نموذج السيرة الذاتية الموحد ألعضاء هيئة التدريس
البيانات األساسية

االسم

د .عبدالمنعم حسن محمد الذيبة الغامدي

الوظيفية
الجهة
القسم
رقم الهاتف
البريد
اإللكتروني
الموقع
الشخصي

أستاذ مساعد – وكيل كلية الدراسات التطبيقية والتعليم
المستمر – وكيل الكلية لالستثمار وتنمية الموارد الذاتية
كلية التربية – كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر
قسم المناهج وطرق التدريس
5053873050
ahalghamdi@bu.edu.sa

Faculty first then others
Inside the faculty only
Phone # + Ext.
BU official Email only

داخل الكلية فقط
الهاتف  +التحويلة
البرد الجامعي الرسمي فقط

Basic Information
Abdulmonem Hassan Alghamdi
Vice Dean of Applied Studies and
Continuing Education
Assistant Professor
Curriculum and Instructions
5053873050
ahalghamdi@bu.edu.sa

Outside the BU

الماجستير

الكلية أوالً ثم أي جهة يعمل بها داخل الجامعة

خارج نطاق الجامعة

Academic position + any other position
inside BU

الدكتوراه

الرتبة العلمية  +أي منصب إداري داخل
الجامعة

المؤهالت
دكتوارة في مناهج وطرق تدريس العلوم للمرحلة الثانوية
– جامعة أكرون – والية أوهايو – الواليات المتحدة
األمريكية7558 -م
ماجستير المناهج وطرق تدريس العلوم – جامعة أم
القرى – المملكة العربية السعودية – 7552م

Name
Position
Employer
Department
Phone
Email
Website

البكالوريوس

بكالوريوس تعليم العلوم – كلية المعلمين – الباحة –
5270هـ

أخرى

Qualifications
In Curriculum and Instructions of
– science - Akron University
 Ohio- United States of America2017
In Curriculum and Instructions of
science – Umm AlQura
University- Makkah- 2009
In Science Education – AlBaha
teachers' college

PhD

Masters
Bachelor
Other

االهتمامات البحثية


مناهج وطرق تدريس العلوم في المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية

االتجاهات والممارسات الحديثة في تدريس العلوم بشتى أنواعها ( كيمياء ،فيزياء  ،أحياء ،جيولوجيا ،علم األرض  ،علم البيئة)
التعليم والتعلم والممارسات المهنية لمعلم العلوم

تطوير البرامج األكاديمية إلعداد معلم العلوم

االتجاهات العلمية والنفسية لمعلمي وطالب العلوم


النشر العلمي Publications
Scopus
Google Scholars

Scopus author ID
User ID or link

.5أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني على تحصيل
واتجاهات طالب العلوم في المرحلة الثانوية بالمملكة
العربية السعودية
 /Ohio linkالمكتبة الرقمية
https://etd.ohiolink.edu/pg
?:::::
.7أثر تدريس وحدة دراسية في مادة العلوم بواسطة التعليم
المبرمج على التحصيل واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ
الصف األول المتوسط
مكتبة الملك عبدالله الرقمية
https://www.aruc.org/web/auc-sa/generalsearch

3. Saudi students views about Globa;
warming and climate change
/https://theaste.org
4. Science Students' Learning and Verbal
Feedback: Exploration of preservice Saudi
Science Teachers' Conceptions.
www.ijeps.com

الفصل الدراسي
الثاني
الثاني
الثاني

1

التدريس
الساعات المعتمدة
1

1
1
1

1
1
1

ساعات االتصال

عنوان المقرر
طرق تدريس فئات
خاصة
مناهج التعليم
النشاط المدرسي
طرق تدريس
رياض األطفال
المنهج ومهارات
التفكير

CV السيرة الذاتية
. مستقلPDF ترفق كملف
Attached as a separate PDF file.

رمز المقرر
31313131
31313111
31313311
31313111

