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 Vitae Curriculumالذاتيةالسيرة 

 أوالً : بيانات شخصية                                                                                                    

 : Name علي عمر باصّرة د. انتصاراالسم : 

 : Nationality الجنسية: يمنية

 : Place of birth مكان الميالد: م/ المكال

  Address :ente-2009@hotmail.com عنوان المراسلة:

                                                Social status الحالة االجتماعية : متزوجة

          

                            : Tel.( private) 000333هاتف : 

 Fax :( 009675)360764 فاكس

 : Mobile 000072077جوال: 

  E- mail : ente-2009@hotmail.com البريد االلكتروني :

 

 Academic Qualification                                               ثانياً : المؤهالت          

 Graduation years Country University Acad. Degree م

الجامعة  األردن 0330-0332 2

 األردنية

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس

 ماجستير تكنولوجيا تعليم جامعة اليرموك األردن  2111-0330 0

 آداب وتربيه لغة انجليزية بكالوريوس جامعة عدن اليمن 2110-2112 0

 

 Academic Qualification شاركاللقب العلمي : أستاذ 

 :Major specialization التخصص العام : تربيه

 : Scientific department القسم العلمي : رياض أطفال/ كلية البنات

 : Languages اللغات التي يجيدها : العربية/ واالنجليزية

 : Date of employment in Faculty 0332تاريخ االلتحاق بالكلية : 
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      position held   -والمهام: ثالثاً: الوظائف 

، 2102 /2102رياض األطفال بكلية البنات جامعة حضرموت للعام قسم رئيس  بأعمال قائم

، ممثلة سابقة لفئة أستاذ مساعد في ، ورئيسة لجنة الجودة بالقسم2102/2102رئيسة للقسم 

، ومدرسة لمدة سنة دراسية في مدارس التعليم العام 2102-2112مجلس كلية البنات من 

 كمدرسة للغة االنجليزية.

 

     Areas of Research Activities       -البحثية: االهتمامات مجاالت  رابعاً:

بصورة خاصة. في مجال مناهج وطرائق التدريس بصورة عامة وفي مجال رياض االطفال 

ونشر بحثين  في مجلة جامعة االندلس  االول بعنوان: دور مربيات رياض اطفال مدينة المكال 

الكفايات التدريسية لمعلمات اللغة االنجليزية  في مدارس في تنمية القيم ،وبحث آخر بعنوان  

التعليم االساسي بمدينة المكال كما يعكسها تقويم االداء الصفي، وبحث مشترك مقبول للنشر في 

بعنوان مدى ممارسة مربيات رياض االطفال لألنشطة  مجلة جامعة حضرموت للعلوم االنسانية.

 روضة.التعليمية التي تناسب خصائص طفل ال

 

 Teaching (Name of courses)            -يس ) اسماء المساقات ( :خامساً : التدر

خاصة، إعداد معلمة الرياض، تكنولوجيا تعليم، أساليب تدريس طفل  دريستق ائمناهج وطر

، أسس البحث لطالبات قسم رياض االطفال الروضة، حلقة سمنار إلعداد مشروع التخرج

التراث العربي واإلسالمي، أدب الطفل، تطبيقات حاسوب، نظام التعليم في  العلمي، الطفولة في

اليمن، مناهج تعليمية، علم النفس التربوي، إدارة صف، ، مناهج وبرامج رياض األطفال، 

لغوية.، اإلشراف على بحوث أساليب تدريس المفاهيم.، أسس تربية طفل ، تنمية المفاهيم ال

ومناقشة عدد من أبحاث الماجستير  2102-2112من العام  طفالاأللطالبات قسم رياض التخرج 

 لطالبات القسم.

 

                        -:B.Sc  level                            -البكالوريوس: مرحلة  -

مناهج وطرق تدريس خاصة، إعداد معلمة الرياض، تكنولوجيا تعليم، أساليب تدريس طفل    

في التراث العربي  الطفولةالبحث العلمي،  أسس، حلقة سمنار إلعداد مشروع التخرج، الروضة

، علم النفس تعليمية، أدب الطفل، تطبيقات حاسوب، نظام التعليم في اليمن، مناهج واإلسالمي

 أساليبتربية طفل، مناهج وبرامج رياض األطفال،  أسسالتربوي، إدارة صف، تربية عملية، 

 .الروضةم لطفل تدريس المفاهي
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 M.Sc level         -مرحلة الماجستير: -

إعداد معلمة رياض األطفال، الوسائل التعليمية في رياض األطفال، مناهج وبرامج رياض 

عدة ، ومناقشة على رسائل ماجستير بالقسماإلشراف اساليب تدريس طفل الروضة.و األطفال،

 لطالبات القسم. ماجستير رسائل

 التدريبية  والمؤتمرات:الدورات 

 فترة االنعقاد الدورات والمؤتمرات

 

 الجهة المنظمة

التحليالت االحصائية =

 للبيانات

ضمان الجودة واالعتماد =

 االكاديمي

المهارات اللغوية لعضو =

 هيئة التدريس الجامعي

 

التقويم الدوري دورة =

 للبرامج االكاديمية

تقويم برامج كلية البنات في =

 معايير الجودةضوء 

 التدريس الفعال=

 متقدم والتقويم دورة القياس=

 

فعاليات اسبوع الجودة =

 الثاني في الجامعة

 

المؤتمر العلمي الثالث: نحو =

جودة البرامج االكاديمية 

وتعزيز دور الجامعة في 

 2102مايو02-22

 

 

 2102فبراير 22-22

 2102فبراير  21-20

 

 

 

 

 2102ابريل  2-2

 

 2102ابريل  01

 

 2102ابريل2-01

 

 2102مايو 02-01

 

 

 2102مارس01-02

 

 

 

 2102ابريل  2-8

 

 

 

 /مركز التطوير االكاديمي 

 جامعة حضرموت
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 خدمة المجتمع

االشراف على ورشة عمل =

 /اقامها قسم رياض االطفال 

رياض لمعلمات كلية البنات 

 االطفال بمدينة المكال بعنوان:

رياض االطفال في مدينة 

 المكال الواقع والطموح 

 

 

 

2102   

"      "    " 

 

 

كليو البنات ومركز التطوير 

 االكاديمي

 

 

 

 

 

 


