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 أوالً . البيانات الشخصية:

 السم : محمد عبدالله طاهر باعبودا

 م 2791/  1/  12تاريخ الميالد : 

 الجمهورية اليمنية –محافظة حضرموت  –مدينة سيئون 

 الجنسية : يمني

 الحالة االجتماعية : متزوج وأب لولد وبنت

 العمل الحالي : 

  م1229م ـ 1222معيد في كلية البنات سيئون جامعة حضرموت / قسم رياض أطفال من العام 

 محافظة حضرموت ـ اليمن . –العنوان البريدي :  مدينة سيئون 

 119727/ هاتف المنزل :   999279979هاتف سيار رقم  :   

 البريد االلكتروني :      

راسية :  ثانيًا .المؤهَّالت الد ِّ

 الماجستير .2

 التَّخصص  : ) اللغة العربية ـ األدب والبالغة والنقد ( ، عنوان الرسالة :

ة وأثرها األدبي لدى األطفال في العصر الحديث (    ) القصَّ

 اإلسالمية  ـ جمهورية السودان للعامالجهة المانحة:  كلية اللغة العربية ، جامعة القرآن الكريم والعلوم  

 م ( بتقدير عام جيدجدًّا1222م ـ 1229)  

 م 1229تاريخ التَّخرج :  

 البكالوريوس  .1

 التخصص : ) اللُّغة العربية ( 

 م1222: كلية التَّربية سيئون ـ جامعة حضرموت ـ اليمن / تاريخ التَّخرج : الجهة المانحة

 الدَّبلوم العالي  .7

 ) اللُّغة العربية (التَّخصص : 

 م( .1222سيئون تاريخ التخرج : ) –الجهة المانحة : معهد إعداد وتدريب المعلمين 

 الثَّانوية العامة :  .1

 ( .2779من : ) ثانوية سيئون للعام  .9
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 الخبرات والمهارات العلمية:

 أبرزها:حضرت العديد من الدَّورات 

الدولية فبراير   chfدورة اإلعالم المجتمعي الَّتي نظَّمتها جمعية النهضة االجتماعية بدعم من مؤسسة  (2

 م. 1227

رامية التي نظ متها اإلذاعة المحلية سيئون ) (1  م( .1227دورة مهارة كتابة النُّصوص الد ِّ

ال ( بإدارة التربية والتعليم م/ ) البرنامج التدريبي األول لمربيات رياض أطفال في ) سيكولوجية رسوم األطف (7

 سيئون لرياض األطفال الحكومي واألهلي.

دورة مهارات االتصال الفعال الذي أقامه مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت  (1

 م ( .1222) 

امعة دورة المهارات اللغوية لألستاذ الجامعي الذي أقامه مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بج (9

 ( . 1229حضرموت ) 

برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية الذي أقامه مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بجامعة  (2

 م (.1229حضرموت )

 م(.1222أخالقيات وآداب المهنة في الجامعات حضرموت ) (9

وحتى  1229قواعد وتكنيك من نوفمبر دورة تدريبية في دراسة الموسيقى تخصص بيانو )المستوى األول(  (1

 جدًا بجمهورية السودان . يناير بتقدير جيد

لدي خبرة في مجال تقديم االحتفاالت وقد شاركت في تقديم حفل أسبوع الطالب بكلية التربية للعام الجامعي  (7

 م واحتفاالت مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون.1222-م1222

 قصص األطفال .لدي خبرة في كتابة أناشيد و (22

 خبرة في إعداد دورات لتدريب مربيات رياض أطفال منها: (22

 م(.1229ـ دورة سيكولوجية وأسرار رسوم األطفال سيئون )

 م(1222ـ دورة مهارة التَّدريس الفعَّال سيئون )

 لدي خبرة في كتابة النصوص المسرحية الدرامية واللوحات الفنية االستعراضية , ولي مشاركات منها : (21

األمة)ضميرو األيوبي،صالح الدين مشاركة في نصين مسرحيين دراميين )المجد الضائع( جسدت فيه دور  ـ

 م .1222-1227( في كلية التربية  ـ سيئون للعام الجامعي 

ـ مشاركة في كتابة وإعداد لوحات فنية استعراضية لكلية البنات في الحفل التكريمي والتوديعي ألوائل الطالبا

 م . 1221م ـ 1222الجامعي  ت للعام

ـ مشاركة في كتابة وإعداد لوحة فنية استعراضية لمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء في ندوة ا

 م.1222ألديب علي أحمد باكثير الذي نظمته جامعة عدن للعام 

بالوادي والصحراء في حفل اـ مشاركة في كتابة وإعداد لوحة فنية استعراضية لمكتب وزارة التربية والتعليم 

 م(.1222فتتاح )تريم عاصمة الثقافة اإلسالمية 

ـ مشاركة في كتابة وإعداد لوحة فنية استعراضية لمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء في حفل ت

ركريم أوائل الطالب والطالبات على مستوى محافظة حضرموت الذي نظمته مؤسسة حضرموت للتنمية البش

 م .1222ية للعام 

م و1221ـ مشاركة في احتفاالت مدارس مديرية سيئون في عيدها السنوي في المجال الفني والمسرحي للعام 



م ، وكتبت نصا مسرحيا دراميا بعنوان: )رؤية معتبرة نحو تعليم ناجح ( في أسبوع المسرح المدر1221حتى 

 م.1229سي لعام 

رامي )الدرب المضي( بكلية البنات ـ سيئون والذي يحكي دور الفتاة وأث ـ مشاركة في اإلخراج الفني للنص الد ِّ

 م .1222ر تعليمها وأهميتها في المجتمع لعام 

 ـ إعداد مقررات جامعية فريدة من نوعها لكلية البنات سيئون وهي:    

 تنمية المفاهيم اللغوية للطفل )مستوى رابع(. (2

 ا ومسرح الطفل )مستوى الثاني(.درام (1

 المهارات اليدوية )مستوى الثاني(. (7

 الفنون التشكيلية )مستوى الثاني(. (1

 موسيقى وفنون وأناشيد الطفل )مستوى ثالث(. (9

 اللغات الَّتي أجيدها :

 ـ اللغة العربية نطقًا وكتابةً بدرجة ممتاز .

 خبرات الحاسوب :

 م , ولدي خبرة في التعامل مع االنترنيت.  1221سيئون   wordصوص دورة نظام التشغيل وبرنامج معالجة الن

 المشاركات الخارجية :

 م(.1222دورة مهارات إدارة النزعات المؤسسية في صنعاء  )  (2

 م ( .1222البرنامج الصيفي األول لإلعالميين في صنعاء) (1

 


