
 

 

 

 الذاتية السيرة 

 ( c. v. ) 
 الدكتور

 عادل منصور سالم باجري
 المناهج وطرق التدريس تكنولوجيا التعليم  مساعد أستاذ 
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 أوالً : البيانات األساسية :

 .عادل منصور سالم باجرياالســــــــــم : د. / 

 حضرموت/  سيؤنـ  3177/  24/ 2 7  تاريخ ومحل  الميــالد :

 جامعة حضرموت -سيؤن –كلية البنات  –عضو هيئة التدريس  : الوظيفة الحاليـة

 مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم. التخصص  :  

 الحالة االجتماعية : متزوج

 .محافظة حضرموت الوادي والصحراء –سيؤن  –حي الثورة  -شارع الجزائرالعنوان: 

E-mail :bajeri005@yahoo.com 

bajeri005@hotmail.com                     

 421330منزل /            770274131التليفون : محمول /

                        723500557 

 

 

 ثانيًا : المؤهالت الدراسية  والشهادات العلمية:
  م ـ جامعاة أسايوط0231( تكنولوجياا التعلايم التربية ) منااهج و طارق تادريسدكتوراه الفلسفة في 

 .بجمهورية مصر العربية

  اإلردنيااةجامعااة الم ـ 0227(  تكنولوجيااا التعلاايمالماجسااتير فااي التربيااة ) مناااهج و طاارق تاادريس 

 . بالمملكة االردنية الهاشمية

 م0220، حضرموت للعلوم والتكنولوجيا جامعة   تخصص )أحياء( العلوم والتربية  لوريوسبكا. 

 

 

 :  االعمال االدارية واللجانثالثا :   
    وحتى تاريخه.  م0234منذ   -كلية البنات بسيؤن-رئيس قسم رياض االطفال 

  وحتى تاريخه. م0237منذ  –كلية البنات بسيؤن  –رئيس لجنة التربية العملية 

  وحتى تاريخه. م0237منذ  –كلية البنات بسيؤن  -عضو لجنة الجودة 
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 :   البحوث العلمية  : رابعا

 : الدكتوراهالماجستير ورسالة  -أ

 الماجستير -1

دراسة تقويمية لواقع استخدام ممعلمي العلوم في مرحلة التعليم االساسي بالجمهورية اليمنية "

 للتقنيات التعليمية ومعيقات استخدامها".

 الدكتوراه -2

فاعلية برنامج مقترح قائم على الوسائط المتعددة التفاعلية في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد  "

 في الجمهورية اليمنية" واالتجاة نحو التعلم الذاتي وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف األول الثانوي

 :ب_ البحوث العلمية المنشورة

ددة التفاعلية في تنمية بعض مهارات التفكيار الناقاد واالتجااة فاعلية برنامج مقترح قائم على الوسائط المتع

جامعااة  – بسااوهاجكليااة التربيااة   نحااو الااتعلم الااذاتي وبقاااء أماار الااتعلم لاادل طااالب الصاا  ا ول الثااانوي 

 .(م 2113)يناير  33العدد – سوهاج

 
 : التنمية المهنية: خامسا

 جامعة أسيوط –كلية التربية  -م0232 - المعلم حضور دورة إعداد .3

جامعة  –مركز تطوير التعليم الجامعة  -0230  –حضور دورة الخيال العلمي وتنمية اإلبداع  .0

 أسيوط.

 جامعة أسيوط. –مكتب نقل المعرفة  -0230 –حضور دورة مهارات البحث االساسية  .1

 جامعة اسيوط. -كلية الحاسبات والمعلومات -0230 -حضور دورة الفوتوشوب .4

 جامعة اسيوط. -كلية الحاسبات والمعلومات -0230 –يل اإلحصائي حضور دورة التحل .5

 الحصول على دورات مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط :  .7

 م0230 النشر العلمي يونيو. 

 م.0230يونيو  العرض الفعال 

 م0230سية يونيو معايير الجودة في العملية التدري. 

  م0230يوليو استخدام التكنولوجيا في التدريس. 

 م.0230 نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب ديسمبر 

 :جامعة أسيوط –مركز شبكة المعلومات  -ICDL – 0231دورة الحصول على  .7

 :  مركز التطوير االكاديمي بجامعة حضرموت منالحصول على دورات  .3

 القياس والتقويم 

 .مهارات االتصال الفعال 



 .اخالقيات المهنة في الجامعات 

 م0237ديسمبر  مواصفات البرامج والمقررات. 

 0235نوفمبر  مهارات اللغة العربية. 

 0235نوفمبر  الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية . 

  م0235 ديسمبر االلكترونيمهارات البحث. 

  م0237بناء االختبارات   مارس 

 
 

 :في تدريسها في المرحلة الجامعيةساهم المقررات التدريسية التي :  سادسا
 

 تكنولوجيا التعليم 

 القياس والتقويم 

 المناهج التعليمية 

 مناهج رياض االطفال 

 اساسيات البحث العلمي 

  نظري( العمليةالتربية( 

 ادارة رياض االطفال 

 

 

 


