى تصميم وإعداد حقيبة التعلم النشط . املشاركة فى تصميم وإعداد حقيبة الوعى البيئى. دليل املرجعى فى تعليم الكباربالتعاون مع منظمة إلالكسو. تأليف كتاب مشكالت التدريس بين الفكروالتطبيق ( تأليف مشترك – مكتبة الرشد) . املشاركة فى تأليف دليل القانون الدولى إلانسانى .دورات تدريبية :
 دورة تدريبية  Curriculum Design and Developmentفي الفترة من  8نوفمبرإلى  6ديسمبر 1991داراملدرعات – مصر. دورة تدريبية إلعداد السيناريو التعليمي في الفترة من  19ديسمبر 1998حتى  7يناير1999 دورة تدريبية ( مدربا) إلعداد معلمى تعليم الكبار ببعض الدول العربية( تونس – البحرين – قطر ) في الفترة من  19ديسمبر2118م حتى  7يناير2119م.
 دورة تدريبية ( مدربا) التعليم املتمركزحول املتعلم. دورة تدريبية ( مدربا) حول املعاييرالقومية بمصر. دورة تدريبية ( مدربا) بعنوان نواتج التعلم . دورة تدريبية حول صورة كل من مصروكوريا الجنوبية فى كتب الدراسات الاجتماعية .1

 دورة تدريب مدرب املعلم على استخدام كتب املعلومات العامة وألانشطة البيئية في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط. تدريب معلم املرحلة الابتدائية الستخدام كراسات ألانشطة التربوية من خالل شبكات الفيديو كونفرنس ) م1999 .م. دورة تدريبية للميسرات بمدارس الفصل الواحد ( متعددة املستويات باستخدام دليل املعلم 1999م. الاشتراك في البرنامج التدريبي للمدارس املعززة للبيئة والصحة. الاشتراك في الدورة التدريبية لدمج املفاهيم والقضايا املعاصرة في املناهج الدراسية من خالل شبكات الفيديو كونفرنس املشاركة في مؤتمرتطويرالتعليم إلاعدادي املشاركة في إنتاج حقيبة التثقيف الصحي والبيئي املشاركة في إنتاج مديوالت تعليمية خاصة بالصحة والبيئة املشاركة في تأليف دليل تقويم الطالب املرحلة إلاعدادية والثانوية الاشتراك في الاجتماعات التمهيدية للمؤتمرالقومي لتطويرالتعليم الثانوي املشاركة في ورش العمل الخاصة بإدماج مفاهيم ومبادئ القانون الدولي وإلانساني عام 2116مشاركات تدريسية :
 تدريس العديد من املقررات الدراسية الجامعية ( استخدام الحاسوب فى التدريس – طرق التدريس الخاصة – حلقة البحث– مهارات التدريس ألاساسية للمعلم وكفايتها – قراءات فى املناهج – اتجاهات حديثة فى املناهج – أسس املناهج وتنظيماتها -
املناهج وطرق التدريس )....
إلاشراف على العديد من طالب برنامج املاجستير .
 إنتاج العديد من ألابحاث العلمية فى مجال التخصص.كتب منشــورة باململكة العربية السعودية -:
أبحاث منشوره :
 مقومات الحوارالوطني فى مناهج التاريخ باملرحلة الثانوية . تقويم مناهج التاريخ باملرحلة الثانوية فى ضوء متطلبات املجتمع املصري . فاعلية برنامج مقترح فى التاريخ لتنمية بعض قيم املواطنة لدى طالب املرحلة إلاعدادية . تقويم كتاب الصف الثالث إلاعدادي للدراسات الاجتماعية من وجهة نظرمعلمي املادة . فاعلية وحدة مقترحة فى الدراسات الاجتماعية فى تنمية الوعي املروري لدى طالب املرحلة الابتدائية . تصور مقترح ملناهج الدراسات الاجتماعية قائم على املنظمات الشكلية وأثره فى تنمية بعض مهارات التفكير البصريوالتحصيل وامليل لدى طالب املرحلة الابتدائية .
 أثر استخدام أطلس للمفاهيم قائم على التكامل بين مناهج العلوم والدراسات الاجتماعية على تنمية مهارات التفكيرالاستداللي والتحصيل الدراسة لدى طلب املرحلة إلاعدادية.
 أثر استخدام دليل اثرائى مقترح قائم على الخرائط الذهنية فى تدريس الاجتماعيات على تنمية بعض مهارات التفكير العلياوالقيم إلاسالمية لدى طالب املرحلة الثانوية بمنطقة القصيم .
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