
 الـسـيـرة الـذاتــية                                         

  المعلومات الشخصية:

 االســــــــــــــــــــــــــم : عــــمــــر ســــــعـــــيــــد ســـالـــــم بـــازرعــــــــه

 بروم / مديرية بروم وميفع/ محافظة حضرموت .  العـــــــــنــــــــــــــــوان:

 م .28/11/1974تـــــــــــــــاريـــــخ المـــــيالد: 

 مـــــــــــــكان المـــــــــــــيالد: الجمهورية اليمنية/ حضرموت/ بروم .

 بناءألالحالة االجتماعية: متزوج وأب 

 الكريم والعلوم اإلسالمية فرع المكال. نائب عميد الكلية العليا  بجامعة القرآنالمهنة  : 
 ــ جامعة حضرموت )متعاقد(. المكال/أستاذ مساعد بقسم العلوم التربوية كلية التربية

 التخصص: )مناهج وطرائق تدريس(
 الــجـــــــــــــــــنـــســـــــيـــــــــة: يمني.

 05929373ــجــــــــــــــــــــــــواز:  رقم الــ 08010094581رقم البـــــــــــــــــــــــــطاقة:
  Bazara_2011@Hotmail.com البريد اإللكتروني: 733551264/    777657267تلفون: 

 المؤهالت العلمية:

اإلسالمية  بدولة السودان حاصل على درجة الدكتوراه في المناهج وطرائق التدريس من جامعة القرآن والعلوم  ❖
 م. 2018بتقدير ممتاز للعام 

حاصل على درجة الماجستير في العلوم التربوية والنفسية )مناهج وطرائق التدريس( من جامعة حضرموت  ❖
 م. 2014/  2013بتقدير ممتاز للعام الجامعي 

 م.2009/  2008الجامعيحاصل على الدبلوم  التربوي العالي بعد الجامعة من جامعة حضرموت للعام  ❖
 م.2001/2002حاصل على البكالوريوس) دراسات إسالمية ( من جامعة العلوم والتكنولوجيا لعام  ❖
 م.1997/ 1996حاصل على دبلوم معلمين بعد الثانوية من المعهد العالي للمعلمين, سيئون م/ حضرموت لعام  ❖
 م. 20013حاصل على شهادة التوفل المحلي من معهد أميدست بعدن لعام  ❖
 م.2000حاصل على شهادة في علوم الحاسوب من مركز حضرموت للكمبيوتر واللغات لعام     ❖

 

بسم اهلل 
الرمحن 
 الرحيم

 

mailto:Bazara_2011@Hotmail.com


 الخبرات العملية:

 ( عام, معلمًا ومدربا للمعلمين وموجهًا ومديرًا للتوجيه التربوي.25خبرة عمل في مجال التدريس ألكثر من )  ❖
 عضو الفريق الوطني لحماية الطفولة بالجمهورية. ❖
  في مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي بالجمهورية.عضواً  ❖

 حاصل على عدد من الشهادات لدورات تدريبية وتنموية:  البرامج التدريبية والتنموية:
 مدرب معلمين ومديرين واخصائيين اجتماعيين. ❖
 م..2008دورة تدريبية في القراءة السريعة والبرمجة العصبية عام  ❖
 م.2011)دبلوم المهاراتي المكثف ( عام دبلوم في التنمية البشرية  ❖
 م.2009دورة تدريبية في اكتشاف الموهوبين وتأهيلهم عام  ❖
 م بدولة السودان.2016دورة تدريبية في القيادة الرشيدة للدكتور طارق السويدان  ❖
لشراكة فريق المسح للواقع التربوي والتعليمي بمحافظة حضرموت  المكلف من مكتب التربية بالمحافظة با عضو ❖

 م.2016مع مؤسستي طيبة والعون التنموية لعام 
( من هيئة كبار الحكماء بنادي مدربي ومتدربي التنمية البشرية CPTمدرب معتمد ورخصة مدرب بشهادة) ❖

 م.2018بجمهورية مصر العربية
 م.2018( من اللجنة النقابية لمدربي التنمية البشرية بجمهورية مصر العربية TOTشهادة ) ❖
 م.2018تقديرية في التدريب من وزارة الثقافة المصرية شهادة  ❖
( ساعة في إدراج مفاهيم الطفولة وحماية الطفل في برنامج التغذية بالصندوق االجتماعي 70دورة تدريبة ) ❖

 م.2020للتنمية, صنعاء  
 م.  2020تصمم برامج تدريبية ودربها, لدى الصندوق االجتماعي, في كاًل بروم, ومحافظة أرخبيل سقطرى  ❖

 :المؤتمرات وورش العمل
 حضور عدد من ورش العمل التربوية.

 م.2017حضور مؤتمر كلية التربية الدوالي األول بجامعة السودان)كلية التربية رؤى مستقبلية(
 م.2020ؤتمر العلمي األول للتعليم اإللكتروني واالفتراضي بجامعة عدن المشاركة ببحثين في الم

 المؤلفات والنشر:
 كتاب طرائق تدريس التربية اإلسالمية وتطبيقاتها العملية)طبعة تجريبية(.

بحث بعنوان" تصور مقترح لتصميم مقررات التعليم اإللكتروني بمؤسسات التعليم العالي في ضوء معايير االعتماد 
 (.8( مجلد)44األكاديمي. مجلة األندلس العدد)

 .8مجلد 44بحث بعنوان" تصور مقترح لنشر ثقافة التعليم اإللكتروني في الجامعات اليمنية مجلة األندلس العدد


