بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية :

االسم  :عبد الرحمن جبريل إمام عباس .

الجنسية  :سوداني .
تاريخ الميالد 1771/7/1 :م .
مكان الميالد  :مدينة كسال – السودان .
الحالة االجتماعية  :متوو وب

للاللة بفاال .

اللغات  :اللغة العربية ( اللغة األم ) – اللغة اإلنجليوية .
العنوان  :جامعة نجران – كلية التربية – قسم رياض األفاال .
البريد االلكتروني abdelrahman1973@hotmail.com :
التلاون 00799703117799 :
المؤهالت العلمية :

 /1بكالوريوس الشرف في العلوم والتربية ( علوم بسرية تخصص التعليم قبل المدرسة
والتربيةةة الخاصةةة ) الدرجةةة اللانيةةة – القسةةم األول 1779م – كليةةة التربيةةة  -جامعةةة
الخرفوم .
 /3ماجستير العلوم والتربيةة ( علةوم بسةرية تخصةص تربيةة خاصةة – إعاقةة بصةرية )
3007م – كلية التربية – جامعة الخرفوم .
 /1دكتوراه الالساة في العلوم األسرية تخصةص التعلةيم قبةل المدرسةة 3012م – كليةة
التربية – جامعة الخرفوم .
الخبرات المهنية واإلدارية :

 /1مسةةاعد تةةدريس بكليةةة التربيةةة – جامعةةة الخرفةةوم – قسةةم العلةةوم األسةرية تخصةةص
التعليم قبل المدرسة والتربية الخاصة في الاترة من العام  3000إلى 3002م .
 /3محاضر بكلية التربية – جامعةة الخرفةوم – قسةم العلةوم األسةرية تخصةص التعلةيم
قبل المدرسة والتربية الخاصة منذ العام  3007إلى  3010م .
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 /1محاض ةةر بقس ةةم التعل ةةيم قب ةةل المدرس ةةة بكلي ةةة التربي ةةة جامع ةةة الخرف ةةوم م ةةن الع ةةام
3011م إلى 3011م .
 /2بسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم التعلةةيم قبةةل المدرسةةة بكليةةة التربيةةة جامعةةة الخرفةةوم منةةذ العةةام
3012م .
 /7س ةةكرتير مجل ةةس قس ةةم العل ةةوم األسة ةرية بكلي ةةة التربي ةةة جامع ةةة الخرف ةةوم م ةةن الع ةةام
3001م إلى  3010م .
 /9سكرتير مجلةس قسةم التعلةيم قبةل المدرسةة بكليةة التربيةة جامعةة الخرفةوم مةن العةام
3011م إلى 3011م .
 /7منسة ببكةةالوريوس التربيةةة لتعلةةيم األسةةاس بكليةةة التربيةةة جامعةةة الخرفةةوم ( القبةةول
المباشر ) من العام 3011م الى 3017م .
 /9مملل لقسم التعليم قبل المدرسة في مجلس كلية التربية جامعةة الخرفةوم مةن العةام
3012م وحتى العام 3017م .
 /7مع ةةار ف ةةي و يا ةةة بس ةةتاذ مس ةةاعد بكلي ةةة التربي ةةة جامع ةةة نجة ةران بالمملك ةةة العربي ةةة
السعودية منذ العام 3017م وحتى اآلن .
 /10منس الجودة ببرنةام قسةم ريةاض األفاةال( قسةم الرجةال ) بكليةة التربيةة جامعةة
نجران منذ العام 3017م وحتى اآلن .
 /11منسة ة وح ةةدة الفاول ةةة بكلي ةةة التربي ةةة جامع ةةة نجة ةران من ةةذ يولي ةةو 3017م وحت ةةى
اكتوبر 3017م .
 /13عضةةو لجنةةة الد ارسةةات العليةةا بقسةةم ريةةاض األفاةةال بكليةةة التربيةةة جامعةةة نج ةران
منذ العام 3017م وحتى اآلن .
 /11عضو لجنة التعليم اإللكتروني بقسم ريةاض األفاةال بكليةة التربيةة جامعةة نجةران
منذ العام 3017م وحتى تأريخه .
 /12منس برنام الدراسات العليةا والبحةا العلمةي بقسةم ريةاض االفاةال منةذ اكتةوبر
3017م .
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مؤتمرات ولقاءات علمية ودورات تدريبية :
 /1المشةةاركة بالت ةةدريس ف ةةي الة ةدورة التدريبي ةةة لمعلم ةةات محلي ةةة الخرف ةةوم بح ةةر ب ةةو اورة
التربية والتعليم في مايو من العام  3001م .
 /3المشاركة بالتدريس في مجال التربية الخاصة في الةدورة التدريبيةة لمعلمةات ريةاض
األفاال بمحلية امدرمان في يونيو  3002م .
 /1المشاركة في ورشة عمل بعنةوان ( الفاولةة المبكةرة فةي العةالم العربةي ) مةن إعةداد
ورشةةة الم ةوارد العربيةةة بالتعةةاون مةةخ من مةةة الخةةدمات الجامعيةةة العالميةةة فةةي الخرفةةوم
مايو 3007م .
 /2المشةةاركة فةةي ورشةةة العمةةل الخاصةةة بتةةدري

