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 بيان بالتدرج العلمي و الوظيفي والسيرة الذاتية  

 للدكتور/ محمد عبد الرحمن محمد باعباد
 والً :البيانات الشخصية:أ

 باعباد محمد عبد الرحمن محمد االسم :
  م3/6/1791:  تاريخ الميالد

 متزوج ويعول"عبد الرحمن" الحالة اإجتماعية :
 نائب عميد كلية التربية بالمكال للدراسات العليا والبحث العلمي. : الوظيفة الحالية

 قرية حلفون  –مديرية الديس الشرقية  –: محافظة حضرموت  العنوان

 83335550  تليفون العمل 83303630  تليفون المنزل

تليفون 
  محمول

999893518 

 ثانياً: المؤهالت العلمية :
 م .1779عام  –الجمهورية اليمنية  –جامعة الحديدة –التربية الرياضية  بكالوريوس  -
الردنية المملكة ا –في التربية الرياضييية من كلية التربية الرياضييية جامعة اليرمو   ماجستتتير  -

 م. 5886الهاشمية  عام  
جمهورية مصيييير  -في التربية الرياضييييية من كلية التربية الرياضييييية جامعة اسيييييو   دكتوراه -

 .م 5811العربية في عام 

 ثالثاً: التدرج  العلمي في المجال االكاديمي :
 م.1991م إلى عام 1991مدرس في التربية والتعليم من عام  -
اسيييسيي  حضييرموت منذوتجامعة  -لمكال ابكلية التربية  - التربية البدنية والرياضيييةبقسيي   معيد -

  م. 1777عام 
رموت خالل حضجامعة  -المكال بكلية التربية  - التربية التربية البدنية و الرياضيةبقس  مدرس  -

  م,5811م إلى 5886الفترة من 
 موتحضييييرجامعة  -المكال بكلية التربية  - التربية البدنبة و الرياضيييييةبقسيييي   استتتتتاا مستتتتاعد -

  م.5811عام من  اعتباراً 
 
 رابعاً : المقررات الدراسية التي يقوم  بتدريسها: 

 مرحلة البكالريوس:
 تدريس المحاضرات العملية والنظرية لمقرر كرة القدم لطالب المستويات األربعة. -
 تدريس المحاضرات العملية والنظرية لمقرر اللياقة البدنية لطالب المستوى األول. -
 التدريب الرياضي للمستويين الثالث والرابع.تدريس المحاضرات  لمقرر  -
 تدريس المحاضرات لمقرر االدارة والتنظي  في التربية الرياضية لطالب المستوى الرابع. -
 تدريس المحاضرات لمقرر الميكانيكا الحيوية لطالب المستوى الرابع. -
ة " جميع قة الثالثتدريس المحاضيييرات العملية والنظرية لمقرر الوسيييائل التعليمية والمعينة الفر -

 الشعب"
تدريس المحاضيييييرات العملية والنظرية لمقرر تخصييييية كرة السيييييلة الفرقة الرابعة " شيييييعبة  -

 التدريس.
 االشراف العام  على مجموعات لمقرر التربية العملية  الخارجية . -
 

 المقررات التي قام بتدريسها في القسم سابقا:
 األلعاب الحركية. –الجمباز  –العاب القوى  –التشريح  –السباحة 
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 مرحلة الدراسات العليا:
 تدريس المحاضرات لمقرر تخطيط برامج التدريب الرياضي لطالب الماجستير.  -
 دراسات متقدمة في البيوميكانيك.  -
 دراسات متقدمة في القياس والتقوي  الرياضي.  -

 خامساً : الخبرة في المجال االكاديمي :
 م.5815جامعة حضرموت بداية من عام عضوا بمجلس كلية الربية بالمكال  -
 م.5813عضوا ممثال عن كلية التربية بالمكال بلجنة الجودة بجامعة حضرموت من عام  -
رئيسييا للجنة الجودة بقسيي  التربية البدنية والرياضييية بكلية التربية جامعة حضييرموت بداية من  -

 م.5813عام 
م المكال جامعة حضييييرموت بداية من عا رئيسييييا لقسيييي  التربية البدنية والرياضييييية بكلية التربية -

 م.5815
 رئيسا لمجلس قس  التربية البدنية والرياضية بكلية التربية جامعة حضرموت. -
رئيسا للجنة االمتحانية بقس  التربية البدنية والرياضية بكلية التربية بالمكال جامعة حضرموت   -

 م.5815بداية من عام 
التربية البدنية والرياضييييييية بكلية التربية بالمكال جامعة رئيسييييييا للجنية التربيية العمليية بقسيييييي   -

 م.5813حضرموت بداية من عام 
بقسيييييي  التربية البدنية والرياضييييييية بكلية التربية بالمكال جامعة رئيسييييييا للجنية البي ة  -

 م.5815من عام  حضرموت بداية
ضيييبة اعضييوا بلجنة المقابلة الشيييخصيييية لطلبة الماجسييتير بقسييي  التربية البدنية والري -

 م.5815/ 5811
حاصييل على الدورة التخصيييصيييية الصيييابات المالعب واالسيييعافات االولية والتاهيل  -

 جامعة اسيو . –المنعقدة بكلية التربية الرياضية 
 م.13/3/5813محاضر في المؤتمر  الو ني الألول للرياضة في  -
ركز مها محاصييييييل على الدورة التدريبية في " القوانين واللوائم الجامعية" والتي نظ -

 .م5813فبراير لعام  13الى 15ة من التطوير االكاديمي بجامعة حضرموت في الفتر
حاصيييل على الدورة التدريبية في "التقوي  الدورل للبرامج االكاديمية" و التي نظمها  -

 م.5813ابريل  5الى  5مركز التطوير األكاديمي بجامعة حضرموت في الفترة من 
ي و التة في " تصييييييمي  البرامج والمقررات الجامعية" حاصييييييل على الدورة التدريبي -

مارس  0إلى 9 نظمهيا مركز التطوير األكاديمي بجامعة حضييييييرموت في الفترة من
 م.5815لعام 

شييار  في المؤتمر الدولي " علوم الرياضيية في قلب الربيع العربي"الذل نظمت  كلية  -
 لرياضة بجامعة ماجد بورجبالتعاون معهد علوم ا –التربية الرياضية بجامعة اسيو  

 االلمانية. 
/ 15نيائيب عمييد كليية التربيية بيالمكال لليدراسييييييات العليا والبحث العلمي اعتبارا من  -

 م.3/5819
 

 الخبرة في مجال التخصة :
 م.1705العب كرة قدم بنادل اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية بداية من الموس   -
 م.1778 –م  1706العب كرة قدم بمنتخب مجافظة حضرموت عن الموس  الرياضي   -
 م.5883 –م 1777مدربا الندية اتحاد الشبيبة وسمعون وقصيعربداية من  -
م, ث  مدرباٌ لنفس 1777مساعد مدرب لمنتخب جامعة حضرموت لكرة القدم للعام الجامعي  -

 م.5883م إلى عام 5888المنتخب من عام 
م تحت عنوان " نادل اتحاد الشبيبة الواقع 5813رشة عمل ينادل اتحاد الشبيبة عام مديراٌ لو -

 والطموح".
 

 