المةةدربين فةةي مجةةال الفاولةةة المبك ةرة

فة ةةي العة ةةالم العربة ةةي إعة ةةداد ورشة ةةة الم ة ةوارد العربية ةةة بالتعة ةةاون مة ةةخ من مة ةةة الخة ةةدمات
الجامعية العالمية الخرفوم يونيو  3009م .
 /7المشة ةةاركة فة ةةي ورشة ةةة العمة ةةل الخاصة ةةة ب عة ةةداد المة ةةنل القة ةةومي لرية ةةاض األفاة ةةال
بالسودان في ابريل  3009م .
 /9المشاركة في ورشة العمل الخاصة ب عداد منل التعليم قبل المدرسة للنشء خار
السودان إعداد جلاو السودانيين العاملين بالخار في يوليو 3007م .
 /7المشةةاركة فةةي ورشةةتي العمةةل الخاصةةتين بتقيةةيم مةةنل الفاولةةة المبك ةرة بجملوريةةة
مصةةر العربيةةة وتةةدري

المةةدربين فةةي مجةةال الفاولةةة المبكةرة بمدينةةة مبةةارت التعليميةةة

بالقاهرة في بغسفس 3009م .
 /9المشاركة في ورشة العمل الخاصة ب عةداد مةنل التعلةيم قبةل المدرسةة بالسةودان و
ت ةةدري

الم ةةدربين ف ةةي مج ةةال الفاول ةةة المبكة ةرة بالس ةةودان م ةةن إع ةةداد كرس ةةي اليونس ةةكو

بالخرفوم في يوليو 3007م .
 /7المشةاركة فةةي مةةكتمر كليةةة التربيةةة السةةنو بعنةوان ( كليةةات التربيةةة وتحةةديات القةةرن
الحاد والعشرين ) بكلية التربية جامعة الخرفوم في نوفمبر 3011م .
 /10المشاركة في تصميم واعداد برام التعليم قبل المدرسة في العديد من الجامعات
والمعاهد السودانية .
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 /11المش ةةاركة ف ةةي دورت ةةين ت ةةدريبيتين ع ةةن التعل ةةيم اإللكترون ةةي بكلي ةةة التربي ةةة جامع ةةة
نجران في العام 3017م .
 /13المشةةاركة فةةي الةةدورة التدريبيةةة الخاصةةة بمش ةروع ن ةوات الةةتعلم مةةن اعةةداد وحةةدة
التفوير والجودة بجامعة نجران في العام 3019م .
 /11المشة ةةاركة فة ةةي خمة ةةس دورات تدريبية ةةة خاصة ةةة بة ةةن م الجة ةةودة الشة ةةاملة وتصة ةةميم
وتف ةةوير المق ةةرر الج ةةامعي ومخرج ةةات التعل ةةيم والي ةةات التقي ةةيم واس ةةتراتيجيات الت ةةدريس
الجامعي الاعال واالرشاد األكاديمي في فبراير 3017م .
 /12المشةةاركة بالتةةدري

فةةي الةةدورة التدريبيةةة الخاصةةة بةةن م الجةةودة الشةةاملة فةةي إدارة

مكسسات رياض األفاال بقسم التعليم قبل المدرسة بكلية التربيةة جامعةة الخرفةوم فةي
يوليو 3017م .
معلومات أخرى :
* عن ةوان رسةةالة الماجسةةتير  ( :الرعايةةة التربويةةة لففاةةال المكاةةوفين مةةن سةةن ( – 9
 19سنة ) وعالقتلا بتكيالم االجتماعي – دراسة بمعلد النور القومي بواليةة الخرفةوم
).
األ

* عنة ةوان رس ةةالة ال ةةدكتوراه  ( :بل ةةر غي ةةا

عل ةةى نم ةةو األدوار الجنس ةةية ألفا ةةال

الروضة من سن  2إلى  9سنوات – دراسة بوالية الخرفوم محلية بم درمان ) .
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